




05 Μήνυμα του Προέδρου

06 Η Ιστορία του Ομίλου ΙΑΣΩ

10 Οι Υπηρεσίες της Γενικής, Μαιευτικής - Γυναικολογικής
        Κλινικής ΙΑΣΩ

16 Οι Υπηρεσίες της Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων

24 Οι Υπηρεσίες της Κλινικής ΙΑΣΩ General

32 Οι Υπηρεσίες της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

38 Οι Υπηρεσίες του Κέντρου Αποθεραπείας &
        Αποκατάστασης Φιλοκτήτης

42 Oι Yπηρεσίες της Eταιρείας Medstem Services

44 Οι Υπηρεσίες της IASO MEDICAL SOLUTIONS

46 Οι Εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ

47 Διοικητικά Συμβούλια Ομίλου ΙΑΣΩ

48 Διευθυντικά Στελέχη Ομίλου ΙΑΣΩ

50 Ανθρώπινο Δυναμικό

52 Ο Κλάδος Υγείας και η θέση του Ομίλου ΙΑΣΩ

56 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

64 Επιστημονική Διάκριση

65 Πιστοποιήσεις Ποιότητας

66 Ιατρικός Τουρισμός

67 Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής

70 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015

     Περιεχόμενα Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα

102





Τα ενοποιημένα-ομιλικά οικονομικά στοιχεία και τα 
αποτελέσματα του 2015, τα αντίστοιχα της μητρικής 
εταιρείας και τα επιμέρους των θυγατρικών εταιρει-
ών απεικονίζονται στο ενημερωτικό δελτίο με την 
ακρίβεια και τη λεπτομέρεια που ορίζει το υφιστά-
μενο θεσμικό πλαίσιο.

Το 2015 ήταν μία χρονιά που ξεκίνησε σε κλίμα αβε-
βαιότητας, κλίμα που επιδεινώθηκε και κορυφώθη-
κε στο τέλος Ιουνίου, όταν επιβλήθηκαν μέτρα και 
περιορισμοί στις τράπεζες και στις συναλλαγές με 
αυτές, όπως σε αναλήψεις μετρητών, σε διασυνορι-
ακές πληρωμές ή σε κινήσεις κεφαλαίων.

 Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην ετήσια 
έκθεσή της για το 2015, υπήρξαν κίνδυνοι χρεοκο-
πίας και εξόδου από την ευρωζώνη που ανακόπη-
καν στις 12 Ιουλίου με τη συμφωνία της Συνόδου 
Κορυφής. Ο κίνδυνος διολίσθησης σε πολύ κατα-
στροφικές εξελίξεις έγινε ορατός περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά. Δοκιμάστηκαν οι αντοχές όλων 
των συστημάτων, των οικονομιών και των προϋπο-
λογισμών. Αναθεωρήθηκαν στόχοι, μέτρα και ση-
μεία ισορροπίας. Ζήσαμε ιδιαίτερα ακραίες συνθή-
κες οικονομικής λειτουργίας και είδαμε πολλές από 
τις ενέργειες να κινούνται στα πλέον δυσμενή όρια. 
Στο τελευταίο διάστημα του έτους περιορίστηκε η 
αποσταθεροποίηση, αλλά οι κίνδυνοι και οι αβεβαι-
ότητες παρέμειναν και συνέχισαν να ζημιώνουν και 
να απειλούν. Οι βλάβες ήταν καταστροφικές και  για 
τον κλάδο της Υγείας. Επέδρασαν αρνητικά σε όλους 
τους τομείς και τους παρόχους της υγείας. Δυσχέ-
ραναν το έργο όλων μας  και συνεπώς το έργο και 
τα αποτελέσματα και του δικού μας Oμίλου. 

Τα αποτελέσματα του 2015 επηρεάστηκαν καθορι-
στικά από τις αυξημένες προβλέψεις για περικοπές 
rebate και claw back, οι οποίες μαζί με τις αυξή-
σεις του συντελεστή ΦΠΑ στο 23% και τα capital 
controls, προκάλεσαν σοβαρές απομειώσεις στα 
τελικά οικονομικά αποτελέσματα. Όταν δε συνυπο-
λογιστούν οι περαιτέρω μειώσεις που έγιναν στις 

αξίες των ακινήτων και συμμετοχών, τότε αποδί-
δονται οι πραγματικές διαστάσεις των όλων μεγε-
θών. Τότε προκύπτει ότι οι επιβαρύνσεις έφτασαν 
σε παράλογα και σε εξωπραγματικά μεγέθη. Είναι 
οι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από όλους μας, ιδίως αν θέλου-
με να αξιολογήσουμε αντικειμενικά το έργο και τις 
προσπάθειες που έκαναν όλοι οι άνθρωποι της οι-
κογένειας ΙΑΣΩ. Προσπάθειες πραγματικά επίπονες, 
για τις οποίες εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες 
μου. Προσπάθειες που όπως δείχνουν οι πρώτοι 
μήνες του 2016, θα απαιτηθεί να συνεχίσουμε ακα-
τάπαυστα και με μεγαλύτερη ένταση.

Το 2016 ξεκίνησε με παρόμοια προβλήματα και πολ-
λές αβεβαιότητες αλλά είναι πολλοί οι ειδικοί που 
ομιλούν για επαναφορά της Ελληνικής οικονομίας 
στην κανονικότητα. Επαναφορά υπό προϋποθέ-
σεις στο 2ο εξάμηνο, οι οποίες εύχομαι και ελπίζω 
αυτή τη φορά να εξασφαλιστούν-πραγματοποιη-
θούν. Εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα εργαστούμε 
και πάλι με θετική διάθεση για να ικανοποιήσουμε 
τις προσδοκίες όλων όσων μας εμπιστεύονται και 
προσέρχονται στις Κλινικές μας για να λάβουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Υπηρεσίες που θα 
επιδιώξουμε να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσου-
με σε επίπεδο, γιατί αυτό αποτελεί ένα διαρκή στό-
χο μας και γιατί φέτος έχουμε ένα πρόσθετο λόγο. 
Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια πλήρους λειτουργίας της 
μητρικής εταιρείας. Θεωρώ ότι το καλύτερο δώρο 
γενεθλίων για όλους μας αποτελεί η βελτίωση όλων 
των δεικτών και ιδίως η αύξηση του δείκτη ικανο-
ποίησής των ασθενών.                                 
Η επίτευξη αυτού του στόχου θα επιφέρει ικανοποί-
ηση και σε όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας ΙΑΣΩ 
και ιδιαίτερα σε εσάς τους μετόχους. 

        Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ

 Δρ. Γεώργιος Σταματίου

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Μήνυμα
του Προέδρου

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 5



1996
• Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

1999
•  Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του µαιευ-

τηρίου «ΗΡΑ».

2000
•  Η ΙΑΣΩ Α.Ε. εισάγεται στις 25/05/2000 

στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών.

2001
• Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕ-

ΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗ-
ΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆Υ-
ΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».

• Η µετοχή της εταιρείας συµπερι-
λαµβάνεται στο Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.

2002
• Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας 

µεταξύ της ΙΑΣΩ Α.Ε. και ιατρών της 
περιοχής της Θεσσαλίας µε σκοπό 
την ίδρυση, ανέγερση και λειτουρ-
γία 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 λει-
τουργεί στην κλινική ΙΑΣΩ General για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα η Επιτροπή 
Ηθικής & ∆εοντολογίας.

2004
• Το ΙΑΣΩ επελέγη ως Επίσηµος Αδει-

ούχος Υπηρεσιών Υγείας και Φιλο-
ξενίας και στηρίζει ενεργά την εθνι-
κή προσπάθεια για την επιτυχία των 
Ολυµπιακών Αγώνων.

• Συνάπτεται συνεργασία µε το Υπουρ-
γείο Υγείας και Πρόνοιας για τη νοση-
λεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας της κλινικής µε ειδικές 
τιµές που καλύπτονται απο τα ασφα-
λιστικά ταµεία.

• Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο 
ΙΑΣΩ General και στο κτίριο της παι-
διατρικής κλινικής, ΙΑΣΩ Παίδων.

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

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

µετονοµάζεται σε «MEDSTEM 
SERVICES A.E.». Στις δραστηριότη-
τές της συγκαταλέγεται η λειτουργία 
της τράπεζας οµφαλοπλακουντιακού 
αίµατος «Cryobanks International 
Services Athens».

• Ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερ-
ση της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

2006
• Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ 

πιστοποιούνται σύµφωνα µε το διε-
θνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και 
αργότερα με το το διεθνές Πρότυπο 
ISO 9001:2008 από τον διεθνώς ανα-
γνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 
TUV HELLAS.

2007
• Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη σε σηµαντικές 

επενδύσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ για 
τον εξοπλισµό των κλινικών ΙΑΣΩ και 
ΙΑΣΩ General.

• Η τράπεζα βλαστοκυττάρων του 
Οµίλου ΙΑΣΩ, που ανήκει στη θυγα-
τρική εταιρεία του ΙΑΣΩ, Medstem 
Services Α.Ε., έλαβε διαπίστευση από 
την AABB (American Association of 
Blood Banks).

• Υπογραφή σύµβασης µε την 
INTRAKAT A.E. για την κατασκευή 
των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ Θεσ-
σαλίας.

2008
• Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής 

αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο εξοπλισµό 
και βελτίωση των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων σε μονάδες που ήδη λει-
τουργούσαν και κεφάλαια συνολικής 
αξίας 29,8 εκατ. ευρώ σε νέες µονά-
δες (ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας).

• Έναρξη και επίσηµα εγκαίνια του 
ΙΑΣΩ Παίδων.

Η Ιστορία του 
Ομίλου ΙΑΣΩ
περισσότεροι από 755,000 νοσηλευόμενοι ασθενείς

& 4,700,000 εξωτερικοί ασθενείς,

περισσότερες από 266,000 γεννήσεις!
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2009
• Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επεν-

δύσεις ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, όπως 
στη δημιουργία του νέου υπερσύγ-
χρονου συγκροτήµατος των ψηφια-
κών χειρουργείων.

• Το Κέντρο Μαστού εξοπλίζεται µε δύο 
Ψηφιακούς Mαστογράφους µε ηλε-
κτρονική υποβοήθηση διάγνωσης.

• Το Απεικονιστικό Τµήµα αποκτά νέο 
Aξονικό Tοµογράφο και νέο Mαγνη-
τικό Tοµογράφο (που λειτούργησε το 
2010).

• Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας 
βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστο-
κυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την 
ΑΑΒΒ (πρώην American Association 
of Blood Banks).

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

• Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκο-
λογίας εξοπλίζεται µε Αξονικό Tοµο-
γράφο µεγάλου ανοίγµατος µε ειδικό 
λογισµικό εξοµοίωσης. 

• Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλι-
στική, το ΙΑΣΩ προχώρησε σε ένα νέο 
ασφαλιστικό πρόγραµµα, µε την επω-
νυµία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», µε 
το οποίο προσφέρεται σε κάθε παιδί 
ασφαλιστική κάλυψη υγείας στο ΙΑΣΩ 
Παίδων.

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

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

2010
• Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτινοθε-

ραπευτικής Ογκολογίας, συστήματος 
Βραχυθεραπείας, το οποίο διαθέτει 
ένα σύστημα σχεδιασμού που υπο-
στηρίζει όλες τις νέες τεχνικές θερα-
πείας.

• Εγκατάσταση στο ίδιο τµήµα, του νέου 
υπερσύγχρονου γραμμικού επιταχυ-
ντή, ενώ πλέον η λειτουργία και των 
τριών γραμμικών επιταχυντών υπο-
στηρίζεται από τον νέο υπερσύγχρονο 
εξοµοιωτή (simulator) θεραπείας.

• Ολοκλήρωση του µεγαλύτερου µέ-
ρους της ανακαίνισης των νοσηλευ-
τικών ορόφων του ΙΑΣΩ.

• Σύµβαση του ΙΑΣΩ µε την Εθνική 
Ασφαλιστική, για τη νοσηλεία εσωτε-
ρικών ασθενών στο ΙΑΣΩ Παίδων.

• Επενδύσεις του ΙΑΣΩ General σε νέο 
ιατρικό εξοπλισµό (υπερσύγχρονου 
έγχρωµου υπερηχογράφου µε δυ-
νατότητα ελαστογραφίας µαστού στο 
Τμήμα Απεικονίσεων, εξοπλισμό οπί-
σθιας υαλοειδεκτοµής και φακοθρυ-
ψίας στην Οφθαλµολογική Κλινική, 
καθώς και συστήματος τρισδιάστατης 
χαρτογράφησης carto 3 στο Αιµοδυ-
ναµικό Εργαστήριο).

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

• Ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρισας, 
η λειτουργία της νέας υπερσύγχρο-

νης  Γενικής, Μαιευτικής και Γυναι-
κολογικής κλινικής «ΙΑΣΩ Θεσσαλί-
ας», δυναµικότητας 213 κλινών.

2011 
• Σύσταση της εταιρείας συµµετοχών 

«HOCO A.E.», όπου η µητρική εται-
ρεία ΙΑΣΩ, συµµετέχει µε ποσοστό 
59,6%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό με-
τοχών κατείχαν οι ιατροί μέτοχοι της 
«Φιλοκτήτης Α.Ε.», τις οποίες εισέφε-
ραν στη "HOCO A.E.".

• Ένταξη του Kέντρου Αποθεραπεί-
ας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης 
Α.Ε.» στην οικογένεια του ΙΑΣΩ.

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

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

2012 
• Πιστοποίηση όλων των κλινικών του 

Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ 
General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλο-
κτήτης) κατά ISO 9001:2008 από τον 
έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμέ-
νο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas 
(θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης 
TUV Nord της Γερµανίας).

• Πιστοποίηση HACCP για το ΙΑΣΩ Θεσ-
σαλίας, για την υγιεινή και ασφάλεια 
των τροφίµων.

περισσότεροι από 755,000 νοσηλευόμενοι ασθενείς

& 4,700,000 εξωτερικοί ασθενείς,

περισσότερες από 266,000 γεννήσεις!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ
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• Το ΙΑΣΩ General συνέχισε τις εργασί-
ες ανακαίνισης και αναδιαµόρφωσης 
των χώρων του για τη βελτίωση της 
λειτουργικότητάς τους. Παράλληλα, 
προχώρησε σε επενδύσεις νέου ια-
τρικού εξοπλισμού, με κυριότερη την 
αγορά του χειρουργικού ρομποτικού 
συστήµατος Da Vinci Standard.

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

• Ανανέωση του Τµήµατος Ακτινοθε-
ραπείας του ΙΑΣΩ.

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

• Σύναψη συµβάσεων των κλινικών 
του Ομίλου με τις περισσότερες 
ασφαλιστικές εταιρείες.

2013
• Πιστοποίηση όλων των κλινικών του 

Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ 
General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) 
από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιή-
σεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS 
International µε έδρα τη Γερµανία.

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

• Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας 
βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστο-
κυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την 
ΑΑΒΒ (πρώην American Association 
of Blood Banks). 

• Η παροχή υπηρεσιών εστίασης και 
στις λοιπές Κλινικές του Ομίλου,      πέ-
ραν του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιείται 
κατά HACCP. 

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

• Το ΙΑΣΩ General συνέχισε το έργο 
αναδιάταξης και ανακατασκευής χώ-
ρων του κεντρικού κτιρίου του, ενώ 
παράλληλα προχώρησε στον ανα-
σχεδιασμό και στην αναδιάρθρωση 
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, 
τα οποία συγκέντρωσε σε έναν ενιαίο 
χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ασθενών. 

• Επίσης, το ΙΑΣΩ General προχώρησε 
σε αγορές επίπλων, μηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισμού για τη βελτίω-

ση της λειτουργίας της Κλινικής, ενώ 
συνέχισε να επενδύει σε νέο ιατρικό 
εξοπλισμό, όπως στην αγορά του συ-
στήµατος Ortho για ολόσωµες ακτι-
νογραφίες σπονδυλικής στήλης και 
κάτω άκρων.

• Για την κάλυψη των αναγκών του 
τμήματος των Ιατρικών Απεικονίσε-
ων, λόγω αύξησης των περιστατικών, 
το Σεπτέµβριο του 2013 το ΙΑΣΩ Θεσ-
σαλίας προμηθεύτηκε τον υπερηχο-
τοµογράφο LOGIQ S8 του κατασκευ-
αστικού οίκου GE, έτους κατασκευής 
2013, για καλύτερη διαγνωστική αξιο-
πιστία και ταχύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού.

• Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δηµιουργήθηκε 
Μονάδα Αντιμετώπισης Χρονίου Πό-
νου, η οποία συνιστά μία σύγχρονη 
μονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευ-
τικής αντιμετώπισης ασθενών με χρό-
νια και επώδυνα σύνδροµα. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερι-
κών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας µε 
νέες ειδικότητες και με σταθερές και 
µόνιµες συνεργασίες ιατρών. 

• H IMS  ξεκίνησε τη δραστηριότητα της, 
προσφέροντας υπηρεσίες προµή-
θειας, διακίνησης και αποθήκευσης 
ιατρικών αναλωσίμων και πάγιου 
εξοπλισμού για όλες τις κλινικές του 
Οµίλου ΙΑΣΩ. 

2014
• Στο τέλος του 2014, όπως και στο τέλος 

του 2013, όλες οι κλινικές του Ομίλου 
αναγορεύτηκαν εκ νέου και συστήνο-
νται από το Diplomatic Council µε έδρα 
τη Χάγη, ως “Best Hospitals Worldwide 
2015”. 

• Το ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρημα-
τικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014.

• ∆ηµιουργήθηκε νέα σουίτα στον 7ο 
Όροφο του ΙΑΣΩ.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη σηµαντικές 
επενδύσεις του ΙΑΣΩ, όπως η ανάπτυ-
ξη του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας, η ανακατασκευή νέας 
υπερσύγχρονης Μονάδας Υποβοη-
θούµενης Αναπαραγωγής (IVF).

• Συνεχής αναβάθµιση των χώρων του 
ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων. 

• ΙΑΣΩ Παίδων: Αναπτύχθηκαν νέοι 
λειτουργικοί χώροι, όπου μετα-
φέρθηκε το τµήµα Επειγόντων Πε-
ριστατικών και 26 νέα εξωτερικά 
ιατρεία  για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των µικρών µας ασθενών.
Επίσης, δημιουργήθηκε νέο Τμήμα 

Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης 
Κρανίου.

• Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό:
❙ ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση ακτινοσκοπι-

κού µηχανήµατος µε νέο ψηφιακό 
σύγχρονης τεχνολογίας – Siemens 
Luminos FD.

❙ ΙΑΣΩ: Προµήθεια νέων αναισθη-
σιολογικών μηχανημάτων για Αί-
θουσες Χειρουργείων – HEINEN 
LOWENSTEIN Leon Plus.

❙ ΙΑΣΩ: Προµήθεια νέων αναισθησι-
ολογικών µόνιτορ General Electric 
και νέου φορητού υπερηχογράφου 
αγγειολογικού ιατρείου – Samsung 
για τις χειρουργικές αίθουσες, για 
αγγειολογικά περιστατικά.

❙ ΙΑΣΩ Παίδων: Νέος σύγχρονος 
Ηλεκτροεγκεφαλογράφος για το 
Νευρολογικό Τµήµα και αναβάθ-
µιση ψηφιακού συγκροτήµατος 
στεφανιογραφίας & υπερηχοτοµο-
γράφου για το Αιµοδυναµικό Εργα-
τήριο.

❙ ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Σύστηµα Αποστείρω-
σης Πλάσµατος STERRAD®100S της 
JOHNSON & JOHNSON για το Τµήµα 
Αποστείρωσης και Λαπαροσκοπική 
Κάµερα 3CCD Full HD της ΤΕΚΝΟ 
MEDICAL για λαπαροσκοπικές - ου-
ρολογικές - υστεροσκοπικές - ΩΡΛ  
επεµβάσεις.

• ∆ηµιουργία νέου ανεξάρτητου 
οφθαλµολογικού κέντρου στο 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, µε  υπερσύγχρο-
να οφθαλµολογικά χειρουργεία και 
άνετο χώρο αναμονής για την ευκο-
λότερη πρόσβαση των ασθενών, τη 
γρηγορότερη διαχείριση των περι-
στατικών και την αποσυµφόρηση των 
λοιπών χειρουργικών αιθουσών.

• Ξεκίνησε η λειτουργία της πτέρυγας 
Β' του 3ου ορόφου του ΙΑΣΩ Θεσσαλί-
ας για τη νοσηλεία των παθολογικών 
περιστατικών.

• Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερι-
κών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας µε 
νέες ειδικότητες και με σταθερές και 
µόνιµες συνεργασίες ιατρών.

• Το ΙΑΣΩ General ενίσχυσε τα Τακτικά 
Εξωτερικά Ιατρεία με τη δημιουργία 
ειδικών Ιατρείων, στελεχωμένων με 
καταξιωµένους Ιατρούς.

• ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκε η ανακαί-
νιση των χώρων του κεντρικού κτι-
ρίου, ενώ ολοκληρώθηκε η συγκέ-
ντρωση των Τακτικών Εξωτερικών 
Ιατρείων σε έναν ενιαίο χώρο. 
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2015
• ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία µε την 

INTERAMERICAN.
• ΙΑΣΩ: Επέκταση σύµβασης µε την 

Εθνική Ασφαλιστική.
• ΙΑΣΩ: ∆ηµιουργία νέου Κέντρου 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
“Institute of Life” ΙΑΣΩ µε υπερσύγ-
χρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό.

• ΙΑΣΩ: ∆ηµιουργία νέου Κυτταρολογι-
κού Εργαστηρίου με εξοπλισμό σύγ-
χρονης τεχνολογίας.

• Ο Όµιλος ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα 
επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 
2015.

• ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία µε το Μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής 
Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας 
και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσµου».

• ΙΑΣΩ Παίδων: Ανακαίνιση και Συνε-
χής Αναβάθμιση του 4ου νοσηλευτι-
κού ορόφου.

• Φιλοκτήτης: ∆ιάκριση του Κέντρου 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Φιλοκτήτης στην εκδήλωση επιχει-
ρηµατικής αριστείας “Diamonds of 
the Greek Economy 2015-The Most 
Admired Enterprises in Greece”.

• Στις αρχές του 2015, όλες οι Κλινικές 
του Οµίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, 
ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλο-
κτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά 
την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή 
Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού 
Τουρισµού TEMOS International.

• Στο τέλος του 2015, ολοκληρώνεται η 
Επαναπιστοποίηση όλων των κλινι-
κών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, 
ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φι-
λοκτήτης) κατά ISO 9001:2008 και του 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κατά HACCP, εκ νέου 
από τον έγκριτο και διεθνώς ανα-
γνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης 
TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα 
Πιστοποίησης TUV Nord της Γερµα-
νίας). H επαναπιστοποίηση όλων των 
Κλινικών του Ομίλου, επιβεβαίωσε 

όχι μόνο το υψηλό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών υγείας, αλλά επιβράβευ-
σε και την συνεχή προσπάθεια του 
Οµίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα.

• Στα τέλη του 2015, η Μονάδα Ιατρι-
κώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, 
πιστοποιήθηκε από το διεθνή Οργα-
νισµό Ιατρικού Τουρισµού TEMOS 
International, κατά το πρότυπο), επι-
βεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο 
των παρεχομένων υπηρεσιών, της 
υποδομής αλλά και του ιατρικού και 
επιστημονικού προσωπικού της Μο-
νάδας. To Institute of Life του ΙΑΣΩ, 
έγινε έτσι η πρώτη Μονάδα Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά 
TEMOS, στον Τοµέα της Υποβοηθού-
µενης Αναπαραγωγής.

• Στα τέλη του 2015, το Diplomatic 
Council ανανέωσε και πάλι τη διά-
κριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ 
και αναγόρευσε και τις συστήνει πλέ-
ον για το 2016 ως "Preferred Partner 
Hospital 2016" τονίζοντας την προτί-
µηση του στις Κλινικές του Οµίλου.

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

• IΑΣΩ General: Νέα Μονάδα Αντιµε-
τώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων 
που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

• ΙΑΣΩ General: Αναβάθµιση και ανα-
διαµόρφωση χώρων της Κλινικής 
όπως των Εξωτερικών Ιατρείων και 
του Παθολογοανατομικού Εργαστηρί-
ου.

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έναρξη οικοδοµι-
κών εργασιών για την κατασκευή 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκο-
λογίας. Το έργο αναµένεται να ολο-
κληρωθεί τον Απρίλιο του 2016.

• Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισµό:
❙ ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση monitor Χει-

ρουργείων Αίθουσας Τοκετών – 
GE Healthcare.

❙ IAΣΩ: Προµήθεια οχτώ νέων αναι-
σθησιολογικών μηχανημάτων για 
αίθουσες Χειρουργείων – GE Datex 
Ohmeda.

❙ ΙΑΣΩ: Αναβάθµιση συστήµα-
τος σχεδιασμού θεραπείας με το 
Philips Pinnacle Pro.

❙ ΙΑΣΩ: Προµήθεια εννέα νεογνικών 
αναπνευστήρων SLE για τη Μονά-
δα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

❙ ΙΑΣΩ: Προµήθεια νέου υπερηχο-
τοµογράφου GE Voluson E8 για το 
τµήµα Υπερήχων.

❙ ΙΑΣΩ Παίδων: Προµήθεια νέου 
monitor για χρήση στο χώρο του 
Μαγνητικού Τοµογράφου.

❙ ΙΑΣΩ General: Σύγχρονο σύστηµα 
τηλεμετρικής παρακολούθησης 
ασθενών Apex Pro GE Healthcare,  
κορυφαίο  ακτινοσκοπικό ψηφιακό 
συγκρότηµα Veradius της Philips, 
τύπου C-ARM µε ψηφιακό ανιχνευ-
τή μεγάλης ευκρίνειας και γεννή-
τρια ισχύος 15 kW, κατάλληλο και 
για αγγειοχειρουργικές εφαρµογές 
& TAVI, καθώς και για επεµβάσεις 
σπονδυλικής στήλης Bow Frame & 
Four Post Frame της Allen Medical.

❙ ΙΑΣΩ General: Αναβάθµιση και ανα-
νέωση του υπάρχοντος ιατρικού 
εξοπλισμού όπως για την αντικα-
τάσταση monitors καρδιολογικών 
παραµέτρων και καπνογραφίας/
σπιροµετρίας µε νέα  τύπου B450 
GE Healthcare καθώς και συστη-
µάτων ψηφιακής ακτινογραφίας µε 
νέα τύπου CR30-X της ΑGFA.

❙ ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αγορά ενδοσκοπι-
κού πύργου για επεµβάσεις ERCP.

❙ ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προµήθεια κρανι-
οτρύπανου, εξοπλισμός απαραίτη-
τος για νευροχειρουργικές επεμβά-
σεις.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ
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Οι Υπηρεσίες της 
Γενικής, Μαιευτικής- 
Γυναικολογικής 
Κλινικής ΙΑΣΩ

Το Νο1 Μαιευτήριο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης
Υπερσύγχρονο Γυναικολογικό Κέντρο, µε δυνατότητα αντιµετώπισης όλου του φάσµατος των 
περιστατικών
Μία από τις µεγαλύτερες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)
Στελεχωμένο από έμπειρους και διεθνώς αναγνωρισμένους ιατρούς
καθώς και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής
Κάλυψη όλου του φάσµατος των ∆ιαγνωστικών, Εργαστηριακών και Θεραπευτικών υπηρεσιών
Institute of Life ΙΑΣΩ: Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα Κέντρα Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής στην Ευρώπη
Ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στην Ελλάδα
Πολιτική ποιότητας διεθνών προδιαγραφών
Ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και θεραπεία 24 ώρες το 24ωρο
Δυναμικότητα 486 κλινών, όπου πέραν του ΙΑΣΩ και του ΙΑΣΩ Παίδων, περιλαµβάνονται και οι
κλίνες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Eνηλίκων, Μ.Ε.Θ. Παίδων, καθώς και της
Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)
4 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες τοκετών  που καλύπτουν όλα τα στάδια
του τοκετού, από την παρακολούθηση της επιτόκου έως τη γέννηση του βρέφους
8 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες και 6 αίθουσες ενδοσκοπήσεων
Iδιαίτερη έµφαση στην προώθηση και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασµού
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Ειδικές Μονάδες
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (Μ.Ε.Θ.): Το εξειδι-
κευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός 
αντιστοιχούν στις προδιαγραφές µιας Γενικής ΜΕΘ µε δυνα-
τότητα αντιµετώπισης οποιουδήποτε περιστατικού. Ωστόσο οι 
ασθενείς είναι συνήθως με κάποιο οξύ γυναικολογικό ή μαιευ-
τικό πρόβλημα και σπανιότερα με κάποιο σοβαρό παθολογικό 
ή καρδιολογικό νόσηµα. Η ΜΕΘ, ολοκληρώνει τις υπηρεσίες 
της κλινικής παρέχοντας τη µέγιστη ασφάλεια στους ασθενείς.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.): 
Η  Μ.Ε.Ν.Ν. του ΙΑΣΩ έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης των πολύ μικρών προώρων στην Ελλάδα, ενώ 
τα τελευταία χρόνια επιβιώνουν ακόμη και πρόωρα 23 - 24 
εβδοµάδων (5 - 5,5 µηνών). Αυτό οφείλεται στο εξειδικευµένο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στον άρτιο εξοπλισµό. 
Επιπλέον, στη Μονάδα νεογνών του ΙΑΣΩ έχει συστηµατοποιη-
θεί η εφαρµογή µίας σειράς ενεργειών που βοηθούν στην όσο 
το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του προώρου στο εξωμή-
τριο περιβάλλον. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι: η δηµιουργία 
ενός περιβάλλοντος χωρίς πολύ φως και θορύβους, η τοπο-
θέτηση των νεογνών µέσα σε «φωλιές» από αφρολέξ για να 
αισθάνονται όπως μέσα στη μήτρα και η ενθάρρυνση της σίτι-
σης µε µητρικό γάλα, που για να υπάρχει σε επάρκεια εφαρµό-
ζεται συστηµατικά η µέθοδος µέθοδος Καγκουρό (Kangaroo 
Care) δηλαδή η τοποθέτηση του γυµνού προώρου στο στήθος 
της µητέρας, δηµιουργώντας παράλληλα ευφορία στη µητέρα 
και γαλήνη στο βρέφος. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
πραγματοποιούνται ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις γονέων 
για την ενημέρωση και τη ψυχολογική υποστήριξή τους και 
εφαρµόζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα µακροχρόνιας πα-
ρακολούθησης των υψηλού κινδύνου προώρων (Follow up).

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (I.V.F.) 
Institute of Life ΙΑΣΩ: Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο προηγμένα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην 
Ευρώπη, το οποίο δηµιουργήθηκε µέσα στο ΙΑΣΩ, την κορυ-
φαία Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, στην Ελλάδα. Στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του, χρησιμοποιείται η πιο εξελιγμέ-
νη τεχνολογία (RI Witness, Time lapse) και εφαρµόζονται και-
νοτόµες θεραπείες και τεχνικές.
Συνδυάζοντας, το άριστο επιστημονικό προσωπικό με το 
υπερσύγχρονο εμβρυολογικό εργαστήριο που διαθέτει τα 
πλέον εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης εμβρύων 
(time lapse), το Institute of Life ΙΑΣΩ, παρέχει ό,τι καλύτερο 
διαθέτει η σύγχρονη Ιατρική εξασφαλίζοντας τη σταθερή επί-
τευξη υψηλών ποσοστών επιτυχίας.
Το επιστηµονικό προσωπικό του Institute of Life ΙΑΣΩ είναι 
πλήρως αφοσιωµένο στις ανάγκες του κάθε ζευγαριού επιλέ-
γοντας προσεκτικά και σχολαστικά την καταλληλότερη θερα-
πεία, µέσα από όλο το φάσµα των τεχνικών υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής.
Αποτελεί την πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής στη χώρα μας, η οποία πιστοποιείται, από τον πολύ αυστη-
ρό, ανεξάρτητο, διεθνή φορέα πιστοποίησης Temos, για την 
ποιότητα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και του ανθρώ-
πινου δυναµικού της.

Διαγνωστικές
και Θεραπευτικές Υπηρεσίες
για τη γυναίκα
Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας – Ογκολογικό Συμβούλιο: 
Το Ογκολογικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα καθώς 
επίσης και σε έκτακτες περιπτώσεις εφόσον αυτό προκύψει.
Η συμβουλή του Ογκολογικού Συμβουλίου παρέχεται δωρεάν 
για τις περιπτώσεις των ασθενών που χειρουργούνται στο ΙΑΣΩ.

Οι Υπηρεσίες της 
Γενικής, Μαιευτικής- 
Γυναικολογικής 
Κλινικής ΙΑΣΩ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ
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Το Ογκολογικό Συµβούλιο του ΙΑΣΩ είναι υψηλού επιπέδου και 
ένα από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα, έχοντας αντιμετωπίσει 
περισσότερα από 1.000 περιστατικά από το 2010.

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

Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και Λαπαροσκοπήσεων: 
Στο Τμήμα πραγματοποιούνται όλες οι λαπαροσκοπικές 
και υστεροσκοπικές επεµβάσεις. Οι επεµβάσεις αυτές, που 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό με εξαιρε-
τική ακρίβεια, απαιτούν ελάχιστο χρόνο νοσηλείας.
Περιλαμβάνει 6 νέες χειρουργικές αίθουσες πλήρως εξοπλισμέ-
νες µε ψηφιακά συστήµατα 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.

Κέντρο Μαστού: Είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα υψηλής ευ-
κρίνειας και χαµηλής ακτινοβολίας: δύο υπερσύγχρονους Ψη-
φιακούς Μαστογράφους, Υπερηχοτοµογράφο αποκλειστικά για 
υπερηχογραφήµατα µαστών µε τη νέα συσκευή στερεοτακτικής 
εντοπίσεως και βιοψίας, καθώς και το πλέον σύγχρονο μηχά-
νηµα ελαστογραφίας που βοηθά στο διαχωρισµό καλοήθων 
βλαβών του μαστού από τις κακοήθεις, ακόμη και όταν αυτές 
είναι ακαθόριστες ή πολύ µικρές. Εφαρµόζεται δε και σε άλλες 
ανατοµικές περιοχές (θυρεοειδής, ήπαρ, κ.ά.). Σηµαντικότατη εί-
ναι η άµεση συνεργασία εργαστηριακών ιατρών (ακτινολόγων, 
παθολογοανατόµων, πυρηνικών ιατρών) και κλινικών ιατρών 
(γυναικολόγων - ογκολόγων, χηµειοθεραπευτών, πλαστικών 
χειρουργών, κ.ά.), µε συνεχή παρουσία στον ίδιο χώρο, καθώς 
και η πλαισίωση της ομάδας αυτής από ψυχολόγο, για την ψυ-
χολογική υποστήριξη των ασθενών και φυσιοθεραπευτή, εξει-
δικευµένου 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 αναπαραγωγής, η αύξηση, η ανάπτυξη, 
η υγεία και η συµπεριφορά του εµβρύου κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Το τµήµα παρέχει πλήρη κάλυψη όλων των έκτακτων 
περιστατικών, µε εφηµερίες όλο το 24ωρο και τα Σαββατοκύ-
ριακα.

Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία: Αντιμετωπίζονται προβλήμα-
τα που παρουσιάζονται στις έφηβες σε σχέση µε το αναπαραγω-
γικό σύστημα, όπως αγενεσία κόλπου - μήτρας, υπερτρίχωση, 
ακμή, πολυκυστικές ωοθήκες, αμηνόρροια, ανωμαλίες στην 
περίοδο, κ.ά.. Εφαρµόζονται διαγνωστικές µέθοδοι από εξειδι-
κευμένο προσωπικό και καθορίζονται οι κατάλληλες θεραπευ-
τικές αγωγές.

Εμβρυομητρική Ιατρική: Με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό 
υπερηχογραφίας, εφαρµόζονται 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 εξετάσεις, όπως καρδιοτοκογραφία, 

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

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

Ουροδυναμικό Τμήμα: Καλύπτει περιστατικά που αφορούν 
στο χώρο της γυναικολογικής ουρολογίας και αποσκοπεί στην 
εκτίμηση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως ακράτεια 
ούρων, συχνουρία, κυστεοκήλη, ουρολοιµώξεις, κ.λπ.. Γίνονται 
όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που εκτιμούν τη λειτουργικότητα 
και την ανατομία του κατωτέρου ουρογεννητικού και προσδιορί-
ζονται µε ακρίβεια τα αίτια του προβλήµατος.

Κυτταρολογικό Εργαστήριο: Εκτελούνται εξετάσεις με σκοπό 
την έγκαιρη διάγνωση των προκαρκινικών 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 εξέταση του κλασικού Pap-Test µε 
τις πιο σύγχρονες µεθόδους.

Τμήμα Κολποσκοπήσεων: Διερευνώνται ασθενείς με παθολο-
γικό Pap-Test και ελέγχονται πιθανές επιθηλιακές αλλοιώσεις 
από HPV. Λαµβάνονται κατευθυνόµενες βιοψίες, όπου απαι-
τηθεί. 

Διαγνωστικές Υπηρεσίες για 
όλη την οικογένεια
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Αιμοδοσίας: 
Πραγµατοποιούνται όλες οι εξετάσεις του βιοϊατρικού τοµέα: 
ιατρικής βιοχημείας, κλινικής μικροβιολογίας, εργαστηριακής 
αιματολογίας, ανοσολογικές, αιμοδοσίας, ορμονολογικές, κα-
θώς και µοριακής διάγνωσης. Στο Αιµατολογικό Ιατρείο παρέ-
χεται αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών αιματολογι-
κών περιστατικών, με δυνατότητα διερεύνησης, διάγνωσης και 
αντιμετώπισης αναιμιών και διαταραχών στην πηκτικότητα του 
αίµατος.
Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει εξετάσεις για τον 
έλεγχο χρωµοσωµιακών ανωµαλιών µε έλεγχο DNA, τόσο 
προ, όσο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βάσει των 
ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων. Επίσης, σε συνδυασµό µε τις 
βιοχημικές και ανοσολογικές εξετάσεις, παρέχεται ένα πλή-
ρες προφίλ για τη διασφάλιση µιας οµαλής εγκυµοσύνης. 
Τα Κεντρικά Εργαστήρια διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας 
αναλυτές και ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες.
Τµήµα Μοριακής ∆ιάγνωσης: Η μοριακή διάγνωση αποτελεί 
την επισφράγιση της διάγνωσης σε επίπεδο DNA, τόσο για τη 
διάγνωση - επιβεβαίωση λοιμωδών νόσων, όσο και γενετι-
κών ανωμαλιών και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέθοδο 
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διάγνωσης. Το Τµήµα Μοριακής ∆ιάγνωσης κρίθηκε απαραί-
τητο να δημιουργηθεί και αναπτύχθηκε κυρίως από τα τέλη 
του 2009. 

Το Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες «πρώτης ζήτησης» και με με-
γάλη κίνηση, τόσο σε ανοσολογικό επίπεδο, όπως είναι η γο-
νοτύπωση του HPV, των ηπατιτίδων, η διάγνωση διαφόρων 
τύπων γρίπης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και 
ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου, όσο και σε γενετικό επί-
πεδο, όπως είναι οι θροµβοφιλίες (παράγοντες- µεταλλάξεις), 
η µοριακή επαλήθευση αιµοσφαιρινοπαθειών, ινοκυστικής 
νόσου και άλλων γονιδιακών µεταλλάξεων. Το εργαστήριο 
χωρίζεται σε δύο τοµείς: µοριακής µικροβιολογίας και µορι-
ακής γενετικής.

Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων (Ακτινολογικό - Ακτινο-
σκοπικό - Αξονικός - Μαγνητικός Τομογράφος - Ψηφιακοί 
Μαστογράφοι - Γενικοί Υπέρηχοι - Triplex): Εκτός από τις 
κλασικές ακτινογραφικές εξετάσεις, εκτελούνται όλες οι ακτι-
νοσκοπικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υστε-
ροσαλπιγγογραφιών.
Το Τµήµα της Αξονικής και Μαγνητικής Τοµογραφίας είναι 
εξοπλισμένο με μονάδες τελευταίας τεχνολογίας, ενώ ο Μα-
γνητικός Τοµογράφος έχει δυνατότητα πραγµατοποίησης ει-
δικών εξετάσεων, όπως µαγνητική τοµογραφία µαστού και 
βιοψία µαστού. Πραγµατοποιείται όλο το φάσµα των αξονι-
κών και µαγνητικών τοµογραφιών, συµπεριλαµβανοµένων 
και δυναμικών εξετάσεων, όπως μαγνητικές και αξονικές αγ-
γειογραφίες, καθώς επίσης και µαγνητικές χολαγγειογραφίες. 
Το Τµήµα Υπερήχων καλύπτει όλο το φάσµα των γενικών 
υπερήχων και του υπερηχογραφικού ελέγχου οργάνων (θυ-
ρεοειδούς, ήπατος, νεφρών, όρχεων, κ.λπ.), µε δυνατότητα 
λήψης βιοψίας στο επεμβατικό του τμήμα και εκτέλεσης σχε-
δόν όλων των τύπων triplex αγγείων. Ιδιαίτερη είναι η προ-
σφορά της µαγνητικής τοµογραφίας στη διάγνωση παθήσεων 
του εμβρύου σε συνδυασμό με τους υπερήχους από εξειδι-
κευµένους παιδο-ακτινολόγους.
Τέλος, λειτουργεί νεογνολογικό ακτινολογικό τμήμα για την 
κάλυψη των αναγκών των νεογνών.

Παθολογοανατομικό: Εξετάζονται μακροσκοπικά και ιστολο-
γικά όλα τα χειρουργικά παρασκευάσματα, υλικό αποξέσεων 
και βιοπτικό υλικό. Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ανοσοϊστο-
χηµικού 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 καρκίνο του µαστού. 
Επίσης, διατηρείται µόνιµο αρχείο πλακιδίων (slides) για όλα 
τα περιστατικά, ώστε να γίνονται ανασκοπήσεις ή αναδρομικές 
µελέτες των περιστατικών. Το εργαστήριο είναι από τα πλέον 
εξειδικευμένα στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας και 
ογκολογίας του µαστού. 

Πυρηνική Ιατρική: Εκτελούνται όλες οι εξετάσεις in vitro 
και in vivo, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτές που αφο-
ρούν στην καρδιολογία, παιδιατρική και ογκολογία. Με τη 
νέα υπερσύγχρονη γ-Camera διπλής κεφαλής, που πέραν 
όλων των μέχρι σήμερα εξετάσεων, παρέχει τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης της εξέτασης SPECT, µέσω της οποίας 
λαµβάνονται πληροφορίες για τη λειτουργικότητα των δια-

φόρων οργάνων. Τέλος, εξετάζονται δείγµατα βιολογικών 
υγρών του ασθενούς µε τη µέθοδο RIA, µέσω της οποί-
ας μετρώνται οι συγκεντρώσεις αντισωμάτων βιταμινών, 
ορµονών και άλλων ουσιών µε κλινική σηµασία.
Εκτός από τις διαγνωστικές εφαρµογές της Πυρηνικής Ια-
τρικής, έχουν αναπτυχθεί και οι θεραπευτικές εφαρµογές 
της ειδικότητας. Έχουν κατασκευασθεί θωρακισµένοι θά-
λαµοι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για τη θεραπευτική 
χορήγηση ραδιοϊσοτόπων (όπως I-131, στρόντιο, σαµάριο, 
ρήνιο, ZEVALIN, κ.λπ.). Ασθενείς µε διαφοροποιηµένο 
καρκίνο θυρεοειδούς - νόσημα ιδιαίτερα συχνό στην Ελ-
λάδα - θεραπεύονται επιτυχώς. Το τµήµα της Πυρηνικής 
Ιατρικής βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Ενδοκρινο-
λογικό Τμήμα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
των νεοπλασιών του θυρεοειδούς. Πολύ σηµαντικό είναι 
το γεγονός ότι χάριν της πυρηνικής, υπάρχει η δυνατότητα 
διάγνωσης και αντιμετώπισης επώδυνων οστικών μετα-
στάσεων, μέσω της χορήγησης των αντίστοιχων ραδιοϊσο-
τόπων.

Παιδιατρικό Νεογνών: Φροντίζει για τη φροντίδα και παρα-
κολούθηση των νεογνών όλο το 24ωρο, κατά τη διάρκεια της 
παραµονής τους στο ΙΑΣΩ.

Καρδιολογικό Νεογνών: Άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο 
με παιδοκαρδιολόγους, καλύπτει 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 προ-
σωπικό και με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, για τον ακριβή 
εντοπισμό προβλημάτων ακοής στα νεογνά κατά το χρόνο πα-
ραµονής τους στο ΙΑΣΩ.

Άλλες υπηρεσίες
Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας (Χημειοθεραπείας): ∆ι-
αγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά 
των κακοήθων νεοπλασμάτων.
Το Τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς, ει-
δικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και λειτουργεί 
µε τις πλέον σύγχρονες συνθήκες, όσον αφορά στην ηµε-
ρήσια νοσηλεία για χορήγηση χημειοθεραπευτικής αγω-
γής, αλλά και στην κανονική νοσηλεία για τη διάγνωση και 
θεραπεία των κακοήθων νεοπλασµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται – λόγω της φύσεως της Κλινικής – στη Γυναικολο-
γική Ογκολογία.
Σε συνεργασία µε συναφή τµήµατα και µονάδες, όπως το 
Κέντρο Μαστού, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολο-
γίας, τη Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας και τα Εργα-
στηριακά Τµήµατα, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή και 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των ασθενών. 

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας - Βραχυθερα-
πείας: Η υπερσύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται 
εξασφαλίζει µεγάλα ποσοστά επιτυχίας επιτρέποντας την 
εκτέλεση θεραπειών υψηλών προδιαγραφών µε ακρίβεια 
χιλιοστού, ταχύτητα και  ασφάλεια. ∆ιαθέτει 3 γραµµικούς 
επιταχυντές µε τεχνολογία MLC –πρόκειται για τελευταία 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ
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τεχνολογία στο χώρο της ακτινοθεραπείας και από τις ελά-
χιστες στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει την υλοποίηση πο-
λύπλοκων σχημάτων πεδίων ακτινοβολίας με ευκολία και 
ακρίβεια, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικότερα οι 
υγιείς ιστοί-, αξονικό εξομοιωτή, υπερσύγχρονο κλασικό 
εξομοιωτή,  συστήματα σχεδιασμού θεραπείας και υπο-
λογισμού της κατανομής της ακτινοβολίας στον ασθενή με 
Η/Υ, πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο κατασκευής συστη-
µάτων ακινητοποίησης ασθενών. 
Το Κ.Α.Ο. στελεχώνεται από Ακτινοθεραπευτές Ογκολό-
γους με μεγάλη εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση η οποία 
απαιτείται λόγω της υπερσύγχρονης τεχνολογίας που 
εφαρµόζεται. Παρέχεται ολοκληρωµένη φροντίδα και υπο-
στήριξη από επιστημονική ομάδα, η οποία πλαισιώνεται 
από εξειδικευμένους τεχνολόγους, έμπειρους νοσηλευτές 
και διοικητικό προσωπικό για την καλύτερη δυνατή εξυ-
πηρέτηση των ασθενών. Επίσης, το Κέντρο υποστηρίζε-
ται από το άρτια οργανωμένο Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, το 
οποίο στελεχώνεται από έµπειρους ακτινοφυσικούς. Στο 
Κ.Α.Ο. του ΙΑΣΩ παρέχονται υπηρεσίες εφάµιλλες διεθνώς 
αναγνωρισµένων κέντρων του εξωτερικού. Στόχος είναι 
η µέγιστη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της κάθε θε-
ραπείας ακολουθώντας ιατρικά πρωτόκολλα σύµφωνα τα 
διεθνή standards.

Τμήμα Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής 
Χειρουγικής - Τμήμα Laser - Πλαστικής: Συγκεντρώ-
νει πολλές ιατρικές υπηρεσίες σε ένα νέο υπερσύγχρο-
νο χώρο της Κλινικής, εξασφαλίζοντας ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση (διάγνωση και θεραπεία), χωρίς ταλαιπωρία 
και µε µεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή συγκριτικά µε 
άλλα κέντρα. Πραγµατοποιούνται: αισθητική χειρουργική 
προσώπου και σώματος και ενδοσκοπική χειρουργική 
προσώπου, επανορθωτικές επεμβάσεις, αποκατάσταση 
μαστού μετά από μαστεκτομή, αποκατάσταση μετατραυμα-
τικών και µετεγκαυµατικών δυσµορφιών, χειρουργική κε-
φαλής και τραχήλου, αποκατάσταση συγγενών δυσµορφι-
ών και γενικά δερµατολογική χειρουργική.
Τα Laser προσφέρουν θεαµατικά αποτελέσµατα στην 
αναίμακτη και ανώδυνη αντιμετώπιση ρυτίδων, πανάδων, 
ευρυαγγειών, τηλεαγγειεκτασιών, σπίλων, ραγάδων, κυτ-
ταρίτιδας, ουλών, αιμαγγειωμάτων, τατουάζ, ανεπιθύμητης 
τριχοφυΐας, κ.ά..

Τμήμα ∆ιατροφικής Υποστήριξης & ∆ιαιτολογίας: Οι ει-
δικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες και οι διαιτολόγοι που 
στελεχώνουν το Τμήμα με την βοήθεια εξοπλισμού προ-
ηγμένης τεχνολογίας και ακρίβειας παρέχουν υψηλού 
επιπέδου εξατοµικευµένη διατροφική φροντίδα. Μεταξύ 
των υπηρεσιών περιλαμβάνονται η διαχείριση σωματικού 
βάρους (γυναικών, ανδρών, παιδιών και εφήβων), η εκτί-
µηση θρέψης και η διατροφική υποστήριξη των εγκύων, 
της μητέρας μετά τον τοκετό και ατόμων με συγκεκριμένες 
ασθένειες,  πρόγραμμα προάσπισης γονιμότητας, διαμόρ-
φωση ειδικών διαιτητικών σχηµάτων, ύστερα από σχετική 
ιατρική εντολή, συμβουλευτική και εκπαίδευση των νοση-
λευόµενων (ενηλίκων και παίδων) και σχεδιασµός εξατο-
µικευµένων µενού κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων:
Εφαρµόζεται η πιο σύγχρονη µέθοδος για την αντιµετώπι-
ση της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών, η ενδοαυλι-
κή θεραπεία µε Laser.
Οι φλεβικές παθήσεις αντιµετωπίζονται ανώδυνα και µε 
ασφάλεια. Χωρίς τοµές, ράµµατα, ορατά σηµάδια και µόνο 
με τοπική αναισθησία που μπορεί να συνδυαστεί με ήπια 
µέθη ο ασθενής εξασφαλίζει ένα άριστο αισθητικό αποτέ-
λεσµα και υγεία στα πόδια του.

Το ΙΑΣΩ έχει συνάψει συνεργασία µε τις παρακάτω ασφα-
λιστικές εταιρείες:

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• INTERAMERICAN
• METLIFE
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• NN HELLAS
• GENERALI HELLAS     
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ   
• INTERNATIONAL LIFE
• AXA PPP
• BUPA
• EUROLIFE ERB
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• INTERASCO
• GROUPAMA PHOENIX
• CNP ΖΩΗΣ
• ERGO
• INTERGLOBAL
• DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
• EUROP ASSISTANCE
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• CNP CYPRALIFE
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• PRIME INSURANCE

Eξωτερικά Iατρεία
Τα εξειδικευμένα τμήματα που

λειτουργούν στα εξωτερικά ιατρεία του

ΙΑΣΩ είναι:

• Αιµατολογικό
• Αυτοάνοσων Ρευµατικών Παθήσεων & Κύησης
• Γυναικολογικό
• ∆ερµατολογικό
• ∆ιατροφική Υποστήριξη & ∆ιαιτολογία
• Ενδοκρινολογικό - ∆ιαβητολογικό  – Οστεοπόρωση
• Καρδιολογικό
• Μονάδα Κολποσκοπήσεων
• Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία
• Χειρουργικό
• Ω.Ρ.Λ.
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Λειτουργεί από το 2008
Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας με τις προδιαγραφές κορυφαίων παιδιατρικών 
νοσοκομείων του εξωτερικού
Διαθέτει 80 πλήρως εξοπλισµένες νοσηλευτικές κλίνες διαφόρων κατηγοριών µε 10 κλίνες 
Πολυδύναµης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας Παίδων, κατασκευασµένες σύµφωνα µε τα υψηλότερης ποιότητας ξενοδοχειακής 
υποδοµής πρότυπα και µε έµφαση στη λεπτοµέρεια, την αισθητική των δωµατίων και τον 
περιβάλλοντα χώρο
3 πλήρως οργανωμένες χειρουργικές αίθουσες 
Kορυφαίο ιατρικό προσωπικό όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων
Συνεργάζεται με περισσότερους από 1.500 Παιδιάτρους και Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων
Διαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής
Άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των µικρών ασθενών
Σύγχρονες εγκαταστάσεις
Προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευχάριστο, όµορφο και ζεστό περιβάλλον για τα 
παιδιά
Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για την παροχή εξαιρετικής και ολοκληρωμένης ιατρικής 
περίθαλψης και θεραπείας
Πολιτική ποιότητας διεθνών προδιαγραφών

Οι Υπηρεσίες
της Kλινικής 
ΙΑΣΩ Παίδων
Γιατί θέλεις η υγεία του παιδιού σου να
είναι στα καλύτερα χέρια!
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Στο ΙΑΣΩ Παίδων, κύριο μέλημα μας είναι η φροντίδα του 
κάθε παιδιού, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη 
και θεραπεία. Με κορυφαίο ιατρικό προσωπικό όλων των παι-
διατρικών ειδικοτήτων και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό 
προσωπικό στη φροντίδα των µικρών ασθενών, η υγεία του 
παιδιού σας είναι στα καλύτερα χέρια! 

Παιδιατρικός Τομέας
Παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για την πλήρη 
αντιµετώπιση του φάσµατος των παιδιατρικών - παθολογικών 
περιστατικών. Στελεχώνεται από κορυφαίους παιδιάτρους µε 
µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση στη φροντίδα των µικρών 
ασθενών. 

Το ΙΑΣΩ Παίδων διαθέτει τα παρακάτω εξειδικευμένα 
τμήματα:

Αλλεργιολογικό: Αποτελεί ένα από τα εξειδικευμένα κέντρα 
της Ελλάδας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των αλλεργικών νοσηµάτων, που σαφώς επηρεάζουν την ποι-
ότητα ζωής, τόσο των παιδιών, όσο και των οικογενειών τους.
Στόχος του τμήματος είναι η παροχή εξατομικευμένης θερα-
πείας για τους μικρούς ασθενείς, αλλά και την εκπαίδευση των 
ιδίων των οικογενειών τους από το εξειδικευμένο ιατρικό προ-
σωπικό.
Τα αλλεργικά νοσήματα είναι χρόνιες παθήσεις, με εξάρσεις 
και υφέσεις, και περιλαµβάνουν:

• Αναφυλαξία
• Άσθµα
• Αλλεργική ρινίτιδα
• Ατοπική δερµατίτιδα (έκζεµα)
• Κνίδωση/αγγειοίδηµα
• Άλλες δερµατικές αλλεργίες
• Τροφική αλλεργία
• Φαρµακευτική αλλεργία
• Αλλεργία στα δήγµατα εντόµων

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής: Στόχος του τμήματος είναι η αξι-
ολόγηση και η διάγνωση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες 
ή/και προβλήµατα συµπεριφοράς, καθώς και η συµβουλευτι-
κή των οικογενειών τους.

Το τμήμα ασχολείται με τη διάγνωση και την παροχή εξειδι-
κευµένης παρέµβασης σε παιδιά µε:
• Αναπτυξιακή καθυστέρηση
• Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
• Καθυστέρηση λόγου
• Γλωσσικές διαταραχές
• ∆ιαταραχές συµπεριφοράς
• ∆ιαταραχές του αυτιστικού φάσµατος
• ∆ιάσπαση προσοχής ή/και υπερκινητικότητα
• Νοητική υστέρηση
• ∆ιαταραχές κινητικών δεξιοτήτων
• Αναπτυξιακά προβλήµατα παιδιών µε προωρότητα
• Αναπτυξιακά προβλήµατα παιδιών µε χρόνια νευρολογικά 

νοσήματα
• Χαρισµατικά παιδιά
Επικεφαλής Επιστηµονικός Υπεύθυνος του τµήµατος είναι 
Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος µε οµάδα ειδικών (Λογοθερα-
πευτή, Εργοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό, Ψυχολόγο) που 
προσεγγίζουν διαγνωστικά το παιδί και την οικογένειά του. 
Το τμήμα συνεργάζεται με Παιδονευρολόγο, Παιδοψυχίατρο 
και Κλινικό Γενετιστή.

Γαστρεντερολογικό: Παρέχει ιατρική φροντίδα υψηλής ποιό-
τητας και σύγχρονες τεχνικές για την αξιολόγηση και θεραπεία 
γαστρεντερικών, ηπατικών, καθώς και διατροφικών διατα-
ραχών. Στο τµήµα εξετάζονται νεογνά, βρέφη και µεγαλύτερα 
παιδιά και αντιμετωπίζονται προβλήματα και παθήσεις του πε-
πτικού συστήµατος.
Είναι στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, ώστε κάθε περι-
στατικό να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα και υπεύθυνα και 
είναι εξοπλισμένο με σύχγρονης τεχνολογίας διαγνωστικά 
μηχανήματα για τη διενέργεια όλων των τεχνικών και ειδικών 
εξετάσεων.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
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∆ερματολογικό: Συχνά και σπάνια παιδικά δερματικά προ-
βλήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τους εξειδι-
κευµένους επιστήµονες αυτού του τµήµατος. Τα περισσότερα 
δερματικά νοσήματα θεραπεύονται πλήρως με τη χρήση της 
κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης, χωρίς να επηρεάζεται η 
ανάπτυξη των παιδιών.

∆ιατροφολογικό - ∆ιαιτολογικό: Στόχος του τμήματος είναι η πα-
ρακολούθηση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων διατρο-
φής των παιδιών και εφήβων καθώς και η διατροφική εκπαί-
δευση των οικογενειών τους.

Ενδοκρινολογικό - Παιδικού ∆ιαβήτη: Οι εξειδικευμένοι ιατροί 
του τμήματος παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, 
αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με παθήσεις 
των ενδοκρινών αδένων, όπως επίσης και του παιδικού δια-
βήτη. Ενσωµατώνει όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα 
της ενδοκρινολογίας.

Εργαστήριο Μελέτης ∆ιαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο: Διαγι-
γνώσκονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται οι παιδικές διαταρα-
χές του ύπνου. Εξετάζονται παιδιά µε ροχαλητό, υπερτροφικές 
αµυγδαλές ή/και αδενοειδείς εκβλαστήσεις και παρατηρούµε-
νες άπνοιες στον ύπνο. Πραγµατοποιείται πολυκαταγραφική 
μελέτη ύπνου, εξετάζονται δηλαδή οι κινήσεις του θώρακα και 
της κοιλιάς, γίνεται ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ηλεκτροκαρδι-
ογράφηµα, καταγραφή της ροής αέρα από το στόµα και τη µύτη 
και οξυµετρία κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. Γίνεται 
δηλαδή συνολική αξιολόγηση του τρόπου που αναπνέει το παι-
δί κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η αξιολόγηση αυτή συνδράµει 
ουσιαστικά στη λήψη απόφασης για παρέµβαση επεµβατικά, 
σε συνεννόηση πάντα µε ωτολαρυγγολόγο.

Λιπιδαιμικό Ιατρείο: Ανιχνεύονται τυχόν υψηλά επίπεδα χολη-
στερόλης στο αίμα και αντίστοιχα αντιμετωπίζονται διαταραχές 
των λιπιδίων σε παιδιά, από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπι-
κό.

Νευρολογικό: Είναι εξοπλισμένο με ιατροτεχνολογικό εξοπλι-
σµό τελευταίας τεχνολογίας, νέο σύγχρονο Ηλεκτροεγκεφαλο-
γράφο, και παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, αντιµετώπισης και 
χρόνιας παρακολούθησης σε παιδιά με νευρολογικές παθή-
σεις.

Νεφρολογικό: Έχει δοθεί προτεραιότητα στη διάγνωση και θε-
ραπεία παιδιών µε οξέα και χρόνια νεφρικά προβλήµατα. Το 
φάσµα αυτών των παθήσεων είναι ευρύ και γι’ αυτό το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος είναι πλήρως κα-
ταρτισµένο και έµπειρο.

Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας: Εξειδικεύεται στη 
διάγνωση και αντιμετώπιση γυναικολογικών προβλημά-
των σε παιδιά και εφήβους, υπό την καθοδήγηση ενός 
έµπειρου γυναικολόγου.

Πνευμονολογικό: Χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό για να 
πραγµατοποιεί µε ασφάλεια λειτουργικές δοκιµασίες πνευµό-
νων σε παιδιά και εφήβους. Επίσης, αντιµετωπίζονται αποτε-
λεσµατικά τα ήδη υπάρχοντα χρόνια πνευµονικά προβλήµατα.

Ρευματολογικό: Εξετάζονται  παιδιά µε:
• Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα
• Νεανική ∆ερµατοµυοσίτιδα - Πολυµυοσίτιδα
• Νεανικό Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο/ Νεογνικό Λύκο
• Συστηµατικές Αγγειίτιδες
• Αυτοφλεγµονώδη Νοσήµατα πχ Οικογενής Μεσογειακός 

Πυρετός 
• Εκδηλώσεις από το µυοσκελετικό σύστηµα όπως αρθρίτιδα, 

αρθραλγίες
Επίσης, νοσηλεύονται παιδιά:
• για διάγνωση παιδικής ρευµατοπάθειας,
• µε παιδική ρευµατοπάθεια για έναρξη ή καθορισµό θερα-

πευτικού σχήματος, για εργαστηριακή παρακολούθηση, κλι-
νικό εργαστηριακό επανέλεγχο

Φυματιολογικό: Ειδικευμένοι παιδίατροι πνευμονολόγοι πα-
ρέχουν διάγνωση, αντιμετώπιση και τακτικές υπηρεσίες πα-
ρακολούθησης σε παιδιά που πάσχουν από φυµατιώδη µό-
λυνση και φυµατίωση (TB).

Χειρουργικός Τομέας
Παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας σε νεογνά, βρέφη, 
παιδιά και εφήβους µε παθήσεις που απαιτούν χειρουργική αντι-
µετώπιση, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Στελεχώνεται 
από χειρουργούς με μεγάλη εμπειρία και κατάλληλη εξειδίκευ-
ση, καλύπτοντας τη θεραπεία ολόκληρου του φάσµατος των συγ-
γενών ανωµαλιών και επίκτητων παθήσεων. 
Οι χειρουργικές επεµβάσεις που διενεργούνται αφορούν στο 
πεπτικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα, 
εντοπίζονται στο θώρακα, την κοιλιά, τα μαλακά μόρια, τον τρά-
χηλο, την ορθοπρωκτική χώρα και τα έξω γεννητικά όργανα. 
Είναι κυρίως συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες, ανατομικές ή 
λειτουργικές, φλεγµονώδεις παθήσεις, νεοπλάσµατα, τραύµατα, 
εγκαύµατα. Οι ιδιαίτερα εξειδικευµένες χειρουργικές επεµβά-
σεις πραγματοποιούνται σε χειρουργεία, τα οποία διαθέτουν εξο-
πλισµό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.
Η στενή συνεργασία των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων (παιδοενδοκρινολόγος, παιδοκαρδιολόγος, 
παιδοπνευμονολόγος, παιδονευρολόγος, παιδοορθοπεδικός, 
παιδοογκολόγος, παιδονεφρολόγος, παιδοακτινολόγος, παθο-
λογοανατόµος, παιδοψυχολόγος) έχει ως αποτέλεσµα την ολο-
κληρωμένη θεραπεία, ιδιαίτερα σε αυτούς που πάσχουν από 
σπάνιες ή σύνθετες χειρουργικές παθήσεις.
Σημαντικός είναι ο ρόλος του παιδοχειρουργού στην ομάδα προ-
γεννητικής διάγνωσης (γυναικολόγος, γενετιστής, νεογνολόγος 
κ.α.), η οποία θα ενηµερώσει και θα συµβουλέψει τους γονείς για 
τη κατάσταση του παιδιού τους. 
Οι παιδοαναισθησιολόγοι του νοσοκομείου μας έχουν εκπαιδευ-
τεί σύµφωνα µε τις τελευταίες τάσεις της παιδιατρικής αναισθησι-
ολογίας και η εισαγωγή των μικρών ασθενών στην αναισθησία, 
παρουσία των γονιών, εγγυάται  την μείωση του διεγχειρητικού 
stress. 
Η χειρουργική προσέγγιση µε ενδοσκοπικές µεθόδους (λαπα-
ροσκοπική, θωρακοσκοπική, διουρηθρική, διαπρωκτική κ.λ.π.) 
έχει ως αποτέλεσµα την ελάχιστα επεµβατική θεραπεία (minimal 
invasive treatment). 
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Στην εξαιρετικά Οργανωµένη Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας
αντιμετωπίζεται σημαντικός αριθμός παθήσεων και μεγάλος
αριθµός ασθενών, µε αποτέλεσµα: 
• την παραµονή του ασθενούς στο νοσοκοµείο για λίγες ώρες 
• τη δραστική µείωση της έκθεσης ενός παιδιού σε ενδονοσο-

κομειακές λοιμώξεις 
• τη σύντοµη παραµονή του µακριά από τους γονείς και το σχο-

λείο του 
• τη µείωση του στρες των παιδιών και των γονιών 
• τη µικρότερη διαταραχή της οικογενειακής ζωής 
• την ελαχιστοποίηση του κόστους νοσηλείας (λιγότερη επιβά-

ρυνση του οικογενειακού προϋπολογισµού) 

Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών - Παιδοκαρδιοχει-
ρουργική Κλινική: Είναι εξοπλισμένο με την τελευταία τε-
χνολογία για ολοκληρωμένη διάγνωση όλων των καρδιακών 
παθήσεων προ και μετεγχειρητική παρακολούθηση των παι-
διών, σύµφωνα µε τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα που έχουν 
καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Παιδοχειρουρ-
γική Κοινότητα. Οι ιδιαίτερα εξειδικευµένοι τοµείς της Παιδο-
καρδιοχειρουργικής περιλαµβάνουν:
• νεογνική, παιδική και εφηβική παιδοκαρδιοχειρουργική για 

όλο το φάσµα των καρδιακών παθήσεων
• εξελιγµένες τεχνικές εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε νεογνά
• ανατοµική διόρθωση της µετάθεσης των µεγάλων αγγείων 

(επέµβαση “arterial switch”)
• σύγκλειση µεσοκολπικών και µεσοκοιλιακών επικοινωνιών
• διακολπική διόρθωση της τετραλογίας Fallot
• συµπλοκές κυανωτικές καρδιοπάθειες - µονήρης κοιλία - 

επεµβάσεις Fontan
• πλαστική λαρδιακών βαλβίδων
• βαλβιδοπλαστική µε µπαλονάκι
• εµφύτευση και αντικατάσταση των βιολογικών βαλβιδοφό-

ρων μοσχευμάτων
• αντιµετώπιση σοβαρών καρδιακών λοιµώξεων
• υβριδικές παιδοχειρουργικές επεµβάσεις σε συνεργασία µε 

το Παιδοκαρδιολογικο Τμήμα
• µηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού (ECMO, VAD)

Παιδοκαρδιολογικό & Αιμοδυναμικό Εργαστήριο: Εφαρµόζει 
τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της καρδιολογίας. Ειδικεύ-
εται στη διάγνωση συγγενών και επίκτητων καρδιακών πα-
θήσεων σε βρέφη και µεγαλύτερα παιδιά, χρησιµοποιώντας 
τεχνολογικά προηγµένα µηχανήµατα υπερηχοκαρδιογραφίας 
και ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό.
Στους ιδιαίτερα εξειδικευμένους τομείς του τμήματος περι-
λαµβάνονται:
• αναίµακτη διερεύνηση συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθει-

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

• έλεγχος των καρδιακών αρρυθµιών µε ηλεκτροκαρδιογρά-
φηµα, Holter ρυθµού και δοκιµασία βαδίσµατος σε κυλιόµε-
νο τάπητα

• τοποθέτηση βηµατοδοτών
• αιµοδυναµικός έλεγχος και µη επεµβατική αντιµετώπιση συγ-

γενών καρδιοπαθειών (βαλβιδοπλαστική, αγγειοπλαστική, σύ-
γκλειση επικοινωνιών).

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

Κέντρο Αγγειακών Ανωμαλιών: Το  μοναδικό κέντρο στην 
Ελλάδα - για τη διάγνωση και την ολοκληρωμένη θε-
ραπεία των αγγειακών ανωμαλιών - στελεχωμένο από 
ομάδα καταξιωμένων ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων 
εξειδικευµένων στις αγγειακές ανωµαλίες σε κορυφαία κέ-
ντρα της Αµερικής (multi-disciplinary clinics) και µε πολυετή 
εµπειρία στην εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων 
για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών αγγειακών 
ανωµαλιών. ∆ιαθέτει πρωτοποριακό υλικοτεχνικό εξοπλι-
σµό τελευταίας τεχνολογίας (ψηφιακό αγγειογράφο κατάλλη-
λο για αγγειογραφίες εγκεφάλου και άκρων µε δυνατότητα 
roadmam & 3D απεικόνισης), καθώς επίσης και δεδηλωµένη 
υποστήριξη από το κορυφαίο κέντρο αγγειακών ανωµαλιών 
παγκοσµίως “Children’s Hospital Boston”.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
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Λαπαροσκοπικής και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής: Αξιοποιεί 
στο έπακρο την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο της λαπαροσκό-
πησης, ώστε να εξασφαλίζεται ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα 
σε πολλές παθήσεις της κοιλιακής και της θωρακικής περιο-
χής, τόσο σε νεογνά, όσο και σε εφήβους. Η µέθοδος αυτή έχει 
επιτυχηµένα και αποτελεσµατικά εφαρµοσθεί και εξασφαλίζει 
βραχυπρόθεσμη νοσηλεία, περιορισμό των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών και άριστο αισθητικό αποτέλεσµα.

Νεογνικής Χειρουργικής: Η µονάδα του ΙΑΣΩ είναι µία από 
τις καλύτερες στην Ευρώπη, άρτια εξοπλισμένη και με υψη-
λά εξειδικευμένο ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό. 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: Αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά 
όλα τα περιστατικά που σχετίζονται µε ορθοπαιδικές παθήσεις. 
Παρέχεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, διάγνωση και χειρουρ-
γική προσέγγιση σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος 
και της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, είναι εξοπλισµένο µε 
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και σε συνεργασία με το 
Τµήµα Ιατρικών Απεικονίσεων, φροντίζει για την αποτελεσµα-
τική αντιµετώπιση όλων των περιστατικών.
Εξειδικευµένες παθήσεις που µπορούν να αντιµετωπιστούν:
• ραιβοϊπποποδία (club foot) µε τη χρήση της µεθόδου Ponseti (εί-

ναι το μόνο κέντρο στην Ελλάδα, η οποία έχει αναγνωριστεί από 
τη ∆ιεθνή Ένωση Ponseti)

• αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου (DDH)
• νευροµυϊκές παθήσεις (πολυεπίπεδη χειρουργική επέµβαση)
• ανάπλαση των άνω και κάτω άκρων που σχετίζονται µε συγγε-

νείς και επίκτητες παθήσεις (επιµήκυνση ή/ και διόρθωση οστι-
κών παραµορφώσεων)

• σκολίωση, κύφωση, σπονδυλολίσθηση.

Νευροχειρουργικό: Πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε παθήσεις 
που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα σε νεογνά και 
εφήβους. Χρησιµοποιεί τεχνολογικά προηγµένο εξοπλισµό και 
στελεχώνεται από εξαιρετικά έμπειρους χειρουργούς για την κα-
λύτερη δυνατή αντιµετώπιση των νευρολογικών παθήσεων.

Οφθαλμολογικό: Εξειδικεύεται στην εξέταση και παροχή συντη-
ρητικής και χειρουργικής αντιµετώπισης όλων των οφθαλµολογι-
κών περιστατικών που μπορούν να προκύψουν από τη νεογνική 
ηλικία έως και την εφηβεία. ∆ιαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό, ο οποίος παράλληλα με το εξειδικευμένο ιατρικό προ-
σωπικό συμβάλλουν στην αποτελεσματική διάγνωση και αντιμε-
τώπιση.

Ωτορινολαρυγγολογικό: Είναι ένα πολύ σύγχρονο τμήμα, ικανό να 
ασχοληθεί με όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με τα αυτιά, τη 
µύτη και το λάρυγγα. ∆ιαθέτει µία πλήρως εξοπλισµένη ακοολογι-
κή κλινική, στην οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετι-
κές παθήσεις από τη νεογνική έως την εφηβική ηλικία.

Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης Κρανίου: Παρέχει προηγμέ-
νη και παγκοσµίου φήµης ιατρική και χειρουργική αντιµετώπιση 
όλου του φάσµατος των παθήσεων που προσβάλλουν τη ρίνα 
(µύτη), τους παραρρινίους κόλπους και την πρόσθια βάση του κρα-
νίου, συµπεριλαµβανοµένης της:
• Ενδοσκοπικής χειρουργικής βάσης κρανίου
• Κοσµητικής ρινοπλαστικής
• Λειτουργικής ρινοπλαστικής
• Αντιµετώπισης αλλεργικών παθήσεων
Εστιάζει στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ρινολογικών πα-
θήσεων όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι πε-
ριοριζόμενων στη γενική ρινολογία, την ενδοσκοπική χειρουργική 
βάσης κρανίου, τη ρινοπλαστική και τις αλλεργικές παθήσεις.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή των Βαλ-
κανίων, οι υπηρεσίες του ολοκληρωμένου Κέντρου Ρινολογίας 
συμπεριλαμβάνουν την ενδοσκοπική ρινο-νευροχειρουργική 
αντιμετώπιση η οποία αποτελεί μία νέα χειρουργική θεραπεία που 
απευθύνεται σε επιλεγμένους παιδιατρικούς και ενήλικες ασθε-
νείς.
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Διαγνωστικός Τομέας
  
Τα διαγνωστικά εργαστήρια της κλινικής διευθύνονται από 
εξειδικευµένο προσωπικό και διαθέτουν κορυφαίο εξο-
πλισµό που περιλαµβάνει:

Κεντρικά Εργαστήρια: Πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις 
του βιοϊατρικού τομέα, όπως μικροβιολογικές, βιοχημικές, 
εξετάσεις αίματος, χημικές εξετάσεις ούρων, ανοσολογικά – 
ανοσοβιολογικά τεστ. Είναι επίσης πιθανό να διερευνηθούν, 
διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν περαιτέρω αναιμίες και 
διαταραχές στην πήξη του αίµατος.

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα: Διαθέτει ακτινολογικά μηχανήματα 
με ακτινοσκόπηση, με τα οποία πραγματοποιείται ολόκληρο το 
φάσµα των βασικών ακτινογραφιών.

Πολυτομικό Αξονικό Τομογράφο: Είναι τελευταίας τεχνολογί-
ας και επιτρέπει την πραγματοποίηση εξετάσεων γρηγορότερα 
και με μικρότερη έκθεση σε ακτινοβολία, δύο πολύ σημαντι-
κοί παράγοντες όταν πρόκειται για παιδιατρικούς ασθενείς. 
Πέραν των συνηθισμένων εξετάσεων, πραγματοποιούνται 
και µη επεµβατικές αγγειογραφίες, όπως εξετάσεις εικονικής 
πραγµατικότητας και τρισδιάστατες ανασυνθέσεις.

Μαγνητική Τομογραφία: Καλύπτει 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 εξετάσεων και προσφέροντας απεικονίσεις 

υψηλής ποιότητας. Ο µαγνητικός τοµογράφος µε την εφαρµογή 
καρδιακού συντονισμού επιτρέπει τη λεπτομερή απεικόνιση των 
καρδιακών δοµών εφαρµόζοντας µαγνητική τοµογραφία καρ-
διάς. ∆ιεξάγονται εξετάσεις υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας από 
την προγεννητική διαγνωστική υπηρεσία, καλύπτοντας όλο το 
φάσµα των εξειδικευµένων εξετάσεων µαγνητικής εµβρύου.

Ειδικές  Μονάδες και Τμήματα
Στο ΙΑΣΩ Παίδων λειτουργούν ειδικές µονάδες που προσφέρουν 
εξειδικευµένη περίθαλψη και χειρίζονται ειδικές περιπτώσεις:

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Παίδων 
- Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων: 
Σκοπό έχει να υποστηρίξει όλες τις διαθέσιμες χειρουργικές, 
παθολογικές και καρδιοχειρουργικές ειδικότητες της κλινικής. 
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ Παίδων είναι 
άρτια εξειδικευμένο, έμπειρο και ικανό να αντιμετωπίσει κάθε 
είδους σοβαρό περιστατικό.

∆ιαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας: Οι επεμβατικοί 
ακτινολόγοι με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων εκτελούν 
πράξεις, οι οποίες κάποτε αντιμετωπίζονταν χειρουργικά, μει-
ώνοντας έτσι τον κίνδυνο αιμορραγίας, μειώνοντας τον πόνο 
και το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, καθώς δεν προϋ-
ποθέτουν χειρουργικές τομές, αλλά μία μόνο διαδερμική τομή 
λίγων χιλιοστών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
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Εξωτερικά Ιατρεία
Τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καλύπτουν όλο το 
φάσµα των παιδιατρικών ειδικοτήτων:

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

Επείγοντα
Περιστατικά
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στελεχωμένο 
με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αντιμετωπίζει  
άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα έκτακτα παθολο-
γικά και χειρουργικά περιστατικά.

Το ΙΑΣΩ Παίδων έχει συνάψει συνεργασία µε 
τις παρακάτω ασφαλιστικές εταιρείες:

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• INTERAMERICAN
• METLIFE
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• NN HELLAS
• GENERALI HELLAS 
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ   
• INTERNATIONAL LIFE
• AXA PPP
• BUPA      
• EUROLIFE ERB
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• INTERASCO
• GROUPAMA PHOENIX
• CNP ΖΩΗΣ
• ERGO
• INTERGLOBAL
• DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
• EUROP ASSISTANCE
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• CNP CYPRALIFE
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• PRIME INSURANCE
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Ξεκίνησε τη λειτουργία της ως αµιγώς Γενική Κλινική το 2002 

Απαρτίζεται από δύο κύρια κτιριακά συγκροτήματα

Διαθέτει 239 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες, 2 από τις πλέον σύγχρονες Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας (Μ.Ε.Θ. Πολυδύναµη και Μ.Ε.Θ. Εµφραγµάτων), συνολικής δυναµικότητας 20 κλινών

και 11 άρτια οργανωμένες χειρουργικές αίθουσες

Μία απο τις ελάχιστες  οργανωμένες και πλήρως εξοπλισμένες Μονάδες Αντιμετώπισης

Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Ελλάδα, 24ώρες το 24ωρο

Είναι εξοπλισμένη με τον πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που υποστηρίζει την ασφαλή 

εφαρµογή όλων των νεοτέρων µεθόδων διάγνωσης και θεραπείας 

Συνεργάζεται με εξειδικευμένους και έμπειρους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων

Στελεχώνεται από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

Διαθέτει Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που λειτουργεί όλο το 24ωρο και Εξωτερικά Ιατρεία που 

στελεχώνονται από Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων

Εφαρµόζει πολιτική ποιότητας βάσει διεθνών προτύπων 

Eξασφαλίζει την άριστη νοσηλεία και την παροχή ολοκληρωμένης θεραπείας στους ασθενείς

Οι Υπηρεσίες
της Kλινικής 
ΙΑΣΩ General
Σας περιβάλλουμε με ασφάλεια!
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Παθολογικός  Τομέας
Παθολογικό: Παρέχονται τα μέσα για διάγνωση, πρόγνωση και 
θεραπεία παθήσεων της εσωτερικής παθολογίας και της ειδι-
κής νοσολογίας.

Καρδιολογικό: Διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται, με τη χρή-
ση πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες οι παθήσεις του καρδια-
κού µυός και των αγγείων του. Ενδεικτικά, πραγµατοποιούνται 
Triplex καρδιάς, δοκιµασία κόπωσης σε κυλιόµενο τάπητα, 
Holter ρυθµού και αρτηριακής πίεσης, διοισοφάγειο υπερηχο-
γράφηµα καρδιάς, Stress Echo.

Ρευματολογικό: Αντιμετωπίζονται ασθενείς που πάσχουν από νό-
σους του κολλαγόνου, αυτοάνοσα νοσήµατα, εκφυλιστικές αρθρο-
πάθειες και άλλες ρευµατολογικές παθήσεις.

Πνευμονολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθήσε-
ων των πνευµόνων. Στο τµήµα λειτουργούν Εργαστήριο Ελέγ-
χου Αναπνευστικής Λειτουργίας, Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου,  
Βρογχολογικό Εργαστήριο καθώς και Ιατρείο Διακοπής Κα-
πνίσµατος.

∆ερματολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία δερματι-
κών νόσων.

Νεφρολογικό: Η εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων διερευ-
νά όλα τα νεφρολογικά νοσήµατα, µέσω εργαστηριακών εξε-
τάσεων και βιοψίας νεφρού για την άµεση αντιµετώπιση και 
θεραπεία τους.

Ενδοκρινολογικό: Διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται όλες 
οι παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και του µεταβολισµού. 

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

Γαστρεντερολογικό: Με τη χρήση της αρτιότερης τεχνολογίας 
αντιμετωπίζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά όλες οι πα-
θήσεις του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήματος 
(στοµάχου, εντέρου, ήπατος, κ.λπ.). Αποτελεί από τα ελάχιστα 
ιδιωτικά κέντρα ενδοσκοπικών υπερήχων στην Ελλάδα, που 
εφαρµόζει µε τον πλέον προηγµένο εξοπλισµό ενδοσκοπικής 
υπερηχοτοµογραφίας την τεχνική της ελαστογραφίας, πάντοτε 
με την παρουσία ειδικού κυτταρολόγου, πρακτική που προάγει 
περαιτέρω την ποιότητα, την ταχύτητα στη διάγνωση, καθώς 
και την ασφάλεια του ασθενή.

Αιματολογικό: Γίνεται διάγνωση και θεραπεία όλου του 
φάσµατος των καλοήθων και κακοήθων αιµατολογικών νο-
σηµάτων (αναιµίες, λευχαιµίες, µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα, 
µυελώµατα, λεµφώµατα, υποπλαστική και απλαστική αναιµία, 
αιμολυτικές αναιμίες, διαταραχές πήξεως, σύνδρομα ανοσο-
ανεπάρκειας, µυελοϋπερπλαστικά νοσήµατα, θροµβοφιλία, 
κ.λπ.).

ΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ GENERAL
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Χειρουργικός Τομέας
Γενικής Χειρουργικής: Παρέχεται διάγνωση και αντιμετωπίζο-
νται χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι ανωμαλίες και οι κακώ-
σεις των οργάνων του ανθρωπίνου σώµατος.
 
Ουρολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθήσεων 
του ουροποιητικού και γεννητικού συστήµατος, µε την εφαρµο-
γή νέων µεθόδων, όπως η ροµποτική χειρουργική. Επίσης, 
αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες του κατωτέρου ουροποιητικού 
συστήματος, καθώς και παθήσεις ανδρικής υπογονιμότητας και 
σεξουαλικής δυσλειτουργίας. 

Χειρουργικής Θώρακος: Πραγματοποιούνται όλες οι επεμβά-
σεις της θωρακοχειρουργικής, ειδικότερα των πνευμόνων, του 
µεσοθωρακίου, του οισοφάγου, κ.ά. Γίνονται ελάχιστα επεµβα-
τικές εγχειρήσεις, μεσοθωρακοσκοπήσεις και διαγνωστικές 
εξετάσεις.

Καρδιοχειρουργικό: Αντιμετωπίζονται όλα τα καρδιολογικά πε-
ριστατικά, των οποίων η θεραπεία απαιτεί επέμβαση ανοιχτής 
καρδιάς. 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 χειρουργικές τεχνικές, όπως χειρουρ-
γική ελάχιστης επεμβατικότητας, αρθροσκοπική χειρουργική, 
αρθροπλαστικές, ενδομυελικές ηλώσεις, βιολογικές τεχνικές 
- βλαστοκύτταρα κ.ά.. 

Ω.Ρ.Λ.: Παρέχεται διάγνωση και συντηρητική ή χειρουργική 
θεραπεία των ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων, καθώς και 

των νευροωτολογικών, όπως βαρηκοΐα, εµβοές και ίλιγγος. 
Επίσης, διερευνά και αντιμετωπίζει περιστατικά με ροχαλητό 
και υπνική άπνοια.

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

Πλαστικής Χειρουργικής: Πραγματοποιούνται όλες οι αισθη-
τικές (face lift, βλεφαροπλαστική, ρινοπλαστική, ωτοπλαστική, 
επεµβάσεις λιποαναρρόφησης, χειρουργική µαστών κ.ά.).

Νευροχειρουργικής: Αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά παθή-
σεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Πραγµατοποιούνται 
επεµβάσεις που αφορούν σε όλη τη χειρουργική ογκολογία 
του εγκεφάλου και της υποφύσεως, καθώς και όλο το φάσµα 
χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης συμπεριλαμβανομέ-
νων και minimal τεχνικών. Είναι δυνατή η πλήρης αντιµετώ-
πιση των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και της σπον-
δυλικής στήλης, είτε ενδοαγγειακά με τη βοήθεια του πλήρως 
εξοπλισµένου Τµήµατος Επεµβατικής Νευροακτινολογίας του 
ΙΑΣΩ General, είτε χειρουργικά ανοικτά.

Χειρουργικής Αγγείων: Πραγματοποιείται διάγνωση και 
επεμβατική θεραπεία παθήσεων των αγγείων του ανθρώπι-
νου σώµατος, εκτός της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Γναθοχειρουργικό: Διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται συ-
ντηρητικά ή χειρουργικά παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελε-
τικού συστήµατος του προσώπου. 

Γυναικολογικό: Παρέχεται συντηρητική ή χειρουργική θερα-
πεία οποιασδήποτε πάθησης που σχετίζεται με το έσω και έξω 
γεννητικό σύστηµα της γυναίκας. 
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Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας: Εφαρµόζονται οι πιο 
προηγμένες ενδοαγγειακές τεχνικές αντιμετώπισης μιας σει-
ράς παθήσεων που µέχρι πρόσφατα αντιµετωπίζονταν µόνο 
µε ανοικτή χειρουργική επέµβαση, όπως τα εγκεφαλικά ανευ-
ρύσµατα, οι αγγειακές δυσπλασίες εγκεφάλου και νωτιαίου 
µυελού. Επίσης, εφαρµόζονται καινοτόµες τεχνικές αντιµετώ-
πισης του οξέος ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως η 
µηχανική θροµβεκτοµή. Ακόµα, αντιµετωπίζονται µε τις νεότε-
ρες τεχνικές, αγγειακές ανωµαλίες όπως φλεβικές δυσπλασί-
ες, λεµφικές δυσπλασίες και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. 

Ειδικές Μονάδες 
Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.): Παρέ-
χεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεχούς παρακολούθη-
σης, φροντίδας και θεραπείας σε ασθενείς που οι ζωτικές τους 
λειτουργίες βρίσκονται σε κρίσιµη κατάσταση. Η µονάδα βρί-
σκεται σε 24ωρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών. 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Εμφραγμάτων: Νοση-
λεύονται περιστατικά τα οποία έχουν σχέση με οξέα καρδιολο-
γικά προβλήματα, καρδιοχειρουργημένα περιστατικά, καθώς 
και περιστατικά που η κατάστασή τους απαιτεί συνεχή νοση-
λευτική φροντίδα όλο το 24ωρο.

Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας: Εκτός από τη χορήγηση 
χηµειοθεραπείας, προσφέρει σε συνεργασία µε άλλα τµήµα-
τα του ΙΑΣΩ General τις πιο σύγχρονες διαγνωστικές και θε-
ραπευτικές ιατρικές υπηρεσίες στον πάσχοντα ασθενή, όπως 
είναι η υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, οι χημει-
οεμβολισμοί όγκων, η καυτηρίαση όγκων με χρήση ραδιοσυ-
χνοτήτων ή µικροκυµάτων, η κρυοπηξία όγκων. Παράλληλα, 
υπάρχει η δυνατότητα πλειάδας ανακουφιστικών πράξεων 
(τοποθέτηση ενδοπροθέσεων στα χοληφόρα, τοποθέτηση ου-
ρητηρικών καθετήρων, παροχέτευση συλλογών, τοποθέτηση 
γαστροστοµιών κ.λπ.). 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας, όπως συσκευές αιµοκάθαρσης (κλασική αιµοκά-
θαρση, αιµοδιαδιήθηση, αιµοδιαδιήθηση online), επεξεργασία 
νερού µε αντίστροφη όσµωση, φίλτρα αιµοκάθαρσης low & 
high flux, διαλύµατα αιµοκάθαρσης µε διττανθρακικά και σά-
κους αιµοδιαδιήθησης. Επίσης, στη Μονάδα λειτουργεί Τµήµα 
Πλασµαφαίρεσης - Λιπιδιοαφαίρεσης και Τεχνητού Ήπατος 
για την αντιμετώπιση νευρολογικών, ανοσολογικών, αιματο-
λογικών, ρευματολογικών νοσημάτων, καθώς επίσης και για 
την υποστήριξη της ηπατικής ανεπάρκειας.

Μονάδα Λιθοτριψίας: Πραγματοποιείται αναίμακτη καταστρο-
φή και αποβολή από τον οργανισµό του ασθενούς των λίθων 
του ουροποιητικού συστήματος και του χοληδόχου πόρου με 
όλες τις µεθόδους (εξωσωµατική, ενδοσκοπική, διαδερµική).

Κλινικές - Ειδικά Τμήματα
Στελεχώνονται από ομάδες έμπειρων και εξειδικευμένων ια-
τρών, διαφόρων ειδικοτήτων. Λειτουργούν οι:

• Α΄ Χειρουργική Κλινική 
• Β' Χειρουργική Κλινική 
• Γ΄ Χειρουργική Κλινική 
• ∆΄ Χειρουργική Κλινική, Χειρουργική Ήπατος - Παγκρέατος - 

Χοληφόρων
• Ε΄ Χειρουργική Κλινική 
• ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική
• Α' Ενδοσκοπική Χειρουργική Κλινική
• ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική 
• Α΄  Γαστρεντερολογική Κλινική 
• Α΄  Παθολογική Κλινική 
• Β΄ Παθολογική Κλινική  
• Γ΄ Παθολογική Κλινική 
• ∆΄ Παθολογική Κλινική 
• Παθολογική - Λοιµωξιολογική Κλινική
• Παθολογική - Λοιµωξιολογική Κλινική & ∆ιαβητολογικό 

Κέντρο
• Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική 
• B’ Καρδιοχειρουργική Κλινική 
• Κέντρο Αναφοράς Βαλβιδοπάθειας Καρδιάς
• Α’ Κλινική Χειρουργικής Θώρακος
• Γ'  Καρδιολογική Κλινική 
• ∆’ Καρδιολογική Κλινική
• Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική 
• Β΄  Ορθοπαιδική Κλινική 
• Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική 
• ∆’ Ορθοπαιδική Κλινική
• Α΄ Κλινική Αθλητικών Κακώσεων 
• ΣΤ' Ορθοπαιδική Κλινική 
• Ζ' Ορθοπαιδική Κλινική 
• Η' Ορθοπαιδική Κλινική 
• A’ Ουρολογική Κλινική 
• Β’ Ουρολογική Κλινική 
• Γ’ Ουρολογική Κλινική
• ∆' Ουρολογική Κλινική
• Ουρολογική Κλινική Επανορθωτικής και Χειρουργικής Αν-

δρολογίας
• Α' Ογκολογικό Τµήµα 
• Γ΄ Ογκολογική Κλινική 
• Αιµατολογική - Ογκολογική Κλινική 
• A' Νευροχειρουργική Κλινική
• Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική 
• Α' Αγγειοχειρουργική Κλινική 
• Β' Αγγειοχειρουργική Κλινική 
• Οφθαλµολογική Κλινική 
• Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας (ΩΡΛ), Χειρουργικής  Κεφα-

λής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου
• Α' Κλινική Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
• Β' Κλινική Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
• Γ΄ Κλινική Μαστού

ΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ GENERAL
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Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων: Λειτουρ-
γεί όλο το 24ωρο και προσφέρει ταχεία διάγνωση και εξατοµι-
κευµένη θεραπεία. Εφαρµόζονται οι πιο σύγχρονες θεραπευ-
τικές µέθοδοι, η ενδοφλέβια χορήγηση ειδικού θροµβολυτικού 
φαρµάκου και η µέθοδος της µηχανικής θροµβεκτοµής, ανά-
λογα µε την έκταση της βλάβης και το χρόνο εµφάνισης των 
συµπτωµάτων.

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

Τμήμα ∆ιερεύνησης & Χειρουργικής της Επιληψίας: Παρέ-
χεται πλήρης διερεύνηση της επιληψίας, καθώς και φαρµα-
κευτική και χειρουργική αντιµετώπισή της. ∆ιαθέτει όλο τον 
αναγκαίο και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη διε-
νέργεια του απαιτούμενου πολυσυλλεκτικού προεγχειρητικού 
ελέγχου.

Tμήμα Επανορθωτικής & Μικροαγγειακής Πλαστικής Χει-
ρουργικής: Πραγματοποιούνται επεμβάσεις που έχουν σκοπό 
την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση ελλειμμάτων στο ανθρώ-
πινο σώµα, µετά από τραύµα ή αφαίρεση όγκων, µε έµφαση 
στο ανώτερο αποτέλεσμα λειτουργικά, αλλά και αισθητικά, με-
ταμοσχεύοντας τμήματα από άλλες περιοχές του ασθενούς με 
παρόµοια σύσταση και ιδιότητες.

Τμήμα Άκρας Χειρός & Μικροχειρουργικής: Αντιμετωπίζονται 
όλες οι παθήσεις που αφορούν το χέρι και τη σχέση αυτού µέσω 
του άνω άκρου, µε το ανθρώπινο σώµα, µε την εφαρµογή σύγχρο-
νων µικροχειρουργικών τεχνικών.

Κλινική Χειρουργικής - Μονάδα ∆ιεγχειρητικής Υπερθερμικής 
Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας (HIPEC): Στελεχώνεται από 
εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, η οποία ασχολείται με τη θεραπευ-
τική αντιµετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωµάτωσης. Η εφαρ-
μοζόμενη θεραπευτική προσέγγιση συνδυάζει τη χειρουργική 
παρέµβαση και την ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερµη χηµειοθεραπεία. 

Κλινική Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής 
Σπονδυλικής Στήλης (MISS): Αντιµετωπίζει όλο το φάσµα των 
παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (αυχενική, θωρακική, οσφυι-
κή και ιεροκοκκυγική µοίρα) καθώς και των παραµορφώσεων 
αυτής, με σύγχρονες ενδοσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές χει-
ρουργικές τεχνικές.

∆ιαιτολογικό: Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης του βασικού με-
ταβολισµού και του λιπώδους ιστού του σώµατος. ∆ιασφαλίζει τη 
σωστή εκτίµηση και εκπόνηση των διατροφικών προγραµµάτων 
και άσκησης, ενώ παρέχει ειδικά διατροφικά προγράµµατα για πα-
θολογικές καταστάσεις.

Ιατρείο Μελαγχρωματικών Αλλοιώσεων και Μελανώματος: 
Παρέχει πρώιμη και αξιοπιστη διάγνωση, συστηματική παρακο-
λούθηση των μελαγχρωματικών αλλοιώσεων και των μελανω-
μάτων καθώς και  εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπισή 
τους.
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Διαγνωστικά Εργαστήρια
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογι-
κό - Βιοχημικό - Ανοσολογικό - Αιματολογικό): Λειτουργούν 
με εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας τε-
χνολογίας. Πραγµατοποιούνται όλες οι εξετάσεις του βιοϊατρικού 
τοµέα: ιατρικής βιοχηµείας, κλινικής µικροβιολογίας, εργαστηρι-
ακής αιματολογίας και ανοσολογίας, ορμονολογικές, καθώς και 
εξετάσεις µοριακής βιολογίας. Επίσης,  πραγµατοποιείται όλος 
ο απαιτούμενος έλεγχος αίματος, πλάσματος και αιμοπεταλίων 
που προηγείται των µεταγγίσεων.

Παθολογοανατομικό: Στο σύγχρονο και πιστοποιηµένο µε ΙSO 
εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής εξετάζονται μακροσκο-
πικά και ιστολογικά όλα τα χειρουργικά και βιοπτικά υλικά, με 
δυνατότητα πλήρους ανοσοϊστοχημικού ελέγχου και μορια-
κών τεχνικών για στοχευµένη θεραπεία. 

Απεικονιστικά Εργαστήρια
Ακτινοδιαγνωστικό: ∆ιαθέτει ψηφιακό ακτινοσκοπικό, ψηφιακό 
ακτινολογικό µε Ortho Package για ολόσωµες ακτινογραφίες 
σπονδυλικής στήλης και κάτω άκρων, ψηφιακό µαστογράφο 
(µε σύστηµα ηλεκτρονικά υποβοηθούµενης διάγνωσης), ορθο-
παντοµογράφο µε κεφαλοµετρία και σύστηµα στερεοτακτικής 
εντόπισης και βιοψίας µαστού (Mammotome).

Αξονική Τομογραφία: Διαθέτει δύο Πολυτομικούς Αξονικούς 
Τοµογράφους για την εξέταση όλων των οργάνων και τη διενέρ-
γεια όλων των αξονικών τοµογραφιών, όπως επίσης ειδικών 
εξετάσεων, όπως είναι η αναίµακτη στεφανιογραφία, η εικονι-
κή κολονογραφία, οι τρισδιάστατες αγγειογραφίες και η αξονική 
εντερόκλυση και εντερογραφία. Επίσης, διενεργούνται κατευθυ-
νόμενες επεμβατικές πράξεις, όπως διαδερμικές βιοψίες, παρο-
χετεύσεις, θερμοκαυτηριασμοί όγκων και τοποθέτηση οδηγών 
για ακτινοθεραπεία. 

Μαγνητική Τομογραφία: ∆ιαθέτει Μαγνητικό Τοµογράφο 1,5 
Τesla για την εξέταση όλων των οργάνων και για τη διενέργεια 
όλων των µαγνητικών τοµογραφιών, συµπεριλαµβανοµένων 
της µαγνητικής µαστογραφίας, της πολυπαραµετρικής µαγνητι-
κής τοµογραφίας προστάτη, της µαγνητικής αρθρογραφίας και 
της µαγνητικής καρδιάς.

Υπέρηχοι - Triplex: ∆ιαθέτει ψηφιακό έγχρωµο Υπερηχοτοµο-
γράφο τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας, για την 
πραγματοποίηση υπερήχων γενικών, άνω - κάτω κοιλίας και 
αγγείων, µαστού µε ελαστογραφία, γυναικολογικών, καρδιάς, 
οφθαλµολογικών, ουρολογικών, ενδοσκοπικών µε ελαστογρα-
φία, ελαστογραφίας ήπατος (fibroscan) και υπερήχων µε κατευ-
θυνόµενη βιοψία (fna). Eπίσης, διενεργούνται κατευθυνόµενες 
επεμβατικές πράξεις, όπως η τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών 
στο µαστό. 

Πυρηνική Ιατρική: Στο τµήµα λειτουργεί εργαστήριο in vivo, 
εξοπλισµένο µε τελευταίας τεχνολογίας τοµογραφική γ-Camera 
διπλής κεφαλής, όπου γίνονται τα σπινθηρογραφήµατα (καρ-
διάς, οστών, θυρεοειδούς, νεφρών, εγκεφάλου για ∆∆ νόσου 
του Parkinson και σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιερεύνησης και 
Χειρουργικής της Επιληψίας, διενεργείται κριτικό “ictal” και µεσο-
κριτικό “interictal” σπινθηρογράφηµα µε ταυτόχρονη ΗΕΓ παρα-
κολούθηση). Επίσης, λειτουργεί εργαστήριο Μέτρησης Οστικής 
Πυκνότητας µε τη µέθοδο DEXA.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο: Πραγµατοποιούνται ηλεκτροφυ-
σιολογικές µελέτες µε τρισδιάστατη χαρτογράφηση, στεφανι-
ογραφίες- πλήρεις καρδιακοί καθετηριασµοί, ενδοστεφανιαίο 
u/s (ΙVUS), αγγειοπλαστικές στεφανιαίων αγγείων, τοποθετή-
σεις βηµατοδοτών, κατάλυση (ablation) υπερκοιλιακών αρ-
ρυθμιών-κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακών αρρυθμιών 
και παροχέτευση περικαρδιακής συλλογής. Το ΙΑΣΩ General 
είναι ένα από τα λίγα νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα όπου 
πραγµατοποιούνται βαλβιδοπλαστικές, rotablation και δια-
δερμική σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας και διαδερμική 
τοποθέτηση αορτικής βαλβίδος (TAVI).
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Εξωτερικά Ιατρεία
Εξετάζονται και αντιμετωπίζονται όλα 
τα περιστατικά άμεσα, με συνέπεια και 
ταχύτητα. Λειτουργούν τα ακόλουθα ια-
τρεία:

• Αγγειοχειρουργικό
• Αιµατολογικό
• Γαστρεντερολογικό 
• Γναθοχειρουργικό
• Γυναικολογικό
• ∆ερµατολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Επεµβατικής Ακτινολογίας 
• Καρδιολογικό
• Νευρολογικό
• Nευροχειρουργικό
• Νεφρολογικό
• Ορθοπαιδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλµολογικό
• Παθολογικό
• Πλαστικής Χειρουργικής
• Πνευµονολογικό
• Ρευµατολογικό
• Χειρουργικό
• Ω.Ρ.Λ.

Τμήμα
Φυσικοθεραπείας 

Έχει πιστοποιηθεί ως επίσημο κέντρο 
θεραπείας Ηuman Tecar και παρέχει 
πλήρη προγράμματα αποκατάστασης, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε 
ασθένειας. Είναι εφοδιασµένο µε τον 
πιο πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό, 
όπως με ειδική Πισίνα Αποκατάστασης, 
Πελµατογράφο τρίτης γενιάς, Σύστηµα 
Τηλεμετρίας Σπονδυλικής Στήλης, Κρυ-
οθεραπεία, Ισοκινητικό Δυναμόμετρο, 
Εργοµετρικό Κέντρο.

Επείγοντα
Περιστατικά
Λειτουργεί όλο το 24ωρο. Εδώ  περιθάλπε-
ται άμεσα και αποτελεσματικά κάθε έκτακτο 
παθολογικό και χειρουργικό περιστατικό. 
Εγκεκριμένα από το ΕΚΑΒ, τα υπερσύγχρο-
να ασθενοφόρα του ΙΑΣΩ General διαθέτουν 
εξοπλισμό κινητής μονάδας εντατικής θερα-
πείας και υποστηρίζονται από ειδικά εκπαι-
δευµένο προσωπικό.

Το ΙΑΣΩ General έχει συνάψει συνεργασία µε 
τις παρακάτω ασφαλιστικές εταιρείες:

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• NN
• METLIFE
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• GENERALI 
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ   
• INTERNATIONAL LIFE
• AXA  PPP
• BUPA
• CIGNA 
• VANBREDA     
• EUROLIFE ERB
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΣΦ. ΜΙΝΕΤΤΑ
• INTERASCO
• GROUPAMA PHOENIX
• CNP ΖΩΗΣ
• ERGO
• INTERGLOBAL
• DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
• EUROP ASSISTANCE
• PRIME INSURANCE
• CNP CYPRALIFE
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Λειτουργεί από το 2010

Είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα και ασφαλώς 

η µεγαλύτερη στην περιφέρεια

Βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλίας στην πόλη της Λάρισας και απέχει  45-50 χιλιόµετρα από τις 

υπόλοιπες 3 πρωτεύουσες Νοµών (Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα)

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αναπτύσσονται σε σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα

Διαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής

Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

Διαθέτει  213 κλίνες για τη λειτουργία Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

7 χειρουργικές αίθουσες, εξοπλισμένες με την πιο σύγχρονη τεχνολογία όπου καλύπτονται  με 

ασφάλεια όλα τα είδη των περιστατικών

Στηρίζεται στην αξιόπιστη αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών των ασθενών πάντα με σεβασμό 

στον άνθρωπο

Τιμολογιακή πολιτική προσαρμοσμένη στη σημερινή πραγματικότητα

Πολιτική ποιότητας διεθνών προδιαγραφών

Οι Υπηρεσίες
της Kλινικής 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
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Παθολογικός  Τομέας
Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες από 
τα αντίστοιχα τµήµατα.

Καρδιολογικό: διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται, με τη χρή-
ση πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες οι παθήσεις της καρδιάς 
και των αγγείων της. Ενδεικτικά πραγµατοποιούνται triplex 
καρδιάς, δοκιµασία κόπωσης σε κυλιόµενο τάπητα, holter 
ρυθµού και αρτηριακής πίεσης, διοισοφάγειο υπερηχογράφη-
µα καρδιάς, Stress Echo, κ.ά..

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

Χειρουργικός Τομέας
Τα χειρουργικά τµήµατα της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας λειτουρ-
γούν με καταξιωμένους ιατρούς, έμπειρο και εξειδικευμένο 
προσωπικό, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και είναι τα παρακάτω:

Αγγειοχειρουργικής: καλύπτει όλο το φάσµα της αγγειοχει-
ρουργικής τόσο στον τομέα της διάγνωσης όσο και στον τομέα 
της θεραπείας (συντηρητικής, χειρουργικής ή επεµβατικής), 
αντιµετωπίζοντας όλες τις παθήσεις των φλεβών µε παραδο-
σιακές και σύγχρονες µεθόδους.

Γενικής Χειρουργικής: παρέχεται διάγνωση και αντιμετω-
πίζονται χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι ανωμαλίες και οι 
κακώσεις των οργάνων του ανθρωπίνου σώµατος. Το τµήµα 
αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της λαπα-
ροσκοπικής χειρουργικής και στον τομέα αντιμετώπισης της  
παχυσαρκίας.

Γενικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Λαπαροσκοπήσεων: 
Αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον της χειρουργικής βρίσκεται σε 

λιγότερο επεμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης, δημιουρ-
γήσαµε το τµήµα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Λαπαρο-
σκοπήσεων, όπου πραγματοποιούνται, με τις πιο σύγχρονες 
μεθόδους, επεμβάσεις με ελάχιστη διάρκεια παραμονής και 
σύντοµο χρονικό διάστηµα ανάρρωσης.

Γναθοχειρουργικό: διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται συ-
ντηρητικά ή χειρουργικά παθήσεις και κακώσεις του μυοσκε-
λετικού συστήµατος του προσώπου.

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

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

Νευροχειρουργικής: αντιμετωπίζονται συντηρητικά και χει-
ρουργικά παθήσεις και κακώσεις του Κεντρικού και του Περι-
φερειακού Νευρικού Συστήµατος.

Ορθοπαιδικό: αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλες οι παθή-
σεις και οι κακώσεις του µυοσκελετικού συστήµατος.

Ουρολογικό: παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθήσεων 
του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήµατος.  Στο τµήµα 
λειτουργεί επίσης ουροδυναμικό εργαστήριο στο οποίο πραγ-
ματοποιούνται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που εκτιμούν τη 
λειτουργικότητα και την ανατομία του κατώτερου ουροποιητι-
κού συστήματος και προσδιορίζονται με ακρίβεια τα αίτια του 
προβλήµατος.

Οφθαλμολογικό: καλύπτονται οφθαλµολογικά περιστατι-
κά, καθώς και συγγενείς παθήσεις που συνοδεύονται από 
οφθαλµολογικές εκδηλώσεις.
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Παιδοχειρουργικό: παρέχεται διάγνωση και αντιμετωπίζονται 
χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι ανωμαλίες και οι κακώσεις 
των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, σε παιδιά ως δεκα-
τεσσάρων ετών.

Παιδο – Ω.Ρ.Λ.: το εξειδικευμένο αυτό τμήμα καλύπτει όλες τις 
παθήσεις της ρινός, των ώτων, του φάρυγγα και του λάρυγγα, 
παρέχοντας διάγνωση και συντηρητική ή χειρουργική θερα-
πεία, για παιδιά ως δεκατεσσάρων ετών. 

Πλαστικής Χειρουργικής: πραγματοποιούνται αισθητικές και 
επανορθωτικές επεµβάσεις.

Σπονδυλικής Στήλης: για εξειδικευμένη αντιμετώπιση όλων 
των παθήσεων, το τμήμα σπονδυλικής στήλης εξετάζει και 
διεκπεραιώνει ένα ευρύ φάσµα χειρουργικών επεµβάσεων. 

Ω.Ρ.Λ.: το εξειδικευμένο αυτό τμήμα καλύπτει όλες τις παθή-
σεις της ρινός, των ώτων, του φάρυγγα και του λάρυγγα, πα-
ρέχοντας διάγνωση και συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία.

Ειδικές Μονάδες
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ): η Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, έχοντας 
την τεχνογνωσία του Οµίλου ΙΑΣΩ, είναι µια από τις πιο σύγ-
χρονες μονάδες στη χώρα μας και στον κόσμο, συνολικής δυ-
ναμικότητας 15 κλινών, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό 
και δυνατότητες διαρκούς παρακολούθησης. Επίσης, λειτουρ-
γεί στη Μονάδα ειδικό τμήμα για τη συλλογή και διατήρηση του 
μητρικού γάλακτος έως και τρεις μήνες, ενώ παρέχεται στήρι-
ξη προς τη µητέρα σε 24ωρη βάση. 

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 
(Μ.Ι.Υ.Α. - I.V.F.): η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
υψηλότερα πρότυπα των αντιστοίχων μονάδων της Ευρώ-
πης και της Αµερικής. Η οµάδα µε την οποία στελεχώνεται η 
Μ.Ι.Υ.Α., αποτελείται από εξειδικευµένους γυναικολόγους και 
εμβρυολόγους με πολυετή παρουσία, η οποία στηρίζεται στο 
μεγάλο αριθμό επιτυχιών στον τομέα της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής. Το εργαστήριο της µονάδας είναι εξοπλισµένο 
µε τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, ώστε εφαρµόζοντας 
πρωτοποριακές τεχνικές να έχει εξαιρετικά αποτελέσµατα. 
 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: η μονάδα είναι στελεχωμένη με 
καταξιωμένους επιστήμονες και εξοπλισμένη με σύγχρονα 
μηχανήματα τελευταίου τύπου κλασικής αιμοκάθαρσης, αιμο-
διαδιήθησης και online αιµοδιαδιήθησης ώστε να εφαρµόζο-
νται πρωτοποριακές µέθοδοι. Υπάρχει κάλυψη κάθε βάρδιας 
από Νεφρολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό µε πολύχρονη 
εμπειρία στην αιμοκάθαρση και στήριξη επί 24ωρου βάσεως 
από εκπαιδευμένη ομάδα ιατρών για την αντιμετώπιση οξέος 
συμβάντος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης 
και δυνατότητα µεταφοράς του νεφροπαθούς (σε περίπτωση 
που κριθεί αναγκαίο) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Ειδικότερα, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δίνεται η δυνατότητα για προετοιµασία των 
ασθενών που επιθυµούν να µεταµοσχευθούν (προµεταµο-
σχευτικού ελέγχου λήπτη-δότη) και παραποµπή υποψηφίων 

ληπτών για ένταξη στη λίστα αναμονής από αποβιώσαντα δότη 
σε µεταµοσχευτικό κέντρο της επιλογής τους. Η Μονάδα Τε-
χνητού Νεφρού επίσης παρέχει τη δυνατότητα πλασµαφαί-
ρεσης, λιπιδοαφαίρεσης και MARS - τεχνητό ήπαρ σε νευρο-
λογικά, οφθαλµολογικά, κληρονοµικά, ανοσολογικά  και άλλα 
σπάνια νοσήµατα.

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

Ειδικά Τμήματα 
Κέντρο Μαστού: το Κέντρο Μαστού στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχει 
σαν στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση του με δυνατότητα άμεσης διε-
νέργειας εξετάσεων: µαστογραφία, υπερηχογράφηµα µαστών, 
µαγνητική τοµογραφία µαστών και κλινική εξέταση από έµπει-
ρους ιατρούς – ειδικούς στις παθήσεις του µαστού.

Μονάδα Αντιμετώπισης Χρονίου Πόνου: συνιστά μία σύγ-
χρονη μονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευτικής προσέγγισης 
ασθενών µε χρόνια επώδυνα σύνδροµα όπως χρόνια οσφυ-
αλγία, νευραλγίες, καρκινικό πόνο, ινομυαλγία, νευραλγία, πό-
νος έρπητα ζωστήρα. 

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

∆ρομολογήθηκε η κατασκευή Τμήματος  Ακτινοθεραπευ-
τικής Ογκολογίας και Τμήματος Χημειοθεραπείας τα οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2016.

Διαγνωστικά Εργαστήρια
Τα διαγνωστικά εργαστήρια της κλινικής λειτουργούν με εξει-
δικευµένο προσωπικό, µηχανήµατα κορυφαίας τεχνολογίας 
και περιλαµβάνουν:

Ακτινοδιαγνωστικό: περιλαμβάνει Ακτινοσκοπικό, Ακτινολο-
γικό ψηφιακής επεξεργασίας και εκτύπωσης, Μέτρηση Οστι-
κής Μάζας και Ψηφιακό Μαστογράφο ελαχιστοποιηµένης δό-
σης ακτινοβολίας. 

Αξονική Τομογραφία: το τμήμα είναι εξοπλισμένο με υπερ-
σύγχρονο πολυτιοµικό (multislice) Αξονικό Τοµογράφο 128 
τομών, τελευταίας τεχνολογίας για την εξέταση όλων των 
οργάνων, αλλά και για ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως 
αξονική στεφανιογραφία, εικονική κολονοσκόπηση, τρισδιά-
στατες ολόσωµες αγγειογραφίες, αξονική εντερόκλυση και 
εντερογραφία καθώς και δυνατότητα αυτόµατης ανίχνευσης 
πνευµονικών όζων.
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Βιοψίες κατευθυνόμενες με αξονικό τομογράφο: η χρήση 
του αξονικού τοµογράφου επιτρέπει στον επεµβατικό ακτινο-
λόγο να βλέπει την περιοχή της βλάβης υπό διάφορες γωνίες 
και τον βοηθά να εντοπίσει ακριβώς τον παθολογικό ιστό ή και 
την παθολογική παρουσία υγρού.

Γωνιομέτρηση: πραγµατοποιείται µε Η/Υ, χωρίς ακτινοβολία, 
µέσω της οποίας γίνεται λειτουργική µελέτη του σκελετού. Με-
τρά την κίνηση των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης όταν 
στρίβουμε και το μήκος των κάτω άκρων όταν στεκόμαστε 
όρθιοι. Βάσει αυτών των στοιχείων δίνονται οι σωστές οδη-
γίες για λειτουργική βελτίωση των λαθών στο σώμα μας από 
µηχανικής πλευράς. 

Ενδοσκοπικό: με τη χρήση της αρτιότερης τεχνολογίας αντιμε-
τωπίζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά όλες οι παθήσεις του 
ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήµατος (στοµάχου, 
εντέρου, ήπατος, κ.λπ.). 
• Ενδοσκοπικό εργαστήριο: διαγνωστικές και επεµβατικές 

ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού (γαστρο-
σκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις) 

• ERCP

Λιπομέτρηση: πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο DEXA, που 
προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια τα ποσοστά λίπους του σώ-
µατος.

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, αρθρώσεων, μαλακών μορίων, μαγνητικές 
αγγειογραφίες, µαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία, µαγνη-
τική µαστογραφία, χονδρογραφία αρθρώσεων και µαγνητική 
τοµογραφία γυναικείας πυέλου).

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

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: η καλύτερη εξέταση για τον 
έλεγχο της οστικής πυκνότητας και τη διάγνωση της οστεοπό-
ρωσης. 

Παθολογοανατομικό: καλύπτονται όλα τα περιστατικά που 
χρήζουν ιστοπαθολογικής διάγνωσης. ∆ιενεργούνται και ανο-
σοϊστοχηµείες.

Πελματογράφημα: πρόκειται για μια συσκευή με χιλιάδες αι-
σθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν τις πιέσεις που ασκούνται σε 
κάθε σηµείο του πέλµατος, όταν αυτό βρίσκεται σε επαφή µε 
την επιφάνειά της. 

Πυρηνική Ιατρική: το τμήμα διαθέτει άνετους και λειτουργι-
κούς χώρους και είναι εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα. 
Ειδικότερα, διαθέτει τοµογραφική γ-Camera, 2 κεφαλών µετα-
βλητής γωνίας με πλήρες λογισμικό, ώστε να μπορεί να εκτε-
λεί όλων των ειδών τις εξετάσεις (απλές, ολόσωµες σαρώσεις, 
εντοπισμένες δυσδιάστατες απεικονίσεις σε περιοχές του αν-
θρώπινου σώµατος, τοµογραφικές απεικονίσεις στην περιοχή 
του εγκεφάλου, του θώρακος, του τραχήλου και της κοιλίας). 
Επίσης, στο Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν και εξετάσεις που αφορούν 
στα παιδιά και τα νήπια, όπως η άμεση ραδιοϊσοτοπική κυστε-
ογραφία.  

Τμήμα Υπερήχων: ο εξοπλισμός αποτελείται από συστήματα 
υπερήχων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων των τύ-
πων εξετάσεων υπερήχων και Triplex. Επίσης, πραγµατοποι-
είται κατευθυνόµενη βιοψία (FNA) θυρεοειδούς αδένα. 

Ο Ψηφιακός Μαστογράφος είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελά-
χιστης δόσης ακτινοβολίας, με ενσωματωμένο πρόγραμμα 
υποβοηθούµενης διάγνωσης και σύστηµα ψηφιακής αρχειο-
θέτησης εξετάσεων (PACS) µεγάλης χωρητικότητας.
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Εξωτερικά Ιατρεία
Στα Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής εξετάζονται και αντιμετω-
πίζονται άμεσα, με συνέπεια και ταχύτητα όλα τα απλά περι-
στατικά από ιατρούς των παρακάτω ειδικοτήτων:

• Γυναικολογικό
• Καρδιολογικό
• Μαιευτικό
• Νεογνολογικό
• Ορθοπαιδικό
• Οφθαλµολογικό
• Παθολογικό
• Παιδοχειρουργικό 
• Χειρουργικό

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

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• INTERAMERICAN
• NN HELLAS
• METLIFE
• GENERALI HELLAS    
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ   
• INTERNATIONAL LIFE
• BUPA
• EUROLIFE ERB
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

• INTERASCO
• GROUPAMA PHOENIX
• CNP ΖΩΗΣ
• ERGO
• INTERGLOBAL
• DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
• EUROP ASSISTANCE
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• CNP CYPRALIFE
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχει συνάψει συνεργασία µε τις παρακάτω 
ασφαλιστικές εταιρείες:
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Λειτουργεί από το 2007
Η μεγαλύτερη ιδιωτική μονάδα στο είδος της στο Νοµό Αττικής
Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης,  έχοντας υιοθετήσει τα παγκόσμια πρωτό-
κολλα Αποκατάστασης 
Διαθέτει 125 πλήρως εξοπλισμένες νοσηλευτικές κλίνες, εκ των οποίων 4 κλίνες Μονάδας Αυξη-
μένης Φροντίδας 
Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό αποκατάστασης  
Προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευχάριστο, όµορφο και ζεστό περιβάλλον για 
ανθρώπους που χρήζουν αποκατάστασης
Διαθέτει  σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και θεραπευτήρια σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 
Άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των ασθενών
Συνεργάζεται με  Ειδικούς Ιατρούς Αποκατάστασης, καθώς και σύμβουλους ιατρούς όλων των  
ειδικοτήτων
Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για την παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας
Πολιτική ποιότητας διεθνών προδιαγραφών

Οι Υπηρεσίες
του Κέντρου 
Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
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Η Διεπιστημονική ομάδα διευθύνεται από Φυσίατρο και στε-
λεχώνεται μεταξύ άλλων από Εντατικολόγο, Παθολόγο, Καρ-
διολόγο καθώς και  συνεργαζόμενους συμβούλους Ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων. Οι βασικοί τοµείς αποκατάστασης πε-
ριλαµβάνουν: Φυσιοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, 
Υδροθεραπεία, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κλινικό Διαιτολόγο 
& Νοσηλευτική Αποκατάσταση. Η οµάδα αποκατάστασης του 
Κέντρου κατευθύνει και κατευθύνεται από τις ανάγκες του 
ατόµου.

Εξειδικευµένα τµήµατα: 
• Εγχύσεις Αλλαντικής Τοξίνης
• Οζονοθεραπεία
• Βλαστοκύτταρα
• Ανάλυση Βάδισης
• Ορθώσεις - κηδεµόνες
• Ουροδυναµικός έλεγχος
• Έλεγχος φώνησης και κατάποσης (FEEST)
• Έλεγχος γνωσιακών ελλειµµάτων από Νευροψυχολόγο
• Ιατρείο Κατακλίσεων
• Ιατρείο Βελονισµού
• Καρδιακής & Πνευµονολογικής Αποκατάστασης
• Εργοµετρικός έλεγχος
• Τµήµα Κλινικής ∆ιαιτολογίας & Παχυσαρκίας
• Ορθοβιολογικοί παράγοντες (PRP)

Διαγνωστικά Εργαστήρια
• Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, Ορµονολογικό
• Ακτινολογικό
• Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
• ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογράφος)
• ΗΜΓ (Ηλεκτροµυογράφος)
• Πελµατογράφος
• Fees (Εκτίµηση Λειτουργικής Κατάποσης)
• Ουροδυναµικού ελέγχου

Θεραπευτικές Υπηρεσίες 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας: Οι θεραπείες καλύπτουν περιστατι-
κά νευρολογικών, ορθοπαιδικών, νευροχειρουργικών, μυο-
σκελετικών, αναπνευστικών, καρδιαγγειακών παθήσεων και 
δυσλειτουργιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην αποκατάσταση 
κάθε είδους κινητικής αναπηρίας, τόσο για εσωτερικούς, όσο 
και για εξωτερικούς ασθενείς.
Ο εξοπλισµός των διαφορετικών θεραπευτικών γυµναστηρί-
ων περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα για την ιδανική και 
πάντοτε εξατομικευμένη εκτέλεση του θεραπευτικού προ-
γράµµατος. 

Eφαρµόζονται:
• Τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης για την βελτίωση 

της νευροµυϊκής συναρµογής, την ανάπτυξη φυσιολογικών 
προτύπων κίνησης, την επανεκπαίδευση μυών και τη δι-
έγερση της µυϊκής δραστηριότητας (P.N.F. Proprioceptive 
Neuromuscular Facilitation, µέθοδος Bobath, µέθοδος 

Brunnstrom, µέθοδος Vojta, µέθοδος Grimaldi, µέθοδος 
Perfetti).

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

• Βασικές αρχές βελτίωσης της κινητικής απόδοσης, ανάπτυξη 
καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων, ήπια προγράμματα θε-
ραπευτικής γυµναστικής.

Φυσικά Μέσα - Ηλεκτροθεραπεία:
Το εργαστήριο Φυσικών Μέσων και Ηλεκτροθεραπείας διαθέ-
τει ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία της αποκα-
τάστασης. Συγκεκριµένα:
• Θερµοθεραπεία (διαθερµίες βραχέων και µικροκυµάτων, 

φωτόλουτρα, συσκευές πολωµένου φωτός)
• Κρυοθεραπεία (cryo jet), για άµεση εφαρµογή ψύχους σε 

φλεγµαίνουσες και επώδυνες αρθρώσεις
• Μαγνητικά πεδία
• Υπερήχοι
• Laser χαµηλής ισχύος για την υποβοήθηση επούλωσης 

δερματικών ελκών και κατακλίσεων
• Laser υψηλής ισχύος (Ηiro 3.0) για τον έλεγχο του πόνου, την 

αντιμετώπιση του οιδήματος, την ανάκτηση εύρους κίνησης 
των αρθρώσεων και την αιμάτωση ιστών

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

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

• Shockwave Therapy, o κρουστικός υπέρηχος µε εντυπω-
σιακά αποτελέσµατα και εφαρµογές στις τενοντοπάθειες, τις 
επασβεστώσεις αρθρώσεων και τoν µυϊκό πόνο.

Προηγμένος  Εξοπλισμός 
Φυσικοθεραπείας
Ο Φιλοκτήτης διαθέτει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας ειδικά για 
το χώρο της αποκατάστασης. Πιο συγκεκριµένα: 

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

Erigo: Ροµποτικό µηχάνηµα για την πρώιµη φάση της αποκατά-
στασης. Αντιµετωπίζει τη φλεβική στάση των κάτω άκρων και τις 
επιπλοκές που προκύπτουν εξαιτίας της στο καρδιοπνευμονικό 
σύστηµα από τη µεταφορά του ασθενούς από την κατακεκλιµένη 
θέση στην όρθια, με δυνατότητα των ενεργοπαθητικών κινήσεων 
των κάτω άκρων.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
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Τμήμα Υδροθεραπείας: Με τον όρο "Υδροθεραπεία" εννοούμε 
τη μέθοδο θεραπευτικής παρέμβασης που χρησιμοποιεί ασκή-
σεις στο νερό, ειδικά σχεδιασμένες για να βοηθούν στην αποκα-
τάσταση ποικίλων παθήσεων (µυοσκελετικών, νευρολογικών, 
καρδιαγγειακών, αναπνευστικών). ∆ιαθέτει 2 πισίνες όπου το 
βάθος του νερού κυµαίνεται από 0-1.80 cm και η θερµοκρασία 
του στους 32 - 34 °C.

Hydrophysio: Πρόκειται για ένα διάδρομο μοναδικό στο 
είδος του. Ο υδατοδιάδροµος µέσα σε τρία λεπτά γεµίζει µε 
νερό ελεγχόµενης θερµοκρασίας, ύψους και αντίστασης. 
Ο αθλητής, ή οποιοσδήποτε βρίσκεται σε πρόγραμμα απο-
κατάστασης, μπορεί να ευεργετηθεί από τα πλεονεκτήματα 
της άσκησης στο νερό, η οποία ελαττώνει τον πόνο των αρ-
θρώσεων, βελτιώνει την ευελιξία και την ισορροπία, ενώ η 
ελεγχόμενη θερμοκρασία του νερού χαλαρώνει τους μύες, 
ανακουφίζει τον πόνο και βελτιώνει την κυκλοφορία του 
αίµατος..

Τμήμα Εργοθεραπείας: Στόχος του εργοθεραπευτή είναι να αξι-
ολογήσει και να βοηθήσει τον ενήλικα, να αντιμετωπίσει τις κι-
νητικές και γνωστικές διαταραχές και να επανέλθει στους προη-
γούμενους ρόλους του, έχοντας επανακτήσει σημαντικό ποσοστό 
των δεξιοτήτων του, ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός και 
ανεξάρτητος.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος µε: 
• ανάπτυξη δεξιοτήτων άνω άκρων
• υπηρεσίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης στην αυτόνοµη δια-

βίωση στο σπίτι πριν το προγραμματισμένο εξιτήριο
• αυτο-εξυπηρέτηση
• ανάπτυξη εγκεφαλικών λειτουργιών
• προ-επαγγελµατική εκτίµηση
• διευκόλυνση δραστηριοτήτων καθηµερινής ζωής (A.D.L.- 

activities of daily living).

Τμήμα Λογοθεραπείας: Η επιστήμη της λογοθεραπείας επικε-
ντρώνεται στην πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη πα-
ρέμβαση και έρευνα στα πεδία του λόγου, της ομιλίας και της 
επικοινωνίας, σε όλα τα στάδια της ζωής ενός ατόµου. Ο κύριος 
στόχος της λογοθεραπείας είναι να ενισχύσει την ικανότητα ενός 
ενήλικα να επικοινωνεί αποτελεσµατικά σε διάφορες επικοινω-
νιακές περιστάσεις, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής του. 
Ο λογοθεραπευτής σε συνεργασία με την οικογένεια και άλλες 
εμπλεκόμενες ειδικότητες, παρέχει κατανοητές, βασισμένες σε 
επιστημονικά δεδομένα, υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης 
και παρέµβασης διαταραχών οµιλίας, λόγου και επικοινωνίας. 
Ακόμα, παρέχει υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με θέματα 
λογοθεραπείας σε κάθε ενδιαφερόµενο.
 
Το εργαστήριο του Κέντρου διαθέτει:
• Στροβοσκοπικό για αξιολόγηση FEESST
• Υλικά µε εικόνες για άρθρωση και γλώσσα
• VISIPITCH: Λογισµικό αξιολόγησης και θεραπείας φωνής και 

άρθρωσης
• ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ: Λογισµικό αξιολόγησης και θεραπείας προ-

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

Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης: Στελεχώνεται από Ψυχολό-
γο και Νευροψυχολόγο και απευθύνεται σε ασθενείς εσωτερι-
κής και εξωτερικής νοσηλείας με κινητικές δυσκολίες, απόρροια 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, χρονίων νευρολογικών πα-
θήσεων, ατυχήµατος ή χειρουργικής επέµβασης. 
Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και η Γνωστική Αποκατάστα-
ση, αφορούν ασθενείς µε νευρολογική βλάβη και εστιάζουν στις 
γνωστικές λειτουργίες που ενδέχεται να διαταραχθούν, συνέπεια 
των παθήσεων αυτών.

Τμήμα Κλινικής ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής- Παχυσαρκίας:  Στο 
πλαίσιο 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 Διαιτολόγος παρέχει μια σωστή, ισορροπημένη και 
εξατοµικευµένη διατροφή για κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαµβά-
νοντας υπ’ όψιν την πάθηση, τις θρεπτικές ανάγκες, τις ιδιαιτερό-
τητες και τις προτιµήσεις του. 
Το τμήμα δύναται να υποστηρίξει θεραπεία της μέτριας παχυ-
σαρκίας, όταν δηλαδή το πλεονάζον βάρος δεν ξεπερνά τα 20-25 
κιλά με ειδικά προγράμματα απώλειας και πρόγραμμα συντήρη-
σης του βάρους.

Τμήμα Βελονισμού
Ο βελονισμός είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο ολοκληρωμέ-
να συστήµατα του πλανήτη µας. Κατά τη διάρκεια του βελο-
νισμού τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του σώματος, γνωστά 
σαν “σηµεία βελονισµού”, ιδιαίτερα λεπτές βελόνες µε σκοπό:
• τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων (ενδεικτικά: οξύς ή χρόνιος 

πόνος, νευρολογικές παθήσεις, ψυχοσωματικές παθήσεις, πα-
θήσεις καρδιάς, δερµατοπάθειες, κ.ά.

• την ανακούφιση του αρρώστου από βασανιστικά συµπτώµατα
• την πρόληψη της εκδήλωσης µιας ασθένειας
• την τόνωση και την αναζωογόνηση γενικά του οργανισµού
• την απαλειφή του οξύ ή χρονίου πόνου
• την ελάττωση των φαρµάκων σε µία χρόνια πάθηση
• την καταπολέµηση της παχυσαρκίας, του καπνίσµατος, του αλ-

κοολισμού
• τον περιορισµό του θεραπευτικού αδιεξόδου που συναντάµε 

συχνά σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις.

Τμήμα Καρδιακής Αποκατάστασης: Αποσκοπεί στη δραστηριο-
ποίηση των καρδιοπαθών στον τοµέα της επαναφοράς τους στην 
ενεργό δράση και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. 

Τμήμα Πνευμονολογικής Αποκατάστασης: Απευθύνεται σε 
ασθενείς µε ΧΑΠ που αναφέρουν δύσπνοια, µειωµένη ικανότητα 
για άσκηση, περιορισµό σε διάφορες δραστηριότητές τους λόγω 
της νόσου, χαμηλή ποιότητα ζωής παρά τη σωστή θεραπευτική 
αγωγή και τη συµµόρφωσή τους σε αυτή.

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Φιλοκτήτης έχει 
συνάψει συνεργασία µε την BUPA International, AXA PPP και 
CIGNA.
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H Medstem Services A.E, θυγατρική του Οµίλου ΙΑΣΩ, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη

υπηρεσιών πέραν των ιατρικών.

Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγεται η λειτουργία της τράπεζας φύλαξης βλαστοκυττάρων 

«Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ», η πιστωτική κάρτα «My Club Card Visa» και το 

περιοδικό του Οµίλου ΙΑΣΩ «My Life». 

Οι Υπηρεσίες
της Εταιρείας 
Medstem Services
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Η Medstem Services Α.Ε. εκδίδει, σε συνεργασία µε την 
Εθνική Τράπεζα, την πιστωτική κάρτα «My Club Card Visa», 
η οποία εξασφαλίζει στους κατόχους της υπηρεσίες υγείας 
στον Όµιλο ΙΑΣΩ, προσφέροντας σηµαντικές διευκολύν-
σεις και παροχές, όπως εκπτώσεις, άτοκες δόσεις, δωρεάν 
check up, κ.ά. Επιπλέον, εκδίδει την περιοδική έκδοση του 
Οµίλου ΙΑΣΩ, «My Life», η οποία περιλαµβάνει ενδιαφέροντα 
θέματα υγείας για όλη την οικογένεια από τους ιατρούς συ-
νεργάτες των κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ, καθώς και σηµα-
ντικά νέα και ανακοινώσεις του Οµίλου.

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

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

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, το 2013 σημα-
τοδοτείται με το «άνοιγμα» της «Τράπεζας Βλαστοκυττάρων 
του Οµίλου ΙΑΣΩ» σε νέες αγορές, πέραν από την ελληνική.

Η Medstem Services A.E σε συνεργασία µε την IASIS D.O.O., 
επεκτείνει τη δραστηριότητα συλλογής, επεξεργασίας και 
κρυοσυντήρησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(Ο.Π.Α.), από µαιευτήρια εντός της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας.

Όντας µία επιστηµονικά και τεχνολογικά άρτια εξοπλισµένη 
τράπεζα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και ιστού οµφαλίου 
λώρου, που φυλάσσει όλα τα µοσχεύµατα στα συνεχώς επε-
κτεινόμενα εργαστήριά της, στις εγκαταστάσεις της κλινικής 
ΙΑΣΩ στο Μαρούσι, η «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµί-
λου ΙΑΣΩ», διατηρεί τον αρχικό ενθουσιασµό και παραµένει 
ενεργή, ώστε να διαφυλάξει τα πολύτιµα βλαστοκύτταρα και 
των εποµένων νέων οικογενειών.

Το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, το οποίο ανήκει επίσης 
στη Medstem Services Α.Ε., δραστηριοποιείται στον έλεγχο 
των βιολογικών δειγμάτων βλαστοκυττάρων, διαθέτει υπερ-
σύγχρονο 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).

Η «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» λειτουρ-
γεί µε διαπίστευση από τον ΑΑΒΒ (πρώην American 
Association of Blood Banks). Στο πλαίσιο του ελέγχου για τη 
διαπίστευση πραγματοποιείται επιθεώρηση από τους επι-
θεωρητές του ΑΑΒΒ κάθε δύο χρόνια στα εργαστήρια της 
τράπεζας και πιστοποιούνται οι επιδόσεις της σε ιατρικό, τε-
χνικό και διοικητικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώ-
ρησης ελέγχεται το σύστημα ποιότητας και οι λειτουργίες της 
τράπεζας και η απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης 
είναι απόδειξη ότι η τράπεζα καλύπτει ή υπερβαίνει τις απαι-
τήσεις του προτύπου διαπίστευσης. Το Σεπτέµβριο του 2015 
ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό (πρώτη διαπίστευση 
ΑΑΒΒ το έτος 2007).

ΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDSTEM SERVICES
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Η IMS Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων. Ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2013 προσφέροντας υπηρεσίες προμήθειας, 

διακίνησης και αποθήκευσης ιατρικών αναλωσίμων και πάγιου εξοπλισμού για όλες

τις κλινικές του  Οµίλου ΙΑΣΩ. Υποστηρίζεται από στελέχη µε μακροχρόνια εμπειρία

και τεχνογνωσία στο χώρο και τα γραφεία της στεγάζονται στο κτίριο της κλινικής ΙΑΣΩ. 

Η IMS, ως η προµηθευτική εταιρεία 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 οικονομίες 
κλίµακας στην εφοδιαστική αλυσίδα των κλινικών του Οµίλου. Με την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών, η IMS έχει 
καταφέρει να παρέχει µία ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική λύση διαχείρισης των προµηθειών του Οµίλου ΙΑΣΩ.  Επιπρόσθετα, 
παρέχει εξειδικευµένες λύσεις εφοδιασµού ιατρείων σε προνοµιακές τιµές προς τους ιατρούς και συνεργάτες του Οµίλου ΙΑΣΩ.

Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012, καθώς και την Υπουργική 
Απόφαση 1348/2004, διασφαλίζοντας έτσι, την αξιοπιστία της εταιρείας στον κλάδο εµπορίας και διανοµής νοσοκοµειακού υλικού.

Οι Υπηρεσίες της 
IASO MEDICAL
SOLUTIONS

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201544





Οι Εταιρείες του 
Ομίλου ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
(72,31%)

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.
(64,19%)

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.  

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.
(97,07%)

Α.Ε.

11,47%

82,53%4,50%

9,20%

51,64%
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ΙΑΣΩ Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος A'
Βλαχούσης Αντώνιος Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος B'
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Ζολώτας Ιωάννης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σαρρής Σπυρίδων Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στρατάκης Νικόλαος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τσιταμπάνης Μηνάς Μη Εκτελεστικό Μέλος

Φαφούτης Ξενοφών Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημητρουλέας Σπυρίδων Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ηλιάδης Σάββας Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

ΙΑΣΩ General Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Σαρρής Σπυρίδων Αντιπρόεδρος Α'
Ζολώτας Ιωάννης Αντιπρόεδρος Β'
Φαφούτης Ξενοφών Διευθύνων Σύμβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος

Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος

Μαμελετζής Χαράλαμπος Μέλος

Πετρόπουλος Παρασκευάς Μέλος

Στρατάκης Νικόλαος Μέλος

Τσιταμπάνης Μηνάς Μέλος

Φουστάνος Ανδρέας Μέλος

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Καργιώτης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Α' - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Αλεξανδρής Ηλίας Αντιπρόεδρος Β' - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Καράγγελος Ιωάννης Διευθύνων Σύμβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Μέλος
Χατζηθεοφίλου Κωνσταντίνος Μέλος
Χριστοδούλου Γεώργιος Μέλος

ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος Α'
Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος Β'
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος
Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος
Ζολώτας Ιωάννης Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων Μέλος
Στρατάκης Σπυρίδων Μέλος
Τσιταμπάνης Μηνάς Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Πλεύρης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος
Αντσακλής Αριστείδης Διευθύνων Σύμβουλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος
Μπούρος Αριστοτέλης               Μέλος

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος
Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος
Σαρρής Σπυρίδων Διευθύνων Σύμβουλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος Α'
Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος Β'
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος
Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος
Ζολώτας Ιωάννης Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων Μέλος
Στρατάκης Νικόλαος Μέλος
Τσιταμπάνης Μηνάς Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

Σύγχρονο Πολυδύναμο Κέντρο 
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος Α'
Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος Β'
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος
Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος
Ζολώτας Ιωάννης Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων Μέλος
Στρατάκης Νικόλαος Μέλος
Τσιταμπάνης Μηνάς Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

HOCO A.E.
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζιώγας Βασίλειος Αντιπρόεδρος
Πλεύρης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος
Αντσακλής Αριστείδης Μέλος

Medstem Services Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος Διευθύνων Σύμβουλος
Στρατάκης Νικόλαος Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

Διοικητικά Συμβούλια
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
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Όμιλος ΙΑΣΩ
Γενικός Διευθυντής Ομίλου Πασχάλης Μπουχώρης 

Νοµικός Σύµβουλος Οµίλου Ελπίδα Στρατικοπούλου 

Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Στυλιανός Τσιρόπουλος  

Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού Ομίλου Ιωάννης Ανδρούτσος

∆ιευθύντρια Εφαρµογών Πληροφορικής Οµίλου Ουρανία Θεολογίτη 

Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου Παναγιώτα Μπακαράκη 

Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου     Χριστίνα Ταμπουρέα 

∆ιευθυντής Logistics Οµίλου Δημήτριος Τσόγκας 

Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Θεανώ Σκούρτη 

Σύμβουλος Έργων Ομίλου Νικόλαος Αϊβαλιώτης 

Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας Οµίλου Νικόλαος Βαµβακάρης 

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Χαράλαμπος Ζολώτας 

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Εμμανουήλ Μουτσάκης 

∆ιευθύντρια Λογιστηρίου ΙΑΣΩ Νικολέττα Αθανασοπούλου 

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ  Σοφία Μπίτη 

Αναπλ. ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ Αθανασία Καρούζου 

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Παίδων Αριστοτέλης Τσιουμπλέκος 

Υποδιευθύνουσα Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ Παίδων Στυλιανή Αισώπου 

 ΙΑΣΩ General A.E. 
Γενικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ General Νικόλαος Παπαδηµητρίου 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ General Λάµπρος Τριανταφυλλόπουλος

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ General Αντώνιος Χονδρονίκος

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ General Μαρία Ρουκά

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ General Ανδρέας Χρονόπουλος 

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

Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Παναγιώτης Πυργίδης 

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Σμαράγδα Δεσύπρη 

∆ιευθύντρια Λειτουργιών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Μαρίνη Ορφανού 

Τεχνικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Χρυσόστομος Καπούλας 

Νοµικός Σύµβουλος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Ναταλίνα Γιτσαρά 

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Επιστημονικός Διευθυντής Γεώργιος Βησσαράκης 

Αναπλ. ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης Βασιλική Μήτσικα 

Διευθυντικά Στελέχη 
Ομίλου ΙΑΣΩ
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Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού του, µε στόχο την προσφορά υπηρεσι-
ών υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου. Έτσι, για τη στελέ-
χωση των κλινικών του και την υποστήριξη των συνεχώς δι-
ευρυνόµενων εργασιών του, εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι 
και τεχνικές επιλογής, εκπαίδευσης και αξιοποίησης του προ-
σωπικού, ενώ καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για βελτίωση 
των οργανωτικών και διοικητικών δοµών και διαδικασιών. 

Στους στόχους της ∆ιοίκησης του Οµίλου ΙΑΣΩ είναι να προσελ-
κύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής απόδοσης με σύγχρονη 
επαγγελματική αντίληψη, να προσλαμβάνει δυναμικούς αν-
θρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στην ομαδική εργασία, πάνω 
από όλα όμως, επιζητά άτομα διατεθειμένα να μοιραστούν τις 
αξίες και το όραµα του Οµίλου. 

Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον τομέα των 
υπηρεσιών υγείας είναι απόλυτα εξαρτημένη με την ποιοτική 
εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του ΙΑΣΩ 
είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη 
δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, 
γρήγορα και αποτελεσματικά στους νοσηλευομένους και στους 
συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή 
βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτή-
των τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

Στο πλαίσιο του οράματος για εξαιρετικές νοσηλευτικές υπηρε-
σίες, εξέχουσα θέση έχει η συνεχής κατάρτιση του νοσηλευτι-
κού & μαιευτικού μας προσωπικού σχετικά με τις τελευταίες 
εξελίξεις στον τοµέα της υγείας. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πρωτοπορεί, 
αναζητώντας διαρκώς νέες μεθόδους βελτίωσης των υπηρε-
σιών του με συνεχείς επισκέψεις και εκπαίδευση του νοση-
λευτικού προσωπικού στα μεγαλύτερα αντίστοιχα ιδρύματα της 
Ευρώπης, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναµικού του. 

Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και κατάρ-
τιση του συνόλου του προσωπικού, η πλειονότητα του οποίου 
έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που αφορούν 
σε σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας, αλλά και σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα σε τομείς, όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η 
διοίκηση µονάδων υγείας. Μεγάλη αξία δίνει επίσης και στην 
εκπαίδευση τελειόφοιτων ή απόφοιτων Πανεπιστηµίων, τόσο 
του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. Γι’ αυτό και δέχεται 
συνεχώς νέους που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπει-
ρία όλων των ειδικοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος πρα-
κτικής άσκησης. 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος 
και διευρυνόμενος οργανισμός υπηρεσιών υγείας, που 
παρέχει στους εργαζομένους του ένα σύγχρονο και 
δημιουργικό περιβάλλον, όπου μπορούν να επιτύχουν 
επαγγελματικά.
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Για το έτος 2015 τα στατιστικά εκπαιδευτικά στοιχεία του Ομίλου 
είχαν ως εξής: 

Στατιστικά Στοιχεία Εκπαίδευσης Έτος 2015

Αριθµός
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

16

Αριθµός Καταρτιζοµένων 196

Εκπαιδευτικές Ώρες 1953

H ∆ιοίκηση του Οµίλου ΙΑΣΩ υλοποιώντας την προτεραιότητα 
στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει καθιερώσει 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 εργαζοµένους και 

σε συγγενείς α΄ βαθµού στις εταιρείες του Οµίλου
• ∆υνατότητα οικονοµικής διευκόλυνσης έναντι µελλοντικών 

αποδοχών
• Ετήσιο check up
• Γεύµα στο προσωπικό µε συµβολική συµµετοχή των εργα-

ζομένων και των ιατρών
• Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόµενα 

καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων.

Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν το όραµα του Οµίλου ΙΑΣΩ 
για όλους τους ανθρώπους του, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι «η 
αξιοποίηση και η διαχείριση της γνώσης του αποτελεί βασικό 
παράγοντα επιτυχίας και διασφάλισης, όχι µόνο της ανταγωνι-
στικότητας και πρωτοπόρου πορείας του Ομίλου, αλλά και της 
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας».

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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Tο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα διαχωρίζεται στα εξής βα-
σικά επίπεδα φροντίδας υγείας:   

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Όνοµάζεται και εξω-
νοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτει υπηρεσίες που 
αφορούν την πρόληψη και διάγνωση της νόσου, χωρίς να 
απαιτείται η παραµονή του ασθενούς σε νοσοκοµείο.

• ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας: Καλύ-
πτει τις υπηρεσίες προς ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται 
σε κλινικές ή νοσοκομεία και παρέχεται από δημόσια νο-
σοκοµεία του ΕΣΥ και εκτός ΕΣΥ (στρατιωτικά κ.α.), καθώς 
επίσης και από τις ιδιωτικές κλινικές.

• Επείγουσα προ-νοσοκομειακή ιατρική φροντίδα: Καλύ-
πτεται πανελλαδικά από το Εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας 
(ΕΚΑΒ)

• Ψυχιατρική περίθαλψη: Καλύπτεται από τα ψυχιατρικά 
νοσοκομεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τα ψυχι-
ατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων καθώς και από 
ένα δίκτυο εξωνοσοκομειακών και κοινοτικών δομών του 
δηµόσιου τοµέα.

Η συμμετοχή της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας αφορά και τις τρείς κατηγορίες φροντίδας 
υγείας με τη λειτουργία διαγνωστικών κέντρων,  γενικών ή 
μαιευτικών κλινικών οι οποίες διαθέτουν και εξεταστικά κέ-
ντρα για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών καθώς και 
ψυχιατρικών κλινικών.    

Οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθµιες και 
δευτεροβάθµιες) συνοψίζονται στους παρακάτω: 

• Οικονοµικός παράγοντας. Αποτελεί ίσως τον σηµαντικότε-
ρο παράγοντα διαµόρφωσης της ζήτησης για τις εξεταζό-
µενες υπηρεσίες. Το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλω-
τών σε συνδυασμό με τις τιμές των ιδιωτικών υπηρεσιών, 
επηρεάζει τη ζήτηση και ανάλογα την κατευθύνει προς τον 
ιδιωτικό ή προς το δηµόσιο τοµέα. 

• ∆ηµογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες (ηλικία, βιοτικό 
επίπεδο, τόπος διαβίωσης – πρόσβαση σε δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας κλπ.). 

• Το επίπεδο των δηµόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Οι 
ελλείψεις στη διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου στρέφουν συχνά 
το κοινό προς τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τοµέα. 

• Τα γραφειοκρατικά εµπόδια και οι µεγάλες λίστες αναµο-
νής που παρατηρούνται κατά τις διαδικασίες έγκρισης και 
πραγματοποίησης σημαντικών εξετάσεων και παροχής δι-
αγνωστικών υπηρεσιών από τα δημόσια ταμεία προς τους 
ασφαλισµένους τους, αναγκάζουν αρκετούς ασθενείς να 
καταφύγουν στον ιδιωτικό τοµέα. 

• Ο παράγων τεχνολογία είναι βαρύνουσας σηµασίας. 

• Επιπλέον, οι ελλείψεις ορισµένων δηµοσίων θεραπευτη-
ρίων - ιδιαίτερα της περιφέρειας - σε σύγχρονο διαγνω-
στικό 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.

Ο Κλάδος Υγείας 
και η θέση του 
Ομίλου ΙΑΣΩ
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Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη µελέτη της ICΑP (Ιούλιο 
2015), η αξία της αγοράς των ιδιωτικών κλινικών εκτιµάται 
το 2014 στο ποσό των €880 εκατ. καταγράφοντας ποσοστιαία 
µείωση 2,2% σε σχέση µε το 2013. Αξίζει να αναφερθεί στο 
σημείο αυτό ότι, η εν λόγω μείωση προέρχεται, κατά κύριο 
λόγο, από τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις – κλινικές, 
καθώς οι μεγάλου μεγέθους εταιρείες παρουσίασαν θετικό 
ρυθµό µεταβολής το 2014/13 στον συνολικό κύκλο εργασι-
ών τους. Το µερίδιο των κλινικών στο σύνολο της εξεταζό-
µενης αγοράς εκτιµάται στο 61,3% για το 2014. Σε ό,τι αφορά 
το 2015, προβλέπεται ότι το μέγεθος αγοράς των γενικών 
κλινικών θα διαµορφωθεί στο ύψος των €830 εκατ. κατα-
γράφοντας µείωση της τάξης του 6% σε σχέση µε το 2014.
Ωστόσο, το 2013 η αξία της αγοράς κατέγραψε σηµαντική 
µείωση της τάξης του 20%. Το 2014 η συνολική αγορά µει-
ώθηκε αλλά με αρκετά πιο χαμηλό ρυθμό, η δε αξία αυτής 
εκτιµάται στο ποσό των €1.435 εκατ. (µείωση 2%). 
Σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς τα τελευταία έτη, επιση-
µαίνονται τα εξής: Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, η 
ανάκαμψη που υπήρξε το 2012, ήταν αποτέλεσμα της αύξη-
σης της ροής ασθενών προς τις ιδιωτικές κλινικές - κέντρα, 
αφενός λόγω της συνεργασίας των ιδιωτικών φορέων µε 
τον «νεοσύστατο» (τότε) ΕΟΠΥΥ και αφετέρου λόγω των πολ-
λών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους 
τα δηµόσια νοσοκοµεία. Επίσης, στην αύξηση της αγοράς 
συντέλεσε, ως ένα βαθµό, και η νοσηλεία Λίβυων ασθενών 
σε ορισµένα ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτήρια. 

Η συνεργασία των ιδιωτικών μονάδων υγείας με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ, οδήγησε σε µία τάση αύξησης της ροής ασθενών 
προς αρκετές µονάδες του κλάδου και το 2013. Ωστόσο, όπως 
επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, η συνεχιζόμενη μεί-
ωση των τιμών των ιατρικών υπηρεσιών σε μια προσπάθεια 
διατήρησης ή ακόμη και αύξησης της «πελατειακής» τους 
βάσης, η περαιτέρω µείωση των τιµών των φαρµάκων και 
κυρίως η επιβολή του νόµου 4172/2013 (µηχανισµός rebate 
και clawback), είχαν ως αποτέλεσµα, η συνολική αξία της 
αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας να εµφανίζεται 
μειωμένη το 2013 σε σχέση με το 2012, μείωση η οποία συ-
νεχίστηκε και το 2014, αλλά µε πολύ πιο ήπιο ρυθµό, αφενός 
λόγω της μείωσης των εργασιών των εταιρειών του κλάδου 
και αφετέρου λόγω του ότι για το 2ο εξάµηνο του 2014 οι 
εταιρείες προέβησαν σε εκτιμήσεις – προβλέψεις σχετικά με 
το ύψος του clawback καθώς οι υποβολές του συνόλου του 
έτους 2014 δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί και επικυρωθεί 
από τον ΕΟΠΥΥ. ∆ιαφορετικά ποσοστά µείωσης παρατηρού-
νται στις επιµέρους κατηγορίες ιδιωτικών φορέων. 

Στο Γράφηµα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία 
συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της υπό εξέτα-
σης αγοράς για το 2014.

Γράφημα 1: Ποσοστιαία συμμετοχή  κάθε κατηγορίας στο 
σύνολο της αγοράς υγείας (2014)

Το µερίδιο αγοράς του Οµίλου ΙΑΣΩ για το 2014 ανέρχεται σε 
9,9%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά την αυξημένη 
ένταση του ανταγωνισµού στον κλάδο κατά τα τελευταία έτη.

Η Μαιευτική κλινική ΙΑΣΩ Α.Ε. κατείχε κατά το έτος 2014 
μερίδιο αγοράς της τάξεως του 30,6% του συνόλου των ιδι-
ωτικών μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών της Ελλάδος 
(ICAP 2015), γεγονός το οποίο κατατάσσει την εταιρία στην 
πρώτη θέση του κλάδου.

Τα τελευταία 10-15 έτη παρατηρήθηκαν σημαντικές ανακα-
τατάξεις στο χώρο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, καθώς 
µικρές περιφε-ρειακές µονάδες απορροφήθηκαν, εξαγο-
ράσθηκαν ή συγχωνεύτηκαν µε µεγαλύτερες. Επιπλέον, σε 
ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες μονάδες του κλάδου απέ-
κτησαν διεθνή χαρακτήρα επεκτείνοντας τις εργασίες τους 
και σε χώρες του εξωτερικού.

Σε αυτό το πλαίσιο του περιορισμού του δημοσιονομικού 
ελλείμματος,  η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της υγείας όπως τη 
συγχώνευση δημόσιων νοσοκομείων, την κατάργηση κλι-
νών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη δηµιουργία του 
Ενιαίου Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
την εφαρµογή των Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων 
(ΚΕΝ) και την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ 23% (από 13%) 
για τις υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών, από 20/7/2015.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ

Γενικές
Κλινικές

61,3%

∆ιαγνωστικά
Kέντρα
24,40%

Μαιευτικές
Κλινικές
14,30%

Πηγή: ICAP Group AE (Ιούλιος 2015)
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Όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις δηµιουργούν νέες συνθήκες 
στο χώρο της υγείας  καθώς αυξάνεται η ζήτηση για ποι-
οτικές υπηρεσίες φροντίδας, µικρούς χρόνους αναµονής, 
μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και χαμηλό κόστος με 
αποτέλεσμα την αύξηση της ροής ασθενών προς αρκετές 
µονάδες του κλάδου.

Από την μία πλευρά, η δυσκολία των περισσότερων μικρών 
μονάδων του κλάδου να ανταποκριθούν στη ραγδαία εξέλι-
ξη της ιατρικής τεχνολογίας και από την άλλη το πολύ υψηλό 
κόστος κατασκευής και εξοπλισμού μιας νέας θεραπευτικής 
μονάδας σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, απο-
τέλεσαν τους δύο βασικούς λόγους που οδήγησαν στη στρα-
τηγική των εξαγορών – συγχωνεύσεων - απορροφήσεων 
µικρότερων µονάδων από µεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Σημαντικές είναι την τελευταία 15-ετία οι επενδύσεις από 
πλευράς του ιδιωτικού τομέα στην εξωνοσοκομειακή περί-
θαλψη και στην υψηλή διαγνωστική τεχνολογία, καθιστώντας 
με τον τρόπο αυτό την παροχή πολλών υπηρεσιών ταχύτερη, 
ευκολότερη και το σπουδαιότερο περισσότερο έγκυρη και 
αξιόπιστη. 

Επιπλέον των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων, η ελληνική κυ-
βέρνηση προχώρησε σε περικοπές Clawback και rebate για 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο εφαρµο-
γής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθε-
ρότητας, την 23.7.2013 ψηφίστηκε ο νόµος 4172/2013 (ΦΕΚ 
Α’/167/23.7.2013). Σύµφωνα µε το άρθρο 100 του εν λόγω 
νόμου, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξε-
τάσεις, νοσήλεια και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από 
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του 
προϋπολογισµού του. Για το υπερβάλλον ποσό τίθεται σε 
εφαρµογή αυτόµατος µηχανισµός επιστροφών (clawback) 
από τους ιδιώτες παρόχους, υπολογιζόμενο σε εξαμηνιαία 
βάση, ως η διαφορά µεταξύ της προϋπολογισµένης και της 
πραγµατικής δαπάνης. Ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ καθο-
ρίστηκε ότι δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των €520 εκατ. για 
νοσήλια, ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία 
το ποσό των €370 εκατ. Περαιτέρω, καθορίζεται και επιπλέον 
κλιµακούµενο ποσοστό επιστροφής (rebate) επί των οφειλών 
του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθε-
ραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους 
ιδιώτες παρόχους. Ως βάση υπολογισµού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη το ύψος της μη-
νιαίας υποβολής δαπανών των παρόχων. Οι παραπάνω ρυθ-
µίσεις έχουν µάλιστα αναδροµική εφαρµογή από την 1.1.2013 
και διάρκεια έως 31.12.2015. Στα ΦΕΚ Β’ / 2511/ 7.10.2013 και 
ΦΕΚ Β’ /1202 / 12.5.2014 δηµοσιεύθηκαν αποφάσεις µε τις 
οποίες εξειδικεύονται ζητήµατα εφαρµογής του ν.4172/2013 
(άρθρο 100).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µε αφορµή τα παραπάνω, οι ιδιωτι-
κές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα έχουν προ-
σφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των ανωτέρω υπουργικών 
αποφάσεων.
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Βασική αντίληψη του Οµίλου ΙΑΣΩ είναι ότι η ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντε-
λείται σε ένα εύρωστο κοινωνικό περιβάλλον. Έχοντας ως στό-
χο 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 Κοινω-
νικής Ευθύνης, εντάσσοντάς τα στις επιχειρησιακές του πρακτι-
κές και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις του. 

Η ξεκάθαρη δομή και οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
σχέσεις εµπιστοσύνης µε όλους τους ενδιαφεροµένους (ασθε-
νείς, νοσηλευομένους και συνοδούς, ιατρούς, εργαζομένους, 
συνεργάτες, προµηθευτές, επενδυτές και λοιπούς ενδιαφε-
ροµένους), η συστηµατική εφαρµογή πολιτικών ίσων ευκαιρι-
ών και αξιοκρατικών κριτηρίων στο ανθρώπινο δυναμικό, οι 
σημαντικοί πόροι που διοχετεύει για τη διοργάνωση ή συμμε-
τοχή σε ιατρικά συνέδρια, οι διακριτικές κοινωνικές του πα-
ρεμβάσεις και η περιβαλλοντική του πολιτική, συνθέτουν τους 
πυλώνες του προγράµµατος του Οµίλου ΙΑΣΩ για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη. 

Με αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ο Όμι-
λος ΙΑΣΩ διακρίθηκε αποσπώντας βραβείο Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης για το 2015. 

Η βράβευση αυτή αποτελεί δέσµευση του Οµίλου ΙΑΣΩ για προ-
σφορά και παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής 
ποιότητας σε όσους πραγµατικά το έχουν ανάγκη. 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχοντας ως 
στόχο τη λειτουργία σε αρμονία 
με την κοινωνία, αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στα θέματα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Εταιρική
Κοινωνική 
Ευθύνη
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Αποτελεί κινητήριο δύναμη για όλους εμάς, την οικογένεια του 
Οµίλου ΙΑΣΩ, να συνεχίσουµε να προσφέρουµε ό,τι καλύτερο 
στους πολίτες. 

Η διάθεση οικονοµικής στήριξης, ιατροφαρµακευτικού ή άλλου 
εξοπλισμού, η παροχή δωρεάν νοσηλείας, θεραπείας και δια-
γνωστικών εξετάσεων, και η οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων 
σε ιδρύματα, σωματεία, γειτονικούς Δήμους, αθλητικούς συλλό-
γους, ΜΚΟ, αποτελούν μερικές από τις ενέργειες που πραγματο-
ποιεί ο Όµιλος κάθε χρόνο.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Συµµετοχή σε επιστηµονικά σεµινάρια και συνέδρια. Μέσα 
στα 19 χρόνια λειτουργίας του, το ΙΑΣΩ κατάφερε να εξελι-
χθεί σε ένα σύγχρονο Όµιλο Υγείας, στον οποίο συνδυάζο-
νται αποτελεσματικά ο επιχειρηματικός δυναμισμός με την 
ιατρική πρωτοπορία και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου. Υποστήριξε δυναµικά αξιόλογες πρωτο-
βουλίες (ηµερίδες και συνέδρια για ιατρικά θέµατα), δείχνο-
ντας έμπρακτα πως σημαντικό στόχο και προτεραιότητά του 
αποτελούν η έρευνα, η καινοτομία και η επιστημονική τεκμη-
ρίωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη 
της ιατρικής επιστήµης.

Με τον τρόπο αυτό, ο Όµιλος ΙΑΣΩ επιδεικνύει υψηλό ενδια-
φέρον για το ιατρικό, επιστηµονικό, νοσηλευτικό και παραϊα-
τρικό προσωπικό, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα διαρκούς 
και συνεχούς ενημέρωσης για τις νέες επιστημονικές εξελί-
ξεις 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. Σηµειώ-
νεται ότι τόσο το "Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης και 
Παθολογίας Τραχήλου", όσο και οι Επιστημονικές Ημερίδες 
ΙΑΣΩ Παίδων µε θέµα "Σύγχρονα Παιδιατρικά Θέµατα", απο-
τελούν κάθε χρόνο σταθµό στον ιατρικό χώρο.

O  Όµιλος ΙΑΣΩ στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθµιση 
της συνεχιζόμενης μετεκπαίδευσης των ιατρών – συνεργα-
τών του, πραγματοποιεί κάθε χρόνο, μια σειρά επιστημονι-
κών συναντήσεων που διενεργούνται ημέρα Παρασκευή στο 
ΙΑΣΩ, κάθε Πέµπτη και περιοδικά την Τρίτη στο ΙΑΣΩ General. 
Το 2015, 23 εκπαιδευτικές συναντήσεις στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ 
Παίδων, 38 εκπαιδευτικές συναντήσεις στο ΙΑΣΩ General 
και 24 εσωτερικές εκπαιδεύσεις με 238 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 εξε-
λίξεις στον τομέα της υγείας, πρόληψης, διάγνωσης και θε-
ραπείας ασθενών.

Ο  Όµιλος ΙΑΣΩ  στηρίζει επίσης την εκπαίδευση, τόσο των 
νεοπροσληφθέντων, όσο και τη συνεχή δια βίου εκπαίδευση 
του νοσηλευτικού, μαιευτικού, αλλά και διοικητικού προσω-
πικού 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 προ-
σωπικού, για τη συνεχή και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή 
τους σε διάφορα θέµατα, µε σκοπό τη βελτίωση της αποδοτι-
κότητας και της αποτελεσµατικότητάς τους. 

Η δραστηριότητα όμως αυτή, πέραν του εκπαιδευτικού έρ-
γου, οδηγεί στη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων, τη 
σύμπτυξη των σχέσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της 
εταιρικής κουλτούρας και των εταιρικών αξιών, στα πλαίσιο 
του κοινού οράµατος του Οµίλου. 

Μερικά από τα σημαντικότερα συνέδρια και ημερίδες που δι-
οργάνωσε ο Όµιλος ΙΑΣΩ το 2015, στο πλαίσιο της συνεχούς 
ενημέρωσης των ιατρών – συνεργατών και του προσωπικού 
του, είναι: 

• Οµιλία µε θέµα "Κατακερµατισµένη κοινωνία και λαϊκισµός" 
και οµιλητή τον κ. Θάνο Βερέµη, διακεκριµένο Καθηγητή 
Πολιτικής Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 30.01.2015, 
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

• Ηµερίδα µε θέµα "Αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα και κύ-
ηση", διοργάνωση: Ρευµατολογικό Τµήµα ΙΑΣΩ General, 
07.02.2015, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ 

• Ηµερίδα µε θέµα "Μαθαίνω για το Νεανικό ∆ιαβήτη", διοργά-
νωση: Παθολογική-∆ιαβητολογική Κλινική και ∆ιαβητολογικό 
Κέντρο ΙΑΣΩ General σε συνεργασία µε την Κάρτα ∆ιαβήτη. 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις σακχά-
ρου, 07.02.2015, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ General

• Επιστηµονική Ηµερίδα Υπερηχογραφίας στη Μαιευτική & 
Γυναικολογία, διοργάνωση: Τµήµα Ιατρικής Εµβρύου ΙΑΣΩ 
σε συνεργασία µε το Ian Donald Inter – University School of 
Medical Ultrasound και την Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής 
∆ιάγνωσης και Θεραπείας του Εµβρύου, 21.02.2015, Αίθουσα 
Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

• 3ηµερο Workshop "Ηλεκτροθεραπεία στην Αντιµετώπιση ∆ι-
αταραχών Σίτισης & Κατάποσης" 28.02 έως 02.03 2015, Φιλο-
κτήτης

• 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Ε.Γ.Ε.ΠΑ.Μ. (Ελληνικής Γυναι-
κολογικής Εταιρείας Παθήσεων Μαστού) µε θέµα "Επικουρι-
κές θεραπείες στον καρκίνο του µαστού", 07.03.2015, Αίθουσα 
Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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• Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα "Post Processing Imaging για 
την ακριβή απεικονιστική διάγνωση", 21.03.2015, Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων ΙΑΣΩ

• Halliwick Aquatic Therapy Seminar, 01-05.05.2015, Φιλοκτή-
της

• Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα "Η επίδραση της κλινικά σο-
βαρής παχυσαρκίας στη σύλληψη και την κύηση", διοργάνω-
ση: Γ’ Χειρουργική Κλινική ΙΑΣΩ General υπό την αιγίδα του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 04.04.2015, Αίθουσα Εκδηλώσε-
ων ΙΑΣΩ

• Επιστηµονική Ηµερίδα της Επιστηµονικής Εταιρείας BMOGS 
(Βirmingham and Midland Obstetrical and Gynaecological 
Society) σε συνεργασία µε το Τµήµα Μαιευτικής Γυναικολογί-
ας της Κλινικής ΙΑΣΩ, 24.04.2015, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

• B.S.S. Course (Basic Surgical Skills), στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας της Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας µε το Βρετανικό Κολλέγιο Χειρουργών, 24-25.04.2015 & 
20-21.11.2015, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• 4η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΑΣΩ Παίδων, µε θέµα "Σύγχρονα 
Παιδιατρικά Θέµατα", 25.04.2015, Αίγλη Ζαππείου

• 5ο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Πιστοποίησης Blackroll Trainer - 
Σάββατο 16.05.2015, Φιλοκτήτης

• "Αναισθησιολογική Ηµερίδα στη Μαιευτική – Νεότερα ∆εδο-
µένα" από το Αναισθησιολογικό Τµήµα, 06.06.2015, Αµφιθέα-
τρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• 3η ∆ιεπιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα "Σύνδροµο µετά νοσηλεία 
στη ΜΕΘ, Πρόληψη και Αντιµετώπιση", Σάββατο 06.06.2015, 
Φιλοκτήτης

• Επιστηµονική Ηµερίδα για το σακχαρώδη διαβήτη µε θέµα 
"Νεότερες θεραπείες στην καθηµερινή κλινική πρακτική-
πλεονεκτήµατα και ανησυχίες. Σύγχρονη στρατηγική για την 
πρόληψη επιπλοκών", διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Έρευ-
νας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 
συνεργασία με την Παθολογική-Διαβητολογική Κλινική και το 
∆ιαβητολογικό Κέντρο του ΙΑΣΩ General, υπό την αιγίδα του 
Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, 13.06.2015, Alkyon Hotel, Βρα-
χάτι Κορινθίας

• ∆ύο Εκπαιδευτικές Ηµερίδες για το σακχαρώδη διαβήτη µε 
θέµα "Σακχαρώδης διαβήτης - Νεανικός, Ινσουλινοεξαρτώ-
µενος, διαβήτης τύπου Ι", και "Όλα όσα χρειάζεται να γνωρί-
ζουµε για το διαβήτη: ∆ιαβήτης Τύπου ΙΙ" και οδηγίες για δια-
τροφή, άσκηση, διαβητικό πόδι και ψυχολογία", διοργάνωση: 
Παθολογική-Διαβητολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέ-
ντρο ΙΑΣΩ General, υπό την αιγίδα της ΜΚΟ "Με Οδηγό το ∆ια-
βήτη-Κάρτα Διαβήτη" και του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, 
12.06.2015 και 14.06.2015, Alkyon Hotel, Βραχάτι Κορινθίας

• 13ο Ευρωπαϊκό Σεµινάριο Κολποσκόπησης και Παθολο-
γίας Τραχήλου, 18.06.2015 – Πρακτικό Μέρος, ΙΑΣΩ και 19–
20.06.2015 – Θεωρητικό Μέρος, Ξενοδοχείο Hilton

• 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Ε.Γ.Ε.ΠΑ.Μ. (Ελληνικής Γυναι-
κολογικής Εταιρείας Παθήσεων Μαστού) µε θέµα "∆ιαχείρι-
ση περιπτώσεων υψηλού κινδύνου καρκίνου του μαστού", 
27.06.2015, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

• Ενηµερωτική οµιλία µε θέµα: "Ταξινόµηση των ευρηµάτων 
του µαστού µε τη µέθοδο BiRads", 02.07.2015, Αµφιθέατρο 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• Επιστηµονική ∆ιάλεξη µε θέµα "Ο 1ος επιτυχής τοκετός 
µετά από µεταµόσχευση µήτρας" και οµιλητή τον Prof.  Mats 

Brännström, Καθηγητή Μαιευτικής / Γυναικολογίας του Πα-
νεπιστηµίου Gothenburg Σουηδίας, 03.07.2015, Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων ΙΑΣΩ

• Παρουσίαση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαρα-
γωγής Institute of Life ΙΑΣΩ, 06.11.2015, Αίθουσα Εκδηλώσε-
ων ΙΑΣΩ

• Παιδιατρική Συνάντηση ΙΑΣΩ Παίδων µε θέµα "Παρουσίαση 
εξειδικευµένων κέντρων ΙΑΣΩ Παίδων", 28.11.2015, Αµφιθέ-
ατρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• 21ο Σεµινάριο Μητρικού Θηλασµού της Νοσηλευτικής ∆ιεύ-
θυνσης του ΙΑΣΩ, 30.11 – 04.12.2015, Αίθουσα Εκδηλώσεων 
ΙΑΣΩ

• Επιστηµονικό Σεµινάριο µε θέµα "11ος ∆εκάλογος για τις Λοι-
µώξεις", διοργάνωση: Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστη-
µών (ΑΙΒΕ) σε συνεργασία µε την Παθολογική - Λοιµωξιολο-
γική Κλινική ΙΑΣΩ General, 12.12.2015, Aίθουσα Εκδηλώσεων 
ΙΑΣΩ

• Γ΄ Κοινό Σεµινάριο Ρευµατολογίας και Ορθοπαιδικής, διορ-
γάνωση: Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική και Ρευµατολογικό Τµή-
µα ΙΑΣΩ General, 17.12.2015, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ 
General

Επίσης, στις εγκαταστάσεις της κλινικής ΙΑΣΩ φιλοξενήθηκε το
ακόλουθο εκπαιδευτικό / επιµορφωτικό σεµινάριο:

• Σεµινάριο Εξειδικευµένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά 
(Advanced Pediatric Life Support Course, APLS) σε συνεργα-
σία µε την APLS Hellas και το ΙΑΣΩ Παίδων, 06–07.06.2015, 
ΙΑΣΩ

Ο   Όµιλος  ΙΑΣΩ  συµµετείχε το 2015 στις ακόλουθες επιστηµονικές
εκδηλώσεις:

• ∆ιεθνές Συµπόσιο "Το Παιδικό Άνω Άκρο", 04-05.06.2015, Ια-
τρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

• 2ο Conference Workshop στην "Εφαρµογή Βλαστοκυττάρων 
στην Αναγγενητική Ιατρική και Κυτταρομετρία Ροής", 11-
12.06.2015,  Ξενοδοχείο Divani Caravel

• 10η Επιστ. Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδηµίας Παιδιατρικής 
µε θέµα "Σύγχρονα Παιδιατρικά Θέµατα", 25-27.09.2015, Πόρ-
το Χέλι

• 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, 
2–3.10.2015, Λάρισα

• Συνέδριο µε θέµα "Παθολογία Τράχηλου & Κολποσκόπηση: 
Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Ιστολογία – Κολποσκόπηση 
& περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση περιστατικών", 13-
15.11.2015, Ιωάννινα

• Συνέδριο Χειρουργικές Εξελίξεις στη Γυναικολογική Ογκολο-
γία και Ποιότητα Ζωής, 21–22.11.2015, Πολεµικό Μουσείο

• "7th IAN DONALD Advanced Course of Ultrasound in 
Obstetrics and Gynecology" και "12th MEDUOG Congress", 
11-13.12.2015, Μουσείο Γουλανδρή

Με αφορµή την έναρξη της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Μητρι-
κού Θηλασµού (1-7 Νοεµβρίου 2015), η κλινική ΙΑΣΩ συµ-
μετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Εμπορικό Κέντρο 
AVENUE µε θέµα "Οι γονείς ρωτούν, οι ειδικοί απαντούν!". 
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία από 
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τη Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση της κλινικής µε θέµα "Μητρικός 
Θηλασµός: H αρχή της µεγαλύτερης αγάπης" στη µικρή πλα-
τεία του Εµπορικού Κέντρου AVENUE.

Η περιοδική έκδοση του Οµίλου ΙΑΣΩ "My Life", εκδίδεται σε 
εξάμηνη βάση και διανέμεται δωρεάν στις κλινικές και στους 
ιατρούς -  συνεργάτες του Ομίλου, καθώς και στους νοση-
λευοµένους και επισκέπτες των κλινικών. Η ύλη του περιο-
δικού περιλαμβάνει άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων συ-
νεργατών του Ομίλου και εστιάζεται σε θέματα υγείας για την 
σωστή και έγκυρη ενηµέρωση της σύγχρονης οικογένειας.

Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιό-
τητα του Ομίλου και έχει επενδύσει σε αυτόν τον τομέα, έχο-
ντας προσφέρει από την αρχή της λειτουργίας του πάνω από 
66.953 ώρες εκπαίδευσης στους εργαζοµένους του. 

Κοινωνική Πολιτική
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ διατηρεί σταθερό το ενδιαφέρον και το σε-
βασμό του στον άνθρωπο και τις αξίες του, την κοινωνία και 
το περιβάλλον. Το 2015 απασχόλησε στις επιχειρησιακές του 
δράσεις 1.717 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 περισσότερους από 1.100 προµηθευ-
τές, εκ των οποίων περισσότεροι από 600 είναι προμηθευ-
τές κωδικοποιημένων, ενώ οι υπόλοιποι είναι προμηθευτές 
υπηρεσιών και άλλων, µη κωδικοποιηµένων υλικών.

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

Κοινωνικές Δράσεις
Στον Όµιλο ΙΑΣΩ διοργανώνονται µε επιτυχία Οµιλίες και 
Ημερίδες Δήμων και Κοινοτήτων, που έχουν σκοπό την προ-
αγωγή της υγείας των δημοτών, την ενημέρωσή τους για 
έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση ασθενειών και γενικά την 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας, μία επιπλέον κίνη-
ση 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 εί-
ναι κοινωνικό αγαθό».

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ συµµετέχει, κατόπιν εγκρίσεως των Επιστηµο-
νικών 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 Μαιευτή-
ριά του, πραγματοποιώντας μαθήματα, ειδικές ημερίδες και 
σεµινάρια για την προώθησή του. Βασικός στόχος είναι να 
κατανοήσει η μητέρα ότι ο μητρικός θηλασμός, πέραν της μο-
ναδικής του αξίας, αποτελεί τον ισχυρότερο συναισθηματικό 
δεσµό ανάµεσα σε εκείνη και το νεογνό. 

Αλληλεγγύη & Προσφορά

Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο και τις ανά-
γκες 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 του ΙΑΣΩ Παί-
δων. 

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, συμβάλλο-
ντας στην προσπάθεια της ελληνικής οικογένειας να αντα-
πεξέλθει 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 
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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».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το ΙΑΣΩ General, µε ανα-
προσαρμογή της τιμολογιακής του πολιτικής, προκειμένου να 
καταστήσει ακόμα πιο προσιτές τις υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες υγείας. Ειδικά, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, οι ιατρι-
κές επισκέψεις και οι εξετάσεις προσφέρονται σε ιδιαίτερα 
χαµηλές τιµές. 

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 Όµι-

λος ΙΑΣΩ ενισχύει ενεργά και συµµετέχει σε προσπάθειες 
συγκέντρωσης πόρων για κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες. Η 
διάθεση οικονοµικής στήριξης, ιατροφαρµακευτικού ή άλ-
λου εξοπλισμού και η οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων 
σε ιδρύματα, σωματεία, γειτονικούς Δήμους, αθλητικούς 
συλλόγους, ΜΚΟ, αποτελούν μερικές από τις ενέργειες που 
πραγµατοποιεί ο Όµιλος κάθε χρόνο. 

Στο πλαίσιο 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 Πρό-
νοιας για τη νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοση-
λείας της κλινικής, με ειδικές τιμές που καλύπτονται από τα 
ασφαλιστικά ταµεία.
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Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων ενδεικτικά μπορούμε 
να αναφερθούµε στα κάτωθι:

Στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων:

• Στο πλαίσιο του µήνα πρόληψης & ενηµέρωσης για τον 
καρκίνο του µαστού (Οκτώβριος), το ΙΑΣΩ προσέφερε τέσ-
σερα δωρεάν χειρουργεία μαστού σε άπορες γυναίκες 
καθώς και ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα 
μαστών σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή

•  Mε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας, το ΙΑΣΩ Παίδων 
όπως και οι άλλες Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ προσέφεραν 
δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφηµερεύουσες 
ειδικότητες για την αντιμετώπιση των επειγόντων 
περιστατικών

• Το ΙΑΣΩ σε συνεργασία µε την εταιρεία Teleperforrmance 
πραγματοποίησε περισσότερους από 400 υπέρηχους μα-
στού, στο πλαίσιο της καµπάνιας “Breast Cancer Week” 
που διοργάνωσε η εταιρεία

• Το ΙΑΣΩ έστειλε το δικό του µήνυµα για τη σηµασία της 
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του τρα-
χήλου της µήτρας, προσφέροντας περισσότερα από 700 
∆ΩΡΕΑΝ τεστ – ΠΑΠ

• Άλμα Ζωής «Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Κλινικής Εξέτα-
σης Μαστού σε νέες γυναίκες 20 έως 39 ετών»: 10 δωρεάν 
µαστογραφίες καθώς και 10 δωρεάν υπέρηχοι στις ίδιες 
γυναίκες και 10 επιπλέον υπέρηχοι

• Το Χαμόγελο του Παιδιού:  Δωρεάν γυναικολογικός υπέ-
ρηχος και γυναικολογική εξέταση σε δύο κορίτσια από την 
κα. Μπέµπη, Μ/Γ, Συνεργάτης ΙΑΣΩ

• ΕΛΕΠΑΠ: Προσφορά πασχαλινού δώρου στους νοσηλευ-
ομένους όλων των κλινικών του Ομίλου 

• Το ΙΑΣΩ σε συνεργασία µε τη Novaquasol Cherie της εται-
ρείας Galenica γιόρτασε την ηµέρα της µητέρας µε διεξα-
γωγή διαγωνισμού

• Ενηµερωτική οµιλία στο Εµπορικό Κέντρο AVENUE µε 
αφορµή την Εβδοµάδα Μητρικού Θηλασµού

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού, το ΙΑΣΩ 
Παίδων προσέφερε επισκέψεις σε παιδιατρικές ειδικό-
τητες. Οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα παιδιά 
τους σε ορθοπαιδικό, οφθαλµίατρο, ΩΡΛ και διατροφολόγο 
σε συμβολική τιμή

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιαβήτη, το ΙΑΣΩ 
Παίδων προσέφερε επίσκεψη στην Επιστηµονική Οµάδα 
του τμήματος Παιδικού Διαβήτη και Παιδιατρικής Ενδοκρι-
νολογίας, η οποία συνεργάζεται και με Παιδοψυχολόγο, σε 
προνομιακή τιμή

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικής Παχυσαρκί-
ας, οι µικροί µας φίλοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αν-
θρωποµετρικές µετρήσεις (ανάλυση σύστασης σώµατος, 
μέτρηση τοπικού λίπους, προσδιορισμό υποδόριου λίπους 
και κατανοµή του στο σώµα) και να µετρήσουν το βασικό 
τους μεταβολισμό με το πιο σύγχρονο μηχάνημα Body 
Composition Tracking System (The BOD POD S/T) που 
διαθέτει μόνο το Κέντρο ∆ιατροφικής Υποστήριξης & ∆ι-
αιτολογίας του ΙΑΣΩ.

 Επιπρόσθετα, το ΙΑΣΩ Παίδων προσέφερε επίσκεψη σε 
Ομάδα ειδικών που στελεχώνεται από Παιδίατρο - Παι-
δο-Ενδοκρινολόγο, Κλινικό ∆ιατροφολόγο-∆ιαιτολόγο 

και Ψυχολόγο στο Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Παχυ-
σαρκίας του ΙΑΣΩ Παίδων στοχεύοντας στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας, το ΙΑΣΩ 
Παίδων προσέφερε τη δυνατότητα στις νέες µητέρες να 
αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το άγχος των παιδιών 
τους, παρέχοντας πολύτιµες συµβουλές για τη σχολική φο-
βία που αυτά αντιµετωπίζουν. Το ΙΑΣΩ Παίδων προσέφερε, 
παρέχοντας επίσκεψη στο Τμήμα Ψυχικής Υγείας Παιδιών, 
Εφήβων και Οικογένειας σε προνοµιακή τιµή

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Κυστικής Ίνωσης, το 
ΙΑΣΩ Παίδων παρείχε τη δυνατότητα επίσκεψης σε Παιδο-
πνευμονολόγο σε συμβολική τιμή με στόχο την ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση των γονιών για τη χρόνια πυώδη 
βρογχίτιδα

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ραιβοϊπποποδίας, το 
ΙΑΣΩ Παίδων προσέφερε δωρεάν εξέταση σε παιδιά που 
πάσχουν από Ραιβοϊπποποδία στο Παιδο-Ορθοπαιδικό 
Τµήµα του ΙΑΣΩ Παίδων, το µόνο αναγνωρισµένο κέντρο 
στην Ελλάδα από το Ponseti International Association

• ∆ωρεάν επιτυχημένη καρδιοχειρουργική επέμβαση σε 
νεογνό ηλικίας 13 μηνών με σοβαρή συγγενή κυανωτική 
καρδιοπάθεια τύπου ακραίας µορφής Τετραλογίας Fallot

• Το Χαμόγελο του Παιδιού
❙ ∆ωρεάν Μαγνητική Εντερογραφία 
❙ Δωρεάν καρδιολογική εξέταση από τον κο Παϊλόπουλο, 
Παιδοκαρδιολόγο, σε δύο παιδιά από τον οργανισμό «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού»
❙ Το ΙΑΣΩ Παίδων συµµετείχε για 2η συνεχή χρονιά στη 2η 
Μεγάλη Γιορτή για τα παιδιά του οργανισμού «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού», παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης. Η γιορτή πραγµατοποιήθηκε 
από τις 13 έως τις 15 Νοεµβρίου 2015, στο Εκθεσιακό Κέ-
ντρο Helexpo στο Μαρούσι

• Η Κιβωτός του Κόσμου
 ❙ Το ΙΑΣΩ Παίδων µαζί µε τον Άγιο Βασίλη συµµετείχε 

στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του οργανισμού «Κιβωτός 
του Κόσμου» η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 
∆εκεµβρίου 2015 στο πολιτιστικό κέντρο «∆αΐς». Ο Άγιος 
Βασίλης μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά του οργανισμού 
και άκουσε τις ευχές τους, χαρίζοντας τους χαρά και πολλά 
χαμόγελα! 

• Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
 ❙ Το ΙΑΣΩ Παίδων έδωσε το παρών σε εκδήλωση του Παι-

δικού Χωριού SOS Βάρης που οργάνωσε η οµάδα ΠΟ∆Η-
ΛΑΤΙΝ στις 25 Οκτωβρίου 2015

• Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά»
 ❙ Το ΙΑΣΩ Παίδων ανταποκρίθηκε άµεσα σε αίτηµα του 

Συλλόγου για ιατρικές επισκέψεις και πραγματοποίηση 
χειρουργείων. Πραγµατοποιήθηκε χειρουργείο για χαλι-
νό κάτω από τη γλώσσα από τον κο Αρσένιο Γεωργιάδη, 
∆ιευθυντή Παιδοχειρουργικού Τµήµατος ΙΑΣΩ Παίδων. 
Επίσης, εξετάστηκαν για στραβισμό 3 αγοράκια από τους 
κ.κ. Μαρία Φωτοπούλου, Αθανάσιο Ζερβό και Ιωάννη 
Σταύρακα, Οφθαλµίατρους, Συνεργάτες ΙΑΣΩ Παίδων και 
ένα κοριτσάκι για λαγόχειλο από τον κο Σπύρο Λαζάρου, 
Υπεύθυνο Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής & Κρανιο-
γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΙΑΣΩ Παίδων
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• Σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τα παιδιά από το ΙΑΣΩ 
Παίδων και τη Nannuka

 ❙ Το ΙΑΣΩ Παίδων, σε συνεργασία µε τη Nannuka, προσέ-
φερε τη δυνατότητα στους γονείς να ενηµερωθούν για τις 
πρώτες βοήθειες που µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά 
τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο ∆ρ. Γεώργιος 
Τσαούσης, Διευθυντής Παιδοκαρδιολογικού Τμήματος και 
Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου ΙΑΣΩ Παίδων µίλησε για τα 
«Λιποθυµικά επεισόδια στα παιδιά». Στη συνέχεια, οι κυ-
ρίες Μαρία Κοπανίδη, Υπεύθυνη Διαχείρισης των Επει-
γόντων Παιδοχειρουργικών Περιστατικών ΙΑΣΩ Παίδων 
και Αντωνία ∆ασταµάνη, Αν. ∆ιευθύντρια Παιδιατρικού 
Τµήµατος ΙΑΣΩ Παίδων, µίλησαν για τα τσιµπήµατα και τα 
ηλιακά εγκαύµατα. Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν την 
Πέµπτη 28 Ιουνίου 2015 στο Κέντρο Νεότητας του ∆ήµου 
Φιλοθέης και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 στο Oliver Family 
House στη Γλυφάδα 

• Το ΙΑΣΩ Παίδων στηρίζει το έργο στης οργάνωσης «Απο-
στολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

 ❙ Το ΙΑΣΩ Παίδων συµµετείχε ενεργά, τόσο µε ιατρικό 
προσωπικό όσο και με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στη-
ρίζοντας το πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφά-
λιστα, όχι απροστάτευτα» της οργάνωσης Αποστολή ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ. Συγκεκριμένα, στήριξε την εμβολιαστική δράση 
και την εκστρατεία προληπτικής εξέτασης παιδιών ευάλω-
των κοινωνικών οµάδων στο Νοµό Ξάνθης, στις 28 – 30 
Απριλίου 2015 όπου:
• 169 παιδιά υπεβλήθησαν σε ωτορινολαρυγγολογική εξέ-

ταση
• 167 παιδιά σε οφθαλµιατρική εξέταση
• 21 παιδιά, µετά από παιδιατρική εξέταση, παραπέµφθη-

καν για καρδιολογικό έλεγχο (µε καρδιογράφηµα και 
υπερηχογράφηµα) που διενεργήθηκε επιτόπου µε ειδικά 
ιατρικά μηχανήματα

• 4 παιδιά, µετά από παιδιατρική εξέταση, παραπέµφθηκαν 
για ειδικό έλεγχο στον παιδοχειρουργό

Πολλά συγχαρητήρια στους εθελοντές ιατρούς του ΙΑΣΩ Παί-
δων κ. Γιώργο Περγάµαλη, ∆ιευθυντή Παιδοχειρουργικού 
Τµήµατος, κα Βασιλική Ψαθά, Συνεργάτη Οφθαλµολογικού 
Τµήµατος και κ. Ιάκωβο Φυτανίδη, Συνεργάτη ΩΡΛ Τµήµα-
τος.

Στο ΙΑΣΩ General:

• Με αφορµή την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μελανώµατος και την 
Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος,  το 
ΙΑΣΩ General προσέφερε δωρεάν προληπτικές κλινικές 
εξετάσεις για τον έλεγχο των μελαγχρωματικών σπίλων στο 
Ιατρείο Μελαγχρωματικών Αλλοιώσεων και Μελανώματος 

• Mε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας, το ΙΑΣΩ General 
όπως και οι άλλες Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ προσέφεραν 
δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφηµερεύουσες 
ειδικότητες για την αντιμετώπιση των επειγόντων 
περιστατικών 

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου του 
Προστάτη, προσφορά δωρεάν βασικού προγράµµατος 
προληπτικών εξετάσεων (psa, free psa-εάν κρινόταν 
απαραίτητο), καθώς και δωρεάν κλινικής εξέτασης από 
oυρολόγους της Κλινικής για την έγκαιρη διάγνωση τυχόν 
κακοήθειας του προστάτη

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς, προσφορά 
δωρεάν κλινικής εξέτασης και ηλεκτροκαρδιογράφηµατος 
(ΗΚΓ) από καρδιολόγο καθώς και ειδικού αιµατολογικού 
check up  (χοληστερίνη, HDL, τριγλυκερίδια, ουρικό οξύ)

•  Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Θρόµβωσης,  προσφορά 
triplex φλεβών κάτω άκρων σε συµβολική τιµή και δωρεάν 
κλινική εξέταση από αγγειοχειρουργούς για την έγκαιρη 
διάγνωση τυχόν παθολογικών καταστάσεων στις φλέβες 
των κάτω άκρων

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Οστεοπόρωσης, προσέ-
φερε πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου µε µέτρηση οστικής 
πυκνότητας σε συμβολική τιμή και δωρεάν κλινική εξέταση 
από εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό ή Ρευματολόγο στο Ιατρείο 
Οστεοπόρωσης. Παράλληλα, διοργανώθηκε ενηµερωτική 
εκδήλωση με τίτλο «Οστεοπόρωση, μία σιωπηλή επιδημία», 
παρέχοντας έτσι στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να 
λύσουν όλες τις απορίες τους σχετικά με τη νόσο

• Στο πλαίσιο του µήνα πρόληψης & ενηµέρωσης για τον 
καρκίνο του µαστού (Οκτώβριος), το ΙΑΣΩ General προ-
σέφερε τέσσερα δωρεάν χειρουργεία μαστού σε άπορες 
γυναίκες καθώς και ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχο-
γράφημα μαστών σε ιδιαίτερα προνοµιακή τιµή. Επιπλέον, 
ο έλεγχος συνοδευόταν και από δωρεάν κλινική εξέταση 
για όσες γυναίκες το επιθυµούσαν.  

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιαβήτη, προσφορά 
δωρεάν ελέγχου µε γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη και 
κλινικής εκτίµησης από διαβητολόγο ή και ποδολόγο, εφόσον 
κρινόταν απαραίτητο. Παράλληλα, προσέφερε προνοµιακές  
τιμές  για όλες τις επισκέψεις στο Διαβητολογικό Κέντρο, 
καθώς και για ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις

• ∆ιάθεση ασθενοφόρου και εξειδικευµένου νοσηλευτικού 
προσωπικού για την υποστήριξη των αθλητικών εκδηλώ-
σεων:
❙ «16ος Δρόμος Βουνού Υμηττός 2015», «2ος Ποδηλατικός 
Γύρος»,  «1ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαρ-
γού» που διοργανώθηκαν από το Δήμο Παπάγου Χολαρ-
γού
❙  Event  «Run Together» 
❙ «3ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής – Ανα-
δεικνύοντας τον Υμηττό 2015», που διοργανώθηκε από το 
Δήμο Αγίας Παρασκευής

• Οικονοµική ενίσχυση  της διοργάνωσης  του αγώνα δρό-
μου «3ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής – Ανα-
δεικνύοντας τον Υµηττό 2015» του ∆ήµου Αγ. Παρασκευής  
με αγορά μεταλλίων για τους αθλητές 

• Χορηγία υγειονοµικού αναλώσιµου υλικού για τη διεξαγω-
γή workshop της Επιστηµονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρι-
κής Ελλάδας  

• Οικονοµική ενίσχυση των δράσεων του µη κερδοσκοπικού 
οργανισµού προστασίας περιβάλλοντος «Μedasset» 

• ∆ιοργανώθηκαν τέσσερις εθελοντικές αιµοδοσίες στο ΙΑΣΩ 
General µε εθελοντές το προσωπικό του και τους ιατρούς 
συνεργάτες, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδο-
σίας του Νοσοκοµείου «Αµαλία Φλέµινγκ». 

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παθολογικής Ανα-
τοµικής, το  Παθολογοανατοµικό  Εργαστήριο του  ΙΑΣΩ  
General  άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, προκειµένου να 
γίνει ευρέως γνωστός ο ρόλος του παθολογοανατόµου. 
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Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας:

• Προσφορά ειδικών πακέτων για διαγνωστικές και εργα-
στηριακές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

• Προνοµιακά πακέτα εξετάσεων για µέλη Συλλόγων της 
Θεσσαλίας

• ∆ηµιουργία ειδικών εκπτωτικών πακέτων προληπτικού 
ελέγχου και νοσηλείας για τα μέλη του Συλλόγου πολυτέ-
κνων Λάρισας

• Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την Πρόληψη του 
Καρκίνου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας σε συνερ-
γασία µε το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσαν εκδήλωση στην 
Πλατεία Ταχυδροµείου της Λάρισας

• Στο πλαίσιο των ενηµερωτικών εκδηλώσεων για την Πρό-
ληψη του Καρκίνου του µαστού διοργανώθηκαν:
❙ ομιλία με θέμα  «Παθήσεις του Μαστού - Πρώιμη Διά-
γνωση & Αντιµετώπιση», Αµφιθέατρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
❙ σε συνεργασία µε τον Όµιλο Unesco Λάρισας, στo πλαίσιo 
δράσης του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση του Καρκίνου του μαστού, ομιλία για τον 
καρκίνο του µαστού µε θέµα: «Η παθολογία του µαστού 
από τον κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο», Αµφιθέατρο 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
❙ Σε συνεργασία µε τη ΧΕΝ Βόλου και τον Σοροπτιµιστικό 
Όµιλο ΘΕΤΙΣ διοργανώθηκε οµιλία µε θέµα: «Καρκίνος του 
µαστού – Από τη ∆ιάγνωση στη Θεραπεία», Πολυχώρος 
τέχνης Φουντούλη

• Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική, το ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας ξεκίνησε να προσφέρει το ασφαλιστικό 
πρόγραμμα ¨Στοργή για μία Ζωή¨ σε όλα τα νεογνά που 
γεννιούνται στην κλινική

• Η Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργά-
νωσε  για το κοινό, 16 “Μαθήµατα Μαιευτικής Φροντίδας 
κατά τη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας και Μητρικής 
Τέχνης” µε 200 συµµετοχές

• Εκπαιδευτικές διδακτικές επισκέψεις από σχολεία και εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα της Θεσσαλίας

• Εθελοντική αιµοδοσία σε συνεργασία µε την κινητή µονάδα 
αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, µε εθελο-
ντές τους ιατρούς συνεργάτες και το προσωπικό της Κλινι-
κής

• Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ανανέωσε για ακόµα ένα χρόνο, τις 
συνεργασίες του µε επιχειρήσεις της περιοχής (IKEA, Κω-
τσόβολος, Leroy Merlin, Intersport, Makro, Μασούτης κ.α.) 
με αντικείμενο την παροχή εκπτώσεων και προνομίων σε 
βασικές υπηρεσίες και προϊόντα στους εργαζόμενους του

Στο Φιλοκτήτη:

• ∆ωρεάν πελµατογράφηµα και εργοµετρικός έλεγχος σε 
όλα  τα μέλη των Αθλητικών Συλλόγων Ανατολικής Αττικής 

• Ο Φιλοκτήτης ως Επίσημος Υποστηρικτής Εθνικών Ομά-
δων Πετοσφαίρισης και Beach Volley, προσέφερε δωρε-
άν βιοχημικό και εργομετρικό έλεγχο ετησίως σε όλες τις 
οµάδες της Οµοσπονδίας.

• ∆ωρεάν εργοµετρικός έλεγχος και επανέλεγχος στη βασι-
κή οµάδα Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού

• ∆ωρεάν εργοµετρικός έλεγχος και επανέλεγχος στη βασι-
κή οµάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού 

• ∆ωρεάν εργοµετρικός έλεγχος και επανέλεγχος στη βασι-
κή ομάδα πάλης του Παναθηναϊκού 

• ∆ωρεάν εργοµετρικός έλεγχος και επανέλεγχος στη βασι-
κή ομάδα πυγμαχίας του Παναθηναϊκού  

• Με αφορµή την παγκόσµια Ηµέρα Οστεοπόρωσης, προσέ-
φερε δωρεάν εξέταση µέτρησης οστικής πυκνότητας για 
τις γυναίκες άνω των 55 ετών του Δήμου Κρωπίας 

• Ο Φιλοκτήτης στήριξε τον Βασίλη Τσαγκάρη, Παραολυµπι-
ονίκη και τρίτο στην παγκόσμια κατάταξη της κολύμβησης, 
προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες αποκατάστασης.

• Χορηγία στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κα-
ρελλά Κορωπίου «Η Αγ. Παρασκευή» για την εκδήλωση 
των µικρών παιδιών στο χώρο της εκκλησίας. Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκε δωρεάν πελµατογράφηµα στα παιδιά 
του συλλόγου.

• Χορηγία προς το ΝΠ∆∆ ΣΦΗΤΤΟΣ του ∆ήµου  Κρωπίας µε 
τη διάθεση ασθενοφόρου καθώς και την παρουσία καρ-
διολόγου για την κάλυψη της αθλητικής διοργάνωσης του 
1ου  Ορεινού  Αγώνα  Δρόμου «Στα χνάρια του Προόψιου 
Απόλλωνα και του Οµβρίου ∆ιός».

Περιβάλλον 

Με ευαισθησία και αίσθηµα ευθύνης, ο Όµιλος ΙΑΣΩ φροντί-
ζει για να την ανακύκλωση όλων των υλικών και συμμετέχει 
σε προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως τα προ-
γράµµατα 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 απαιτού-
νται για τη λειτουργία των Κλινικών του, ενώ ταυτόχρονα 
ευαισθητοποιεί το προσωπικό του σε θέµατα περιβάλλοντος.
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Κατά το έτος 2014, οι Κλινικές και τα Τµήµατα του Οµίλου ΙΑΣΩ 
παρουσίασαν αξιόλογη κλινική και ερευνητική δραστηριότητα 
και συµµετείχαν σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα, κατόπιν 
εγκρίσεως των Επιστηµονικών Συµβουλίων ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων 
και ΙΑΣΩ General, όπως αυτό προβλέπεται από τα ∆ιεθνή και Ευ-
ρωπαϊκά αρµόδια όργανα και κανονισµούς. Συµµετείχαν επίσης, 
σε μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και επιστημονικών ανακοινώ-
σεων, σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά. 

Ο  Όµιλος ΙΑΣΩ προσφέρει στους ιατρούς και στο επιστηµονικό 
προσωπικό του τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετο-
χής 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, κα-
θώς και από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό σε συνέχεια πρόσκλησης. Συγκεκριµένα για το ΙΑΣΩ, 
όλες οι παρουσιάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα βι-
ντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ομίλου, για 
την ευρύτερη ενηµέρωση του ιατρικού κόσµου της χώρας µας.

Ο Όµιλος υποστηρίζει επίσης, τη διοργάνωση σεµιναρίων, ηµε-
ρίδων και συνεδρίων, με προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμο-
νες, 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 διε-
θνή επιστηµονικά περιοδικά. 

Το ΙΑΣΩ είναι μέλος οργανισμών, όπως:

• η Ευρωπαϊκή Ένωση Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιµώξε-
ων (European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases, ESCMID) (συνεργασία των Κεντρικών Εργαστηρίων 
του ΙΑΣΩ, µε σκοπό τη βελτίωση και επίλυση θεµάτων εργα-
στηριακής διαγνωστικής, την εκπαίδευση νέων επιστημόνων 
και σε άλλα Ευρωπαϊκά εργαστήρια μέλη, την προαγωγή της 
διάγνωσης των λοιμώξεων και τη συμμετοχή σε πολυκεντρι-
κές µελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο)

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

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 διοικητι-
κού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

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 διε-
θνές Πρότυπο ISO 9001:2008, από τον έγκριτο και διεθνώς ανα-
γνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του 
Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερµανίας). 

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

Επιστημονική 
Διάκριση
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Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, µε διαρκή στόχο την παροχή υψη-
λού 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 επι-
θεώρησης πιστοποίησης το 2012, όπως και στις επιθεωρήσεις 
επιτήρησης το 2013 και το 2014, επιβεβαιώνονταν κάθε φορά το 
υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών 
του Ομίλου, ενώ στα τέλη του 2015 η επαναπιστοποίηση όλων 
των Κλινικών του Ομίλου, επιβεβαίωσε όχι μόνο το υψηλό επί-
πεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά επιβράβευσε και τη 
συνεχή προσπάθεια του΄Οµίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα. Στα τέλη 
του 2013, η παροχή υπηρεσιών εστίασης και στις λοιπές Κλινικές 
του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
και Φιλοκτήτη), πιστοποιήθηκε κατά HACCP. 

Πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισμού κατά TEMOS

Στις αρχές του 2013, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ 
πιστοποιήθηκαν κατά το πρότυπο ποιότητας για την παροχή 
φροντίδας υγείας σε διεθνείς ασθενείς κατά το πρότυπο ποιότητας 
(quality in international patient care), από το 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 εκπροσω-
πείται 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 πρακτι-
κών 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 φροντί-
δας.

Το 2014 και το 2015, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ επαναπι-
στοποιήθηκαν κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις από το διεθνή 
Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS, επιβε-
βαιώνοντας για ακόµα µία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχο-
µένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών του Οµίλου.

Στα τέλη του 2015 η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, πιστοποιήθη-
κε από το διεθνή Οργανισµό Ιατρικού Τουρισµού TEMOS 
International και κατά το πρότυπο ποιότητας παροχής φροντίδας 
υγείας αναπαραγωγικής ιατρικής σε διεθνείς ασθενείς (quality 
in international reproductive care), επιβεβαιώνοντας το υψηλό 
επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, της υποδομής αλλά και 
του ιατρικού και επιστηµονικού προσωπικού της Μονάδας. To 
Institute of Life του ΙΑΣΩ, έγινε έτσι η πρώτη Μονάδα Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα που πιστοποιή-
θηκε κατά TEMOS, στον Τοµέα της Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής.

Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ συστήνονται ως "Preferred 
Partner Hospital 2016" από το Diplomatic Council (DC) 

Στα τέλη του 2013, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, αναγορεύτηκαν 
και συστήνονταν από το Diplomatic Council ως “Best Hospitals 
Worldwide 2014”. Η διάκριση αυτή ανανεώθηκε στα τέλη του 
2014, οπότε και οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, συστήνονταν από 
το Diplomatic Council, ως “Best Hospitals Worldwide” και για το 
2015. Στα τέλη του 2015, το Diplomatic Council ανανέωσε και 
πάλι τη διάκριση αυτή και αναγόρευσε και συστήνει πλέον για 
το 2016 τις Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ ως "Preferred Partner 
Hospital 2016" τονίζοντας έτσι την προτίµηση του στις Κλινικές 
του Οµίλου. To Diplomatic Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι 
ένας διεθνής Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς 
προσωπικότητες της διπλωματίας, της πολιτικής, της βιομηχα-
νίας, της τέχνης και του αθλητισµού. Η αναγνώριση αυτή έρχε-
ται 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 υπο-
δοµές τους.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, πάντα ένα βήµα µπροστά µέσω των πιστοποιή-
σεων 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 (για τις Κλινικές του Οµίλου και για 
την Μ.Ι.Υ.Α.του ΙΑΣΩ), αλλά 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 επιθεω-
ρητές του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα εργαστήρια της τράπεζας και 
πιστοποιούνται οι επιδόσεις της σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητι-
κό 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 διαπίστευ-
σης. Το Σεπτέµβριο του 2015 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποι-
ητικό.

Το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, το οποίο ανήκει επίσης 
στη Medstem Services Α.Ε., δραστηριοποιείται στον έλεγχο των 
βιολογικών δειγμάτων των βλαστοκυττάρων, διαθέτει υπερ-
σύγχρονο 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).

Πιστοποιήσεις Ποιότητας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ -  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, έχοντας εξασφαλίσει διεθνείς πιστοποιήσεις 
ποιότητας για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών 
και τις υπερσύγχρονες υποδομές σε όλες τις Κλινικές του 
(ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και 
Φιλοκτήτη), κινείται δυναµικά στο χώρο του ιατρικού 
τουρισμού, τόσο σε θεσμικό επίπεδο ως ιδρυτικό μέλος του 
Συµβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισµού ΕΛΙΤΟΥΡ αλλά και 
σε εταιρικό με συνεχή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις ιατρικού 
τουρισµού. 

Η ΕΛΙΤΟΥΡ αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση µε βασικό 
σκοπό την εδραίωση της Ελλάδας ως προορισμού παγκόσμιας 
εµβέλειας στον τοµέα του ιατρικού τουρισµού. Ιδρύθηκε από 
τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους υγείας της χώρας, 
δηµιουργώντας ένα cluster από αξιόπιστες και υπερσύγχρονες 
µονάδες υγείας και εταιρείες διαφόρων κλάδων, οι οποίες 
καλύπτουν όλο το φάσµα του ιατρικού τουρισµού σε όλη την 
Ελλάδα.

Αναφορικά με την παρουσία του Ομίλου ΙΑΣΩ σε διεθνείς 
εκθέσεις ιατρικού τουρισμού, το 2015 συμμετείχε:

• Στο Ιnternational Medical Travel Exhibition and Conference 
(IMTEC), 7-8 Οκτωβρίου στο Ντουµπάι

• Στο Fertility Show, 7-8 Νοεµβρίου στο Λονδίνο

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ µέσα από στοχευµένες ενέργειες πρωτοπορεί 
συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων προϊόντων και στη 
διείσδυση σε νέες αγορές, προβάλλοντας την εξαίρετη 
ποιότητα των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και το 
διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικό δυναμικό, τα οποία σε 
συνδυασμό με τις τουριστικές υποδομές της χώρας, θα 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του 
Ελληνικού τουρισµού.
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Το έτος 2015, η συνολική αξία συναλλαγών των μετοχών του 
ΙΑΣΩ διαµορφώθηκε περίπου στις  € 736 χιλιάδες. 

Η µέση τιµή της µετοχής για την περίοδο από 2/1/2015 έως 
31/12/2015 διαµορφώθηκε σε € 0,57 ανά µετοχή, ενώ η µέση 
χρηµατιστηριακή αξία της εταιρίας ανήλθε σε € 32,8 εκατ. 
Κατά το έτος 2015,  ο συνολικός όγκος μετοχών της εταιρίας 
που διακινήθηκαν ανήλθε σε 1,1 εκατ. τεµάχια, όγκος ο οποίος 
αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού αριθμού των μετοχών της 
εταιρίας την 31/12/2015.

Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στις 31/12/2015 διαµορφώθηκε 
σε € 0,523 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20% σε 
σχέση με την τιμή κλεισίματος κατά την πρώτη συνεδρίαση 
του έτους (2/1/2015). 

Η µετοχή της ΙΑΣΩ ΑΕ κατά το 2015 µετείχε στην σύνθεση των 
ακόλουθων δεικτών:

 Ονομασία ∆είκτη 

Γενικός ∆είκτης Τιµών Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)

∆είκτης Όλων των µετοχών ΧΑ

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ 

 Πηγή: Χρηµατιστήριο Αθηνών

Στα γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η πορεία 
της τιμής της μετοχής της Εταιρίας σε σύγκριση με τον 
Γενικό ∆είκτη του ΧΑ και µε τον FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ. Οι τιµές 
έχουν μετατραπεί με βάση το 100 με ημερομηνία βάσης την 
πρώτη συνεδρίαση του έτους 2015 (2/1/2015).
 

Η μέση ετήσια απόδοση της μετοχής της εταιρίας 
παρουσιάζεται κατά 10,8% υψηλότερη σε σχέση με την 
απόδοση του FTSEΧΑ ΥΓΕΙΑ και κατά  0,35% χαµηλότερη 
σε σχέση µε την απόδοση του Γ∆ΧΑ. 

Γράφημα 1: Πορεία µετοχής ΙΑΣΩ σε σχέση µε το Γ∆ΧΑ και τον 
FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ (2/1/2015 – 31/12/2015)

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΑΣΩ Α.Ε.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 
του 2015, ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατοµµύρια εφτακόσιες 
ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα Ευρώ και 
ενενήντα δύο λεπτά (28.794.091,92) διαιρούµενο σε εξήντα 
πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες 
εκατόν δεκαοκτώ (65.441.118) κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ 
(0,44) εκάστης. 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους κοινές, 
ονομαστικές, άυλες και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
στην Αγορά Αξιών  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 Σύμβολο Μετοχής

ΟΑΣΙΣ: ΙΑΣΩ

Reuters: IASr.AT

Bloomberg: IASO GA

Χρηματιστηριακά
Στοιχεία Μετοχής

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 31/12/2015 %

<1.000 11.654 1.377.884 2,11%
1.000-9.999 899 2.936.744 4,49%

10.000-99.999 340 12.495.769 19,09%
100.000-299.999 120 21.066.090 32,19%

>300.000 43 27.564.631 42,12%
Σύνολο 13.056 65.441.118 100,00%

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διασπορά των µετοχών:

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
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 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



Ετήσια
Οικονομική
Έκθεση



ΙΑΣΩ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)

Διακριτικός Τίτλος: ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Λ.Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1403101000
(Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13366/06/Β/86/61)

www.groupiaso.gr

 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΙΑΣΩ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως

από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015
(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 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015, 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 18ης Μαρτίου 2016 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ.  ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.groupiaso.gr όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσίευσης της.
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007 περί των «Προϋποθέσεων 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 (18/03/2016) 

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 2015, 

οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και 

τα αποτελέσματα της χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.

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

τις επιδόσεις και τη θέση της ΙΑΣΩ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι,  18 Μαρτίου 2016

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 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 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση 2015. 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 
2015.

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 2015

Το 2015 ήταν μια χρονιά με έντονη οικονομική αστάθεια, ως συνέπεια της πολιτικής αβεβαιότητας και της εφαρμογής των 
capitals controls, κυρίως από το καλοκαίρι και μετά, αφού στους περισσότερους Κλάδους παρατηρήθηκε συρρίκνωση των 
οικονομικών τους μεγεθών.
Ο Κλάδος της Ιδιωτικής Υγείας επηρρεάστηκε και αυτός με τη σειρά του από την ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας κυρίως 
λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε 23% από 13%.
Κατά την χρήση του 2015 υπήρξε αύξηση των εισαγωγών των ασθενών, έναντι των αντιστοίχων του 2014 και αύξηση του 
κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας πριν από τις όποιες περικοπές λόγω εφαρμογής μηχανισμών περικοπής rebate 
και claw back, καταδεικνύοντας για μια ακόμα χρονιά την συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες 
που προσφέρει ο Όμιλος ΙΑΣΩ. 
Η πιστή εφαρμογή των σχεδίων της Διοίκησης για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και 
η ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, είχαν ως αποτέλεσμα να περιορισθούν σημαντικά οι επιπτώσεις 
της κρίσης.
Η προαναφερόμενη αύξηση εσόδων όμως δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς αυτές έχουν επηρεαστεί 
από τις αυξημένες προβλέψεις για rebate και clawback του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013. Πιο συγκεκριμμένα, παρά 
το γεγονός ότι  δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί επακριβώς το ύψος των περικοπών του 2015, οι Διοικήσεις των εταιρειών 
που έχουν σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προχώρησαν σε σχηματισμό μεγαλύτερων προβλέψεων στο 2015 σε 
σχέση με το 2014 μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά τους κατά € 11,63 εκατ. και € 19,33 εκατ. για την 
Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.  
Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ ως μέλοι του Σ.Ε.Κ. έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν εκφράσει τις διαφωνίες και 
τις επιφυλάξεις τους στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές 
των μηχανισμών claw back και rebate. Εκτός από τις μέχρι σήμερα νομικές προσφυγές, θα συμμετάσχουν και σε όποια 
άλλη συλλογική προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Εκτός όμως από τις εν λόγω προσφυγές, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ υπέβαλλαν 
και ατομικές προσφυγές κατά των μέχρι σήμερα κοινοποιηθέντων σημειωμάτων περικοπών και έχουν εκφράσει τις 
επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, ιδίως μάλιστα εάν έχουν οριστικό 
χαρακτήρα.
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Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) για τη χρήση 2015 μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη 
του 2014 και ανήλθε σε € 109,27 εκατ. έναντι € 116,53 εκατ. από τη σημαντικά αυξημένη πρόβλεψη για rebate & claw back 
που σχημάτισαν οι Διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου που έχουν σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με συνέπεια και 
τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου (μετά από 
rebate & claw back) να διαμορφωθούν σε € 14,35 εκατ. καταγράφοντας μείωση € 2,80 εκατ. (16,34%). 
Οι προ φόρων ζημίες του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) μειώθηκαν κατά € 0,20 εκατ. σε σχέση με την χρήση 
του 2014 και ανήλθαν σε € 2,57 εκατ.  
Τέλος, στην χρήση 2015, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) ύψους € 7,80 εκατ. 
έναντι ζημιών € 5,95 για τη χρήση του 2014, βελτιωμένα από την αρχική αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας της 
απομείωσης των συμμετοχών.  

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

ΟΜΙΛΟΣ 2015 2014

Περιθώριο EBITDA 13,13% 14,72%

Περιθώριο EBIT 3,54% 5,37%

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,29 0,28

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 0,42 0,38

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 0,61 0,58

 *Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, 
τα οποία την 31/12/2015 και την 31/12/2014 ανέρχονταν σε € 10,77 εκατ. και € 4,91 εκατ. αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, ανά εταιρεία παρατηρούνται τα εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε.

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας επηρεάστηκαν δυσμενώς από την μεγαλύτερη πρόβλεψη για rebate & claw back το 
2015 έναντι του 2014. Ιδιαίτερα:
Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) για τη χρήση 2015 ανήλθε σε € 61,37 εκατ. έναντι € 62,80 εκατ. την 
αντίστοιχη περσινή χρήση, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 2,28%. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά από rebate 
& claw back, μειώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση και διαμορφώθηκαν σε €15,70 εκατ. έναντι € 16,28 
εκατ. το 2014. Επίσης, σταθερότητα παρουσίασε και το περιθώριο EBITDA και διαμορφώθηκε σε 25,58% το 2015 έναντι 
25,93% για το 2014.
Η εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων (μετά από rebate & claw back), ποσού €11,03 εκατ. έναντι ζημιών € 5,33 
εκατ. την αντίστοιχη περσινή χρήση, επηρεαζόμενα κυρίως από την απομείωση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας 
στις θυγατρικές της και η οποία, το 2015 ανήλθε σε € 19,61 εκατ. 
Οι ζημίες μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) διαμορφώθηκαν σε € 0,64 εκατ. έναντι ζημιών € 6,88 το 
2014 βελτιωμένα από την αρχική αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας της απομείωσης των συμμετοχών.  

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

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2015 2014

Περιθώριο EBITDA 25,58% 25,93%

Περιθώριο EBIT 17,84% 18,35%

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,62 0,60

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 1,62 1,52

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 2,20 2,22

*Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα της 
εταιρείας, τα οποία την 31/12/2015 και την 31/12/2014 ανέρχονταν σε € 8,48 εκατ. και € 1,21 εκατ. αντίστοιχα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201576



ΙΑΣΩ General A.E.

Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ General Α.Ε., για τη χρήση 2015 
ανήλθε σε € 32,20 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,89%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση 
λόγω της αυξημένης σε σχέση με το 2014 πρόβλεψης για rebate & claw back με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από rebate & claw back) να μειωθούν 
κατά € 1,00 εκατ., δηλαδή από € 0,81 εκατ. σε € -0,19 εκατ. 
Οι ζημίες προ φόρων (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθαν σε € 4,40 εκατ. έναντι € 6,22 εκατ. της 
αντίστοιχης περσινής χρήσης, επηρεαζόμενα περαιτέρω από την απομείωση της συμμετοχής της στην θυγατρική της 
μητρικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. αλλά και στην μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και εκκρεμοδικίες 
στην οποία προέβει η Διοίκηση της εταιρείας.
Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back), εμφανίζονται ζημίες της τάξεως 
των € 2,70 εκατ., έναντι ζημιών  € 6,33 εκ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2014, βελτίωση που οφείλεται στην αναγνώριση 
της αναβαλλόμενης φορολογίας από την απομείωση των συμμετοχών.

MedStem Services Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 11,37% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2014 
και ανήλθε σε € 1,67 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν επίσης 
μείωση και ανήλθαν σε € 0,32 εκατ. έναντι € 0,80 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2014.

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.

Η εταιρεία αναπτύσσοντας την λειτουργία της ακόμα περισσότερο κατά το 2015, παρουσίασε περαιτέρω ανάπτυξη των 
μεγεθών της και ιδιαίτερα των εισαγωγών ασθενών και της εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών της.
Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθε σε € 10,81 εκατ., έναντι € 10,50 εκατ. το 2014, 
παρουσιάζοντας αύξηση 2,91% παρά την αυξημένη σε σχέση με το 2014 πρόβλεψη για rebate & claw back. Σημαντική 
βελτίωση παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) (μετά από rebate & claw back) και έκλεισαν με θετικό πρόσημο € 0,008 εκατ. έναντι ζημιών € 0,81 εκατ. κατά 
την προηγούμενη χρήση, ενώ οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) ανήλθαν σε € -2,15 
εκατ., έναντι € -6,41 εκατ. κατά τη χρήση 2014.
 
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. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε 
σε € 2,25 εκατ., έναντι € 2,49 εκατ. το 2014 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν 
σε € 0,12 εκατ., έναντι  € 0,02 εκατ. κατά τη χρήση 2014. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία αυτή προμηθεύει πλέον αποκλειστικά 
τις Κλινικές του Ομίλου
 
Φιλοκτήτης Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 56,61% σε σχέση 
με την αντίστοιχη χρήση του 2014 και ανήλθε σε € 3,53 εκατ. από € 8,14 εκατ. με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από rebate & claw back) να 
διαμορφωθούν σε € -1,57 εκατ. έναντι € 0,11 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης του 2014.

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 2015 σε € 11,84 εκατ., παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 8,03% σε σχέση με τη χρήση 2014. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά τη χρήση 2015 
και έφθασαν σε € 6,90 εκατ. από € 7,47 εκατ. κατά τη χρήση 2014 γεγονός που οφείλεται στην αποπληρωμή μέρους του 
δανεισμού αλλά και στην μείωση των επιτοκίων.
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Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα
Κατά τη χρήση του 2015, ο Όμιλος προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού ύψους € 0,17 εκατ. Ο συνολικός δανεισμός του 
Ομίλου, ανέρχεται την 31/12/2015 σε € 163,91 εκατ. ενώ τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» του Ομίλου την 31/12/2015 
διαμορφώθηκαν σε € 10,77 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 την 31/12/2015 σε 1.733 άτομα έναντι 1.784 ατόμων στις 31/12/2014, ενώ η μητρική 
απασχολούσε 854 άτομα κατά την 31/12/2015 έναντι 828 ατόμων κατά την 31/12/2014. 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 
2015, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων και 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 2015

1. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ενδυνάμωσε περαιτέρω την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών του, υποδεχόμενος νέους ιατρούς 
συνεργάτες υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Εγκαινίασε το νέο αγγειοχειρουργικο-φλεβολογικό τμήμα σε συνεργασία 
με κορυφαίους ιατρούς. Στο κομμάτι της μαιευτικής γυναικολογίας συνεχίζει δυναμικά με τις περισσότερες γεννήσεις και 
τα γυναικολογικά χειρουργεία παραμένοντας ηγέτης στην αγορά των μαιευτικών κλινικών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα η 
παιδιατρική του κλινική ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, αποτελεί πλέον, κορυφαία επιλογή στο χώρο των ιδιωτικών παιδιατρικών κλινικών. 
Παράλληλα ο Όμιλος, συνεχίζει δυναμικά να διατηρεί αλλά και να διευρύνει τις  συμβάσεις του με τις μεγαλύτερες αλλά και 
τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου. Στο χρήση του 2015 υπέγραψε σύμβαση με τις ασφαλιστικές εταιρείες 
Generali και Prime για την κλινική ΙΑΣΩ και με την INΤΕRAMERICAN για την κλινική ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ. Ταυτόχρονα εγκαινίασε 
το πρόγραμμα «Στοργή για μια Ζωή» το οποίο ήδη διαθέτει με την Εθνική ασφαλιστική δωρεάν για την ασφάλιση νεογνών 
στο ΙΑΣΩ και στο ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

2. Εντός της τρέχουσας χρήσης, ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα Κέντρα 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε με σκοπό να υποδεχτεί υπογόνιμα ζευγάρια και να τους 
προσφέρει τη μεγάλη χαρά να γίνουν γονείς, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Η πιστοποιημένη 
πρωτοποριακή μας μονάδα, έχει ως κύριο άξονα να προσφέρει υψηλή φροντίδα στους ασθενείς της. Με μοντέρνες 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής, άνετους χώρους και ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης της 
ποιότητας του αέρα που εξασφαλίζει άριστες εργαστηριακές συνθήκες. Το σύστημα διαχείρισης RI Witness, το οποίο 
παρακολουθεί και καταγράφει τα δείγματα των ασθενών σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα, προσφέροντας σιγουριά στους ασθενείς μας. Η επιστημονική μας ομάδα, αποτελούμενη 
από κορυφαίους εξειδικευμένους επαγγελματίες, είναι πλήρως αφοσιωμένη στις ανάγκες του κάθε ζευγαριού, επιλέγοντας 
σχολαστικά την καλύτερη θεραπεία που τους ταιριάζει.

3. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 11/3/2015, 
εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. η θητεία του οποίου λήγει την 11/3/2018. Η σύνθεση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σταματίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος 

Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος 

Δουλγεράκης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Πετρόπουλος Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 
Ζολώτας Ιωάννης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σαρρής Σπυρίδων Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στρατάκης Νικόλαος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Τσιταμπάνης Μηνάς Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Φαφούτης Ξενοφών Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημητρουλέας Σπυρίδων Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

Ηλιάδης Σάββας Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

4. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 11/3/2015, 
αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 29.623.402 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,73% του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη σύσταση της 
Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 και όρισε ως μέλη της ως άνω Επιτροπής τους εξής: ως Πρόεδρο της 
Επιτροπής τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρουλέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλη 
τον κ. Σάββα Ηλιάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον κ. Μηνά Τσιταμπάνη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν από το δικαίωμα λήψης 
αμοιβής ή/και αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 για τη χρήση 
2015 και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού. Ομοίως με τα μέλη της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου 
και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν να μη λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της μητρικής 
εταιρείας ή στο Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών.

5. Με τον Ν.4334 της 16/7/2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για εισοδήματα που 
αποκτώνται απο 1/1/2015. Λόγω της μεταβολής αυτής, το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου προσάρμοσε τις φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά περίπου € 
1,29 εκατ. και € 1,91 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. 

6. Με τον Ν.4334 της 16/7/2015, ο συντελεστής Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών κλειστής νοσηλείας, αυξήθηκε από 13% 
σε 23% ενώ με τον ίδιο νόμο, αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2015 και 
μετά.

7. Με τη νέα νομοθεσία παρατάθηκε για τρία ακόμα χρόνια (2016-2018) το καθεστώς claw back και rebate των συμβάσεων 
με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που σημαίνει ότι θα συνεχίσει και την επόμενη τριετία η επίδραση των περικοπών αυτών στα οικονομικά 
μεγέθη του Ομίλου. Επίσης, με το άρθρο 26 της υπ’ αριθμ.184/Α/30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε 
παράταση της ισχύος των συμβάσεων όλων των παρόχων υγείας έως την 30/6/2016

8. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, αναμένεται στο επόμενο 
διάστημα να εκπονηθεί σχέδιο σύμβασης επί του οποίου θα κληθούν οι πάροχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και 
να αποδεχθούν ή όχι τους όρους της νέας σύμβασης. Ο Όμιλος Ιασώ, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Σ.Ε.Κ., θα εξετάσει το 
νέο σχέδιο και θα αποφασίσει σχετικά.

9. Με την από 19/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Α.Ε.», αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 5.405.868,60 με 
κεφαλαιοποίηση του ποσού των € 6.006.520,99 που προέρχεται από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της 
Εταιρείας των χρήσεων 2010 και 2011, €3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα. Ειδικότερα το αποθεματικό των 
€3.029.838,02 σχηματίστηκε στις 29/6/2011 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2010 και το ποσό των 
€2.976.682,97 σχηματίστηκε στις 21/6/2012 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2011. Από το ανωτέρω 
ποσό των αποθεματικών, παρακρατήθηκε ο φόρος επί των μερισμάτων ύψους 10% και ως εκ τούτου διαμορφώθηκε 
σε € 5.405.868,89, ενώ για την έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών, ποσό € 0,29 από τα μη διανεμηθέντα κέρδη του 
οικονομικού έτους 2011 παρέμεινε στο αποθεματικό. Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 
12.286.065 νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,44 η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν 
στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 0,231136351 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Με την 
ολοκλήρωση της αύξησης, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των € 28.794.091,92 διαιρούμενο σε 65.441.118 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης. 

10. Εντός της χρήσης του 2015, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση του 2014, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο οποίος και εξέδωσε για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
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11. Το ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, 
μετά τη διάκριση ως “Best Hospitals Worldwide” για το 2014, συστήνονται από το Diplomatic Council, ως “Best Hospitals 
Worldwide” και για το 2015. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια των Πιστοποιήσεων των μονάδων Υγείας του Ομίλου 
ΙΑΣΩ κατά TEMOS International με έδρα τη Γερμανία για τον Ιατρικό Τουρισμό και TUV Nord (TUV Hellas) κατά ISO 9001:2008, 
για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους 
μεγαλύτερους Oμίλους υγείας στην Ελλάδα, παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης στους ασθενείς, βελτιώνοντας 
συνεχώς τις υπηρεσίες του, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς 
κατάρτισης και εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και μέσω επενδύσεων σε 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής.

12. Εντός του 2015 το ΙΑΣΩ διακρίθηκε για την ευαισθητοποίησή του και την κοινωνική του προσφορά αποσπώντας βραβείο 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2014. Η διάθεση οικονομικής στήριξης, ιατροφαρμακευτικού ή άλλου εξοπλισμού, η 
παροχή δωρεάν νοσηλείας, θεραπείας και διαγνωστικών εξετάσεων και οικοκονομική ενίσχυση εκδηλώσεων σε Ιδρύματα, 
Σωματεία, γειτονικούς Δήμους, αθλητικούς Συλλόγους, Μ.Κ.Ο., αποτελούν μερικές από τις ενέργειες που πραγματοποιεί 
ο Όμιλος κάθε χρόνο.

III) Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της χρήσης 
1/1-31/12/2015 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. 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, αφορούν 
συναλλαγές της Εταιρείας με τα κατωτέρω πρόσωπα:

- Παροχή υπηρεσιών και πώληση αναλωσίμων της μητρικής εταιρείας προς τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» 
συνολικού ύψους € 243.001,06 και προς τις λοιπές θυγατρικές της ύψους € 274.449,94.
- Αγορά υπηρεσιών και αναλωσίμων της μητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» συνολικού ύψους 
€ 82.721,23.
- 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 € 2.137.711,29.
- Το κόστος των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών για τη χρήση 01/01-31/12/2015 ανήλθε για την Εταιρεία και τον 
Όμιλο σε € 1.028.678,01. 
- Οι συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 01/01-31/12/2015 για την Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθαν σε € 
39.633,00 και € 52.731,00 αντίστοιχα.
- Χρηματική διευκόλυνση της μητρικής εταιρείας προς τις θυγατρικές της εταιρείες συνολικού ύψους € 3,261 εκατ. Το εν 
λόγω ποσό θα επιστραφεί σταδιακά στη μητρική εταιρεία όταν το επιτρέψουν οι ταμιακές ροές των θυγατρικών.

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

IV) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το 2016

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 2015 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 την 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 στον κλάδο που δραστηριοποιείται  και προβαίνει στη λήψη 
μέτρων αναπροσαρμόζοντας συνεχώς τη στρατηγική της με απώτερο σκοπό την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και των 
μετόχων της.
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  
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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 2016 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 claw back 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 μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου που έχουν σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχουν ήδη 
προβεί σε ενέργειες μετακύλισης μέρους του καταχωρηθέντος ως πρόβλεψη επί των οικονομικών καταστάσεων κόστους 
claw back και rebate, σε τρίτους. 

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. Πιστοποίηση που βασίζεται σε αυστηρό 
πρόγραμμα ελέγχων και διαδικασιών που προέρχονται από άλλες προηγμένες χώρες και συστήματα Υγείας.

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: Η εφαρμογή του σχεδίου της Ελλάδας για τον περιορισμό του δημοσιονομικού της ελλείμματος, 
με τις περικοπές που αυτό περιλαμβάνει στους μισθούς των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και τις 
αλλαγές στην φορολογία, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας.
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Επίσης, η σοβαρή διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές 
επιπτώσεις στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 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 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 2015, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου περίπου κατά 
το ποσό των € 1,64 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα και τα 
Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, για τη χρήση του 2015, περίπου κατά το ποσό των € 1,64 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 προβλέπει 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.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201582



Ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 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, και λογαριασμούς εισπρακτέους (απαιτήσεις). Η έκθεση στον κίνδυνο ρευστότητας που 
προέρχεται κυρίως από τις δανειακές υποχρεώσεις, παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η διαχείρηση της 
ρευστότητας πραγματοποιείται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή 
παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Σημειώνεται ότι στις 31/12/2015 ο Όμιλος διέθετε € 10,77 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα 
και τις απαραίτητες εγκεκριμένες, αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις 
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 31/12/2015 αναλύονται ως εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2015 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

19.447.745,19 0,00 0,00 0,00

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

Δάνεια 7.650.000,00 13.000.000,00 29.500.000,00 16.933.250,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

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

Σύνολο 27.097.745,19 13.000.000,00 29.500.000,00 16.975.355,85

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2014 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

15.380.136,60 0,00 0,00 0,00

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

Δάνεια 67.083.250,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

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

Σύνολο 82.463.386,60 0,00 0,00 42.105,85

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2015 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

54.545.065,22 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

0,00 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 187.738,33 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 29.630.299,44 16.000.000,00 56.500.000,00 61.779.250,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 50.905,85

Σύνολο 84.363.102,99 16.000.000,00 56.500.000,00 61.830.155,85
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ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2014 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

50.359.419,37 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

0,00 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 267.319,31 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 163.080.530,33 0,00 0,00 0.00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 61.646,83

Σύνολο 213.707.269,01 0,00 0,00 61.646,83

Η εφαρμογή των capital controls που έγινε στα μέσα της τρέχουσας χρήσης, επέβαλε τη λήψη πρόσθετων αποφάσεων 
αναφορικά με την είσπραξη των λογαριασμών των πελατών. Εφάρμοσε πολιτικές προείσπραξης-προκαταβολές στους 
περισσότερους ιδιώτες ασθενείς, περιόρισε τη χρήση άλλων μέσων είσπραξης και επέκτεινε σημαντικά τις εισπράξεις μέσω 
χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω ενέργειες βελτίωσαν σημαντικά την ρευστότητα της Εταιρείας και θα 
συνεχιστούν σε μόνιμη βάση.

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. Πρέπει να επισημανθεί όσον αφορά τις υπολειπόμενες 
απαιτήσεις μέχρι 30/09/2011 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. Κ.Υ.Α. 9425/2013, θα 
εισπραχθούν μετά τον υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών εντός του 2015. 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 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει κοινοποιήσει στις εταιρείες του Ομίλου τα ποσά του rebate και claw back συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. που αφορούν τη χρήση 2013, το Ά Εξάμηνο του 2014 και το Ά Εξάμηνο του 2015 συνολικού ύψους περίπου € 37,59 
εκατ. για κλειστή νοσηλεία, ενώ για ανοικτή νοσηλεία  που αφορά τη χρήση 2013, τη χρήση του 2014 και το Ά Εξάμηνο του 
2015 συνολικού ύψους περίπου € 7,92 εκατ.  
Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν αποδεχθεί τις πράξεις που έχουν κοινοποιηθεί για τις παραπάνω χρήσεις και έχουν 
προσφύγει κατά αυτών ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
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 των υπολοίπων τους για 
αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα.
Η σωρευτική αυτή πρόβλεψη, την 31/12/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 7.332.292,06 και € 23.024.144,86 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, το 2013, 2014 και το 2015 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.
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Επίσης, κάθε επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών ή κοινωνικές εντάσεις, μπορούν να προκαλέσουν αναθεώρηση των 
υφιστάμενων κυβερνητικών πολιτικών. 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 στο πλαίσιο 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. 
Στο τελευταίο Τρίμηνο του 2015 οι εταιρείες ΙΑΣΩ Α.Ε., ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. και ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., προχώρησαν 
στη ρύθμιση των Ομολογιακών τους δανείων με τη σύμφωνη γνώμη των Ομολογιούχων δανειστών. Βάσει αυτής της 
αναδιάρθρωσης την 31/12/2015 τα δάνεια κατατάχθηκαν στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

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:

Ασφαλιστική Κάλυψη.
Όλες οι ενεργές εταιρείες του Ομίλου διαπραγματεύονται τη σύναψη νέων συμβολαίων ασφάλισης και κάλυψης των 
ακολούθων κινδύνων:
Α) Περιουσίας
Β) Των οχημάτων του Ομίλου
Γ) Χρηματικών διαθεσίμων

Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και αντικειμένου, σε πλαίσια τα οποία η Διοίκηση 
έχει θέσει ως εύλογα και επαρκή. Επίσης, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική να ζητά από τους συνεργαζόμενους Ιατρούς 
να προβαίνουν 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.
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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 claw back. Θα καταλογιστούν, όμως, αμέσως μετά την οριστικοποίηση των παραπάνω ποσών.
Επίσης, ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει συνάψει συμβάσεις με το σύνολο σχεδόν των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι οποίες 
συνεισφέρουν σημαντικό μερίδιο στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Σε περίπτωση μεμονομένης καταγγελίας της σύμβασης 
συνεργασίας από κάποια Ασφαλιστική εταιρεία δεν θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στα έσοδα του Ομίλου αφού καμιά εξ’ αυτών 
δεν κατέχει σημαντικό ποσοστό στο κύκλο εργασιών του. Αντίθετα στην περίπτωση που το σύνολο των εταιρειών του 
Κλάδου των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών εταιρειών αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα, ενδέχεται να επηρρεαστεί και ο 
Κλάδος της Ιδιωτικής Υγείας και κατ’ επέκτασιν και ο Όμιλος ΙΑΣΩ.

Φορολογικοί έλεγχοι.
Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου έχει προσαρμόσει τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ώστε την 31/12/2015 
να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.
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 της φορολογικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 
και 2014 χορηγήθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, ενώ για τη χρήση 2015 
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 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
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και της νέας δανειακής 
σύμβασης της χώρας.
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28/6/2015, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα 
επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά  κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι 
ισχύουν μέχρι σήμερα και εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν για σημαντικό χρονικό διάστημα, εξαρτώμενο από την 
οικονομική πορεία της χώρας και τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, εντός του Ιουλίου του 2015 ψηφίστηκαν οι  
Νόμοι 4334/16.07.2015 και 4336/14.8.2015 από την Ελληνική Βουλή που αφορούν στο τρίτο πρόγραμμα στήριξης της 
Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανωτέρω εξελίξεις σε συνδυασμό με τους εφαρμοστικούς νόμους που ψηφίσθηκαν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 
2015, εκτιμάται ότι θα έχουν επιπτπώσεις στην οικονομική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου και συγκεκριμένα:

(α) η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες  κλειστής νοσηλείας από 13% σε 23%, έχει  οδηγήσει σε μείωση των 
εσόδων λόγω της μετακύλισής του στους πελάτες - ασθενείς του Ομίλου και σε περαιτέρω μείωση των εσόδων δεδομένου 
ότι οι συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προβλέπουν κλειστό – σταθερό ταμιακό προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του 2018 και για 
το σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας. Σημαντικό επίσης θέμα που ενδεχομένως οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες 
κυρίως στην ρευστότητα του Ομίλου, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοσθεί ο νέος τρόπος είσπραξης του Φ.Π.Α. από 
το Δημόσιο.
 
(β) αν και ο Όμιλος δεν προβαίνει σε εισαγωγές φαρμάκων και υλικών από μόνος του, αλλά προμηθεύεται τα εν λόγω 
αγαθά από τρίτους προμηθευτές, ενδεχομένως η επιβολή του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων να δημιουργήσει 
θέματα επάρκειας,  έγκαιρης  προμήθειας, αύξησης των τιμών, αλλά και επιδείνωσης της ρευστότητας, λόγω απαίτησης 
των προμηθευτών για άμεσες ταμιακές πληρωμές. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί όλα τα παραπάνω, αξιολογεί σε συνεχή βάση την εξειδίκευση των μέτρων από την εφαρμογή 
του νέου προγράμματος ώστε να επανακαθορίσει τις πολιτικές της, ιδίως δε όταν διακριβώσει ότι υπάρχουν σοβαρές 
επιπτώσεις από αυτά.

VI) Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2015.

• Η ιστοσελίδα της εταιρείας www.iaso.gr μεταφέρθηκε στο νέο web site του Ομίλου www.groupiaso.gr, με νέα εμφάνιση 
και ανανεωμένο περιεχόμενο για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

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 οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα 
ένα Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (28.794.091,92 €) διαιρούμενο σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία 
χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ (65.441.118) 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 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.
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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 λύσης 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 31/12/2015 η EUROMEDICA A.E. κατέχει ποσοστό 10,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

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

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης Καταστατικού. 
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο κ.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 άρθρου 18 του κ.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 κ.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 κ.ν.2190/20.
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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 κ.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 κ.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 κ.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 κ.ν. 2190/20 όπως ισχύουν.

(γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/20, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.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 κ.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 κ.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 κ.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 κ.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 κ.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 κ.ν.2190/20.

(δ) Σύμφωνα με το άρθρου 16 του κ.ν.2190/20, 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
κ.ν. 2190/20.

Δεν βρίσκονται σε ισχύ αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα ανωτέρω
υπό (α) – (δ) αναφερόμενα

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. 
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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 πρότασης.  

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 (Ο.Ο.Σ.Α.), ανάμεσα στη 
Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή 
μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών 
και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. 
Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, προάγει την αυξημένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας και αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, ως εργαλείο επίτευξης καλών 
πρακτικών διακυβέρνησης.

1. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το Ν. 3873/2010. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος 
είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.groupiaso.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 της 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. που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.
Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις θεσμοθετημένες πολιτικές 
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και διαδικασίες, όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, με τους κανόνες της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Αναφέρει, επίσης, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του. 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 του 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 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 του.

Προϋπολογισμός – Budget
Η Εταιρεία εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη πρακτική για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού της, σε επίπεδο αναλυτικών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών 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..
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Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου παρακολουθούνται και καταγράφονται  
βάσει των αρχών που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. καθώς και τη φορολογική νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη 
ενημέρωση της Διοίκησης, των μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών και φορολογικών αρχών. 
Το κλείσιμο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται βάσει συγκεκριμένων πρακτικών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προθεσμίες ολοκλήρωσης και υποβολής, αρμοδιότητες και απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

Πληροφοριακά συστήματα

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

• Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Disaster Recovery Plan)

• Δευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site)

• Διαβάθμιση Πληροφοριών

• Ασφάλεια Μετάδοσης Πληροφοριών

• Ασφάλεια Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Όροι χρήσης του Internet

• Διαχείριση Πρόσβασης Εφαρμογών

• Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων

• Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)

• Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας

• Προστασία από Ιούς και Κινητό Κώδικα

• Διαδικασίες Δημιουργίας και Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup)

• Τοίχος Ασφαλείας (FireWall)

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

• Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφοριών

• Διαχείριση Αγαθών (Πληροφοριακών και Φυσικών)

• Διαχείριση Επικοινωνιών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών

• Ασφάλεια στις Διαδικασίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστημάτων

• Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας

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

4. Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με 
τις δημόσιες προσφορές 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, 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201592



παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, β) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, γ) την έκδοση ομολογιακού 
δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρουμένης της δυνατότητας να αποφασίζει 
το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, και την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, 
δ) την 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, ε) την 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, στ) την 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, ζ) την εκλογή ελεγκτών, η) το διορισμό εκκαθαριστών, θ) τη 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, ι) την έγκριση 
του ισολογισμού, κ) την 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. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνει την 
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, 
και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 
Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται πρόσκληση  στην οποία περιλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με:

• το οίκημα με ακριβή διεύθυνση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς 
οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ’ αποστάσεως.

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

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

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

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

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

• τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του 
Κ.Ν.2190/1920.
Η Εταιρεία ακολουθεί τις διαδικασίες δημοσιότητας που προβλέπονται από τον νόμο. 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.
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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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο τοιχοκολλάει είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τον πίνακα με τα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής και οι Πρόεδροι των επιτροπών 
του Δ.Σ. καθώς και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και ο τακτικός ελεγκτής, εφόσον υπάρχουν θέματα της ημερήσιας 
διάταξης που άπτονται των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.

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

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

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

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο 
πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική 
ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των 
μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά 
από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων 
δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων 
των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του Κ.Ν.2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 
τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη 
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την 
τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και 
κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση 
των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920.

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

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

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη 
απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διενεργηθεί με ονομαστική ψηφοφορία.
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8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον 
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση 
βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

6. Σύνθεση και λειτουργία του 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.

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.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το 
ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των 
τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Η αντιπροσώπευση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλος του, ενώ κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να 
τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα 
παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε 
μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες 
αποφάσεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως 
αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
Αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 (και συγκεκριμένα μέχρι 11/3/2015),  ήταν τα ακόλουθα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σταματίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος 

Κοντόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος 

Δουλγεράκης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Πετρόπουλος Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δευτερέβος Εμμανουήλ Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σαρρής Σπυρίδων Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στάθης Θεοφάνης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Φαφούτης Ξενοφών Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημητρουλέας Σπυρίδων Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

Ηλιάδης Σάββας Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος
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Με τη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 11η Μαρτίου 2015 έχει εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 
από τους ακόλουθους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σταματίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος 

Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος 

Δουλγεράκης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Πετρόπουλος Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Ζολώτας Ιωάννης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σαρρής Σπυρίδων Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στρατάκης Νικόλαος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τσιταμπάνης Μηνάς 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 κατά τη διάρκεια της χρήσης (και συγκεκριμένα μέχρι 11/3/2015), ήταν τα 
ακόλουθα τα ακόλουθα:

1) Δημητρουλέας Σπυρίδων - Πρόεδρος,

2) Ηλιάδης Σάββας - Μέλος, και 

3) Στάθης Θεοφάνης - Μέλος

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 11ης Μαρτίου 2015 εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από τους 
ακόλουθους:

1) Δημητρουλέας Σπυρίδων - Πρόεδρος,

2) Ηλιάδης Σάββας - Μέλος, και 

3) Μηνάς Τσιταμπάνης - Μέλος
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Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως τέσσερις φορές το χρόνο μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου της και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης 
της Εταιρείας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.3693/2008, τις παρακάτω υποχρεώσεις:

• Παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, 
καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

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

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

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

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

Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμικό της Εταιρείας και του Ομίλου στη χρήση 1/1/2015 
– 31/12/2015 συγκρινόμενη με τα στοιχεία της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης του 2014. Σας παραθέσαμε, επίσης, την 
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες.

Μαρούσι, 18/3/2016

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 Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2015, 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 χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 
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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών 
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 
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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε και των θυγατρικών αυτής κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920.

β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921

ECOVIS HELLAS SA
Εθνικής Αντιστάσεως 9 – 11 

Χαλάνδρι
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2015

    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

       

Ενσώματα πάγια 6 248.084.970,39 254.238.153,84 105.433.412,74 106.878.799,97

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 655.190,09 826.299,53 527.971,59 672.798,44

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις

8 0,00 0,00 85.057.656,92 104.670.132,27

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 26 244.605,57 244.028,57 158.048,16 156.670,16

 248.984.766,05 255.308.481,94 191.177.089,41 212.378.400,84

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

Αποθέματα 12 3.371.544,25 3.352.383,68 1.184.657,23 1.205.019,44

Πελάτες 11  59.319.068,74 58.259.355,88 17.559.488,93 16.303.766,10

Λοιπές απαιτήσεις 11 11.794.975,54 13.790.070,69 15.454.050,47 14.325.216,03

Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία

9 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86

Χρηματ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων          

10 2.515.333,22 0,00 2.515.333,22 0,00

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 10.773.861,88 4.912.786,20 8.481.453,43 1.206.843,46

 89.978.160,49 82.517.973,31 47.398.360,14 35.244.221,89

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 338.962.926,54 337.826.455,25 238.575.449,55 247.622.622,73

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο (65.441.118μτχ X 
0,44 €)

24 28.794.091,92 23.388.223,32 28.794.091,92 23.388.223,32

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 24 42.493.459,49 42.497.459,83 42.493.459,49 42.497.459,83

Αποθεματικά εύλογης αξίας 25 36.816.384,06 38.685.409,20 27.343.858,70 28.499.233,01

Λοιπά αποθεματικά 25 9.277.479,98 15.284.000,68 8.583.800,62 14.590.321,32
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Κέρδη (ζημίες) εις νέον -23.361.334,80 -34.535.355,94 40.136.494,68 40.231.918,56

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων 
μητρικής 94.020.080,65 85.319.737,09 147.351.705,41 149.207.156,04

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 8 5.660.722,32 8.517.855,70 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 99.680.802,97 93.837.592,79 147.351.705,41 149.207.156,04

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 14 134.279.250,00 0,00 59.433.250,00 0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις

20 5.593.985,60 15.975.628,58 670.542,09 11.160.427,00

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 
λόγω έξοδου από την υπηρεσία            

16 3.441.982,89 3.107.673,25 1.944.794,57 1.765.273,01

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

27 6.351.004,41 6.532.866,10 42.105,85 42.105,85

Λοιπές μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 28 5.252.797,68 4.665.425,52 2.035.306,44 2.984.274,23

 154.919.020,58 30.281.593,45 64.125.998,95 15.952.080,09

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 54.545.065,22 50.359.419,37 19.447.745,19 15.380.136,60

Τρέχων φόρος εισοδήματος 20 187.738,33 267.319,31 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14 29.630.299,44 163.080.530,33 7.650.000,00 67.083.250,00

 84.363.102,99 213.707.269,01 27.097.745,19 82.463.386,60

Σύνολο Υποχρεώσεων 239.282.123,57 243.988.862,46 91.223.744,14 98.415.466,69

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 338.962.926,54 337.826.455,25 238.575.449,55 247.622.622,73

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015 – 31/12/2015
    Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σημείωση 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Clawback) 5 109.273.526,08 116.530.562,65

Κόστος πωληθέντων 96.422.012,60 102.450.805,76

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 12.851.513,48 14.079.756,89

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 3.949.251,26 4.727.083,07

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.363.516,98 -5.545.425,53

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -7.478.444,68 -5.416.727,22

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 18 -1.085.149,38 -1.581.421,92

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA) 14.349.249,52 17.151.705,27

Αποσβέσεις 6,7 -10.475.595,82 -10.888.439,98

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 3.873.653,70 6.263.265,29

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 19 448.501,25 141.849,77

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 19 -6.892.339,10 -7.473.207,77

Ζημιές από Αναπροσαρμογή Εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

0,00 -1.706.662,40

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.570.184,15 -2.774.755,11

Φόρος Εισοδήματος 20 10.374.872,32 -3.178.700,00

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 7.804.688,17 -5.953.455,11

Κατανέμονται σε: 

Ιδιοκτήτες μητρικής 21 10.313.556,12 -3.052.735,51

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -2.508.867,95 -2.900.719,60

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα
Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

0,00 -3.695.587,78

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 16 -90.000,19 -391.009,64

Αναβαλλόμενος Φόρος 20 -1.842.925,09 1.062.515,32

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,00 -739.889,89

Φόρος διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 576.099,73 0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) -1.356.825,55 -3.763.971,99

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 6.447.862,62 -9.717.427,10

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 9.304.996,00 -7.232.846,20

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -2.857.133,38 -2.484.580,90

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 21 0,1576 -0,0466

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

Σημείωση 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Clawback) 5 61.363.587,79 62.797.635,90

Κόστος πωληθέντων 48.417.484,61 48.333.889,50

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 12.946.103,18 14.463.746,40

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 2.720.794,42 3.220.969,17

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.311.015,15 -3.069.060,76

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -2.171.805,25 -2.716.056,85

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 18 -234.997,99 -378.567,94

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/
των και αποσβέσεων (EBITDA) 15.697.377,13 16.284.423,32

Αποσβέσεις 6,7 -4.748.297,92 -4.763.393,30

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 10.949.079,21 11.521.030,02

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 19 413.102,55 745.310,58

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 19 -2.780.686,51 -3.087.665,55

Ζημιές από Αναπροσαρμογή Εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

0,00 0,00

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 8 -19.612.475,35 -14.506.643,46

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -11.030.980,10 -5.327.968,41

Φόρος Εισοδήματος 20 10.392.684,95 -1.549.463,85

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -638.295,15 -6.877.432,26

Κατανέμονται σε: 

Ιδιοκτήτες μητρικής -638.295,15 -6.877.432,26

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

Λοιπά συνολικά  εισοδήματα

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα
Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

0,00 -2.365.327,40

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 16 -46.800,65 -230.075,54

Φόρος Εισοδήματος 20 -1.141.802,12 674.804,76

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων

0,00 -739.889,89

Φόρος διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 576.099,73 0,00

Λοιπά συνολικά  εισοδήματα μετά από φόρους (Β) -612.503,04 -2.660.488,07

Συγκεντρωτικά συνολικά  εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) -1.250.798,19 -9.537.920,33

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -1.250.798,19 -9.537.920,33

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 21 -0,0098 -0,1051

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015 – 31/12/2015

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.570.184,15 -2.774.755,11 -11.030.980,10 -5.327.968,41

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 10.475.595,82 10.888.439,98 4.748.297,92 4.763.393,30

Προβλέψεις 4.445.646,33 636.365,22 459.957,36 429.012,03

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 0,00 19.612.475,35 14.506.643,46

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.892.339,10 9.179.870,17 2.780.686,51 3.087.665,55

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη & 
ζημίες) επενδ. δραστ/τας

-448.501,25 -141.849,77 -413.102,55 -745.310,58

Λοιπές προσαρμογές 18.603.449,13 4.301.416,36 11.626.714,01 2.654.349,21

 37.398.344,98 22.089.486,85 27.784.048,50 19.367.784,56

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων -19.160,57 -127.417,92 20.362,21 -63.448,17

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -19.739.659,81 -10.782.129,65 -11.675.319,93 -15.127.848,62

(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασμών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού

-577,00 -59.958,00 -1.378,00 -57.000,00

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών)

1.611.520,34 -7.026.905,72 3.621.945,34 -3.380.070,41

Εκροή προβλέψεων -951.428,81 -160.968,53 -948.967,79 -116.529,72

 -19.099.305,85 -18.157.379,82 -8.983.358,17 -18.744.896,92

Καθαρές ταμιακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 18.299.039,13 3.932.107,03 18.800.690,33 622.887,64

Λειτουργικές δραστηριότητες

Καταβληθέντες τόκοι -6.305.109,02 -5.674.316,75 -2.998.892,52 -2.135.931,09

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -738.450,76 -3.800.978,42 0,00 -2.327.188,93

Καθαρές ταμιακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες (Α) 11.255.479,35 -5.543.188,14 15.801.797,81 -3.840.232,38
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων -4.090.356,72 -2.648.548,47 -3.111.763,58 -1.966.612,07

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -61.828,32 -135.353,37 -46.320,30 -124.485,16

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1.000,10 12.763,06 1.000,10 12.763,01

Αγορές χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών

στοιχείων διαθεσίμων  προς πώληση 0,00 0,00 0,00 -1.002.775,85

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

-3.999.999,90 -584.199,90 -3.999.999,90 -584.199,90

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων 
προς πώληση

0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών 
στοιχείωνσε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων

1.870.000,25 601.882,25 1.870.000,25 601.882,25

Τόκοι που εισπράχθηκαν 63.167,68 124.167,42 27.768,98 727.628,23

Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα 
μέρη

0,00 0,00 -3.262.467,52 0,00

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0,00 80.533,44 0,00 40.692,50

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες (Β) -6.218.016,91 -2.548.755,57 -8.521.781,97 -2.295.106,99

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών

0,00 948.690,61 0,00 0,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -5.405,87 0,00 -5.405,87 0,00

Πώληση ιδίων μετοχών 0,00 -22.942,60 0,00 0,00

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους 
της μητρικής

0,00 -983.896,25 0,00 -983.896,25

Δάνεια αναληφθέντα 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Αποπληρωμή δανεισμού -170.980,89 -3.935.152,44 0,00 -2.100.000,00

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών 
μισθώσεων

0,00 -56.154,39 0,00 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από 
Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) 823.613,24 -4.049.455,07 -5.405,87 -3.083.896,25

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα (Α+Β+Γ) 5.861.075,68 -12.141.398,78 7.274.609,97 -9.219.235,62

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 
αρχή της χρήσης 4.912.786,20 17.054.184,98 1.206.843,46 10.426.079,08

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος της χρήσης 10.773.861,88 4.912.786,20 8.481.453,43 1.206.843,46
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1/1/2015 - 31/12/2015

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.

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.groupiaso.gr. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
18/03/2016 και υπόκειται στην τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει κατά νόμο το 
δικαίωμα να τις τροποποιεί.

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 31/12/2015 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 
31/12/2015. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που είχαν 
υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014.
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 υπολογισμών και παραδοχών που έχουν γίνει 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, με εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα διαθέσιμα για πώληση και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
εμπορικού χαρτοφυλακίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern).
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2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2015

Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα I.A.S. 16, I.A.S. 24, I.A.S. 
38, I.F.R.S. 2, I.F.R.S. 3, I.F.R.S. 8 και I.F.R.S. 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 1/7/2014. Δεν 
είχαν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.
 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και αναφέρεται σε  εισφορές 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζομένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η 
τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/7/2014 και δεν είχε εφαρμογή στον Όμιλο και την 
Εταιρεία.

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες  με ισχύ για ετήσιες περόδους που αρχίζουν μετά την 1/1/2015

Ολοκληρωμένο Δ.Π.χ.Α. 9 «χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν τη ή μετά την 1/1/2018. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν 
αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης με ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Δεν αναμένεται να έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Τροποποίηση Δ.Π.χ.Α. 11» Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε Κοινές Δραστηριότητες με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή δραστηριότητα 
που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 3, να εφαρμόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. Δεν αναμένεται να 
έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Δ.Π.χ.Α. 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης με άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη 
εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Δ.Π.χ.Α. 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Το 
πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13, 15, 18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των 
εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 16 και 41», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1/1/2016. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 27»,  με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Με βάση την τροποποίηση οι συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και 
κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή μπορούν να επιμετρώνται και με την μέθοδο της καθαρής 
θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Λ.Π. 28. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Θέματα Γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 1», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. 
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Πώληση ή Διανομή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή Κοινοπραξίας του – Τροποποιήσεις 
στα Δ.Π.χ.Α. 10 και Δ.Λ.Π. 28», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016.  Δεν αναμένεται να έχει 
ουσιώδη επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρμογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση στα Δ.Π.χ.Α. 10, Δ.Π.χ.Α. 12 
και Δ.Λ.Π. 28», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση 
στον Όμιλο και την Εταιρεία.
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«Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών». Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση των μεταβολών στις 
υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017. 
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού 
στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017. Δεν αναμένεται 
να έχει  ουσιώδη επίπτωση στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Νέο Δ.Π.χ.Α. 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον μισθωτή απαιτώντας την 
αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών.  
Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019 και θα έχει επίπτωση στον Όμιλο και στην Έταιρεία, αναφορικά με τον χειρισμό 
των λειτουργικών μισθώσεων από την άποψη του μισθωτή, βάσει του Δ.Λ.Π. 17.

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. Απομείωση της 
συμμετοχής υπάρχει όταν η λογιστική αξία της συμμετοχής είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία της. Η ανακτήσιμη αξία της 
συμμετοχής προσδιορίζεται από την εύλογη αξία της μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη.

2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές
Α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας και του Ομίλου είναι το ευρώ

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 ως έσοδα ή έξοδα στην Κατάσταση Συνολικών 
Εισοδημάτων.

2.5 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια, εκτός των ιδιοχρησιμοποιούμενων 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 ιδιοχρησιμοποιούμενα 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 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.
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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 ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες 
τους, το τυχόν αποθεματικό αναπρο-σαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ακινήτων υπόκεινται σε επανεξέταση  κατά την κρίση της Διοίκησης, σε  εύλογο 
χρονικό διάστημα.
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 50

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-30

Μεταφορικά μέσα 5-7

Λοιπός εξοπλισμός 10-20

Έπιπλα 20

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5

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:

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΤΗ

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 από 3-10 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση του λογισμικού καθώς και το κόστος των ερευνών καταχωρούνται στη χρήση 
που πραγματοποιούνται

2.7 χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούν σε:
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
• Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
• Δάνεια και απαιτήσεις, και
• Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες από τη Διοίκηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το 
σκοπό για τον οποίο τα μέσα αποκτήθηκαν. 
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2.7.1 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται είτε ως κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς είτε προσδιορίζονται 
από την εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Αναγνωρίζονται 
και επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι προκύπτουσες μεταβολές αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 

2.7.2 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον τα άμεσα με την απόκτηση κόστη. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία τους και οι διαφορές αναγνωρίζονται σε αποθεματικό της καθαρής θέσης (μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων), 
από το οποίο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδη και ζημίες κατά την πώλησή τους ή όταν τα στοιχεία αυτά 
κρίνονται ως απομειωμένα. Αν η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα τα εν λόγω στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης μείον ζημίες απομείωσης.

2.7.3 Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με σταθερές και προσδιοριστέες καταβολές  τα οποία δεν 
έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργή αγορά. Δημιουργούνται όταν ο Όμιλος παρέχει χρήματα ή υπηρεσίες σε έναν οφειλέτη. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης. Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα 
κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία εκτός αυτών που λήγουν μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία Ισολογισμού.

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

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. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων, 
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στην περίοδο που προκύπτουν.

2.9 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.  Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών 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.

2.10 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται  στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης.

2.11 Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται για  κάθε μία εκ των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και με τονεκάστοτε 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 τα στοιχεία διακανονιστούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος 
καταχωρείται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός αν έχει σχέση με συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας 
τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 
κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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2.12 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται  ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτή, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με 
το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στη παρούσα αξία του, σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως με τη χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης πιστωτικής μονάδος 
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου οι ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια της σχετικής υποχρέωσης. 

2.13 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν ο Όμιλος έχει νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση, 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 που συντάσσονται οικονομικές καταστάσειςκαι προσαρμόζονται προκειμένου 
να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη δυνατή εκτίμηση.

2.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιμετρώνται  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 διαγράφονται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

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 (εγκρίνονται προς διανομή).
Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις. 

2.15 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.
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χρηματοδοτική
Εκμισθωτής
Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης τα κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό 
χρηματοδοτική μίσθωση και τα εμφανίζει ως απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στην μίσθωση.
Μισθωτής
Κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής αναγνωρίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης με ποσό ίσο προς την εύλογη αξία της μισθούμενης ιδιοκτησίας ή 
αν είναι χαμηλότερη, με την παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, η κάθε μια προσδιοριζομένη κατά την 
έναρξη της μίσθωσης.

2.16 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 Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.17 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 προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή 
τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγματοποιηθέντα έξοδα αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου εντός της 
οποίας πραγματοποιήθηκαν τα επιχορηγούμενα έξοδα. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις και μεταφέρονται στα έσοδα 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.

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  των δανειακών του υποχρεώσεων  
κυμαινόμενου επιτοκίου. Συνεπώς, το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα αλλαγών των επιτοκίων.
Από πλευράς «ανάλυσης ευαισθησίας» μια μείωση των επιτοκίων κατά 1,00% θα μείωνε, για τη χρήση του 2015, τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου περίπου κατά το ποσό των € 1,64 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων 
θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, για τη χρήση του 2015, περίπου κατά το ποσό των € 1,64 εκατ.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος κατά κύριο λόγο σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 
και πιο συγκεκριμένα από Ασφαλιστικά Ταμεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς ο κύριος όγκος των συναλλαγών 
αφορά πελάτες-ιδιώτες που είναι ασφαλισμένοι στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Όσον αφορά τους πελάτες-ιδιώτες που δεν έχουν  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.
Τέλος, η Εταιρεία και ο Όμιλος αξιολογώντας  και σταθμίζοντας τους υφιστάμενους κινδύνους προβαίνουν σε απομείωση 
απαιτήσεων για όσες (απαιτήσεις) έχουν χαρακτηριστεί ως επισφαλείς.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει από την ενδεχόμενη αδυναμία του Ομίλου να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του όταν 
λήγουν. 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.
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, ταξινομημένες βάσει της ημερομηνίας λήξεώς τους, 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2015 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

19.447.745,19 0,00 0,00 0,00

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

Δάνεια 7.650.000,00 13.000.000,00 29.500.000,00 16.933.250,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

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

Σύνολο 27.097.745,19 13.000.000,00 29.500.000,00 16.975.355,85

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2014 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

15.380.136,60 0,00 0,00 0,00

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

Δάνεια 67.083.250,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

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

Σύνολο 82.463.386,60 0,00 0,00 42.105,85

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2015 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

54.545.065,22 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

0,00 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 187.738,33 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 29.630.299,44 16.000.000,00 56.500.000,00 61.779.250,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 50.905,85

Σύνολο 84.363.102,99 16.000.000,00 56.500.000,00 61.830.155,85

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2014 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

50.359.419,37 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

0,00 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 267.319,31 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 163.080.530,33 0,00 0,00 0.00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 61.646,83

Σύνολο 213.707.269,01 0,00 0,00 61.646,83
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Διαχείριση Κεφαλαίου 
Οι στόχοι του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας τους και παράλληλα η μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιούν προσαρμογές προκειμένου 
να εναρμονίζονται με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την μερισματική τους πολιτική προς τους 
μετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους, να προβούν σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή τέλος, να εκποιήσουν 
περιουσιακά τους στοιχεία.
Για την διαχείριση κεφαλαίου, ένα σημαντικό μέσο είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης του καθαρού δανεισμού 
προς τα Ίδια Κεφάλαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού 
περιλαμβάνονται τα τοκοφόρα δάνεια, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο δείκτης μόχλευσης για το 2015 σε σύγκριση με το 2014:

ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο Δανείων 163.909.549,44 163.080.530,33
Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -10.773.861,88 -4.912.786,20

Μείον: Διαθέσιμα Προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία -2.203.376,86 -2.203.376,86
Μείον: Χρηματ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων -2.515.333,22 0,00

Καθαρός Δανεισμός 148.416.977,48 155.964.367,27

Ίδια Κεφάλαια 99.680.802,97 93.837.592,79

Δείκτης Μόχλευσης 1,48 1,66

Από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους εργαζομένους, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά 
για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.

Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της 
χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Όταν το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η 
Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του 
λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 
φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά 
την αφαίρεση του Τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, 
το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε 
ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται 
δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με 
τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα Ιδια Κεφάλαια
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα αλλά και  
εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές 
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:

Φόροι
Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχουαν οι τελικοί φόροι που θα προσδιορισθούν από την φορολογική αρχή, είναι 
διαφορετικοί από τα ποσά που  είχαν αναγνωρισθεί αρχικά, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα  στη χρήση 
που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα λάβει  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.
 
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. Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών 
πάντως μπορεί νε επιφέρει μεγαλύτερες απώλειες από αυτές που έχουν αναγνωρισθεί.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και της νέας δανειακής σύμβασης της 
χώρας
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28/6/2015, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα 
επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά  κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι 
ισχύουν μέχρι σήμερα και εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν για σημαντικό χρονικό διάστημα, εξαρτώμενο από την 
οικονομική πορεία της χώρας και τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, εντός του Ιουλίου του 2015 ψηφίστηκαν οι  
Νόμοι 4334/16.07.2015 και 4336/14.8.2015 από την Ελληνική Βουλή που αφορούν στο τρίτο πρόγραμμα στήριξης της 
Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανωτέρω εξελίξεις σε συνδυασμό με τους εφαρμοστικούς νόμους που ψηφίσθηκαν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 
2015, εκτιμάται ότι θα έχουν επιπτπώσεις στην οικονομική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου και συγκεκριμένα:
(α) η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες  κλειστής νοσηλείας από 13% σε 23%, έχει  οδηγήσει σε μείωση των 
εσόδων λόγω της μετακύλισής του στους πελάτες - ασθενείς του Ομίλου και σε περαιτέρω μείωση των εσόδων δεδομένου 
ότι οι συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προβλέπουν κλειστό – σταθερό ταμιακό προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του 2018 και για 
το σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας. Σημαντικό επίσης θέμα που ενδεχομένως οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες 
κυρίως στην ρευστότητα του Ομίλου, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοσθεί ο νέος τρόπος είσπραξης του Φ.Π.Α. από 
το Δημόσιο. 
(β) αν και ο Όμιλος δεν προβαίνει σε εισαγωγές φαρμάκων και υλικών από μόνος του, αλλά προμηθεύεται τα εν λόγω 
αγαθά από τρίτους προμηθευτές, ενδεχομένως η επιβολή του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων να δημιουργήσει 
θέματα επάρκειας,  έγκαιρης  προμήθειας, αύξησης των τιμών, αλλά και επιδείνωσης της ρευστότητας, λόγω απαίτησης 
των προμηθευτών για άμεσες ταμιακές πληρωμές. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί όλα τα παραπάνω, αξιολογεί σε συνεχή βάση την εξειδίκευση των μέτρων από την εφαρμογή 
του νέου προγράμματος ώστε να επανακαθορίσει τις πολιτικές της, ιδίως δε όταν διακριβώσει ότι υπάρχουν σοβαρές 
επιπτώσεις από αυτά.

Επίδραση Rebate & Claw back επί των οικονομικών μεγεθών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’167/23.7.2013), καθορίστηκαν τα εξής:
α) ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Claw back) των δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 
φυσικοθεραπείας για τα έτη 2013-2015. Η μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα 
αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος μονάδα 
παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσιοθεραπείες 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.
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β) η διαδικασία κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης 
του ποσού επιστροφής (Rebate). Πιο συγκεκριμένα καθορίζεται το ποσό της επιστροφής να γίνεται σε μηνιαία βάση και να 
αποδίδεται από τους υπόχρεους εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική τους ειδοποίηση. Επίσης παρέχει τη 
δυνατότητα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμψηφισμού των ποσών αυτών με υποχρεώσεις του Οργανισμού.
γ) οι δαπάνες θα αναγνωρίζονται στην περίπτωση που υποβάλλονται στις πρώτες 20 ημέρες από τη λήξη εκάστου 
ημερολογιακού μήνα.
δ) ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης των 
εργαστηριακών πράξεων, καθώς και η εφαρμογή των ορίων ανά γεωγραφική περιοχή και τον καθορισμό ορίων δαπανών 
ανά νομό και
ε) τα μέγιστα όρια δαπανών του 2014, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση για όλους τους ιδιώτες παρόχους που έχουν 
σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης καθορίζουν  ότι το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της δαπάνης του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιά όλες τις υπηρεσίες που θα παράσχουν οι ιδιωτικοί πάροχοι  δεν δύναται να υπερβεί στο 2013 το ποσό των € 
930 εκατ. και αντίστοιχα στα έτη 2014 και 2015 δεν μπορεί να υπερβεί τα € 890,1 εκατ. ετησίως. Το σημαντικότερο από τα 
ποσά που είναι χρήσιμο να αναφερθεί είναι αυτό των υπηρεσιών κλειστής νοσηλίας των ιδιωτικών κλινικών που ορίζεται 
στο ποσό των € 225 εκατ. για το 2013 και στο ποσό των  € 235 εκατ. για το 2014 και το 2015.

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του rebate και claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική 
λόγω: 1) της μη ολοκλήρωσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών των ιδιωτικών κλινικών για το 2013, δεδομένου 
ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διατησίας των ενστάσεων, 2) της μη γνωστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
όλων των παραμέτρων εξατομίκευσης του προϋπολογισμού & 3) της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και 
οριστικοποίησης των περικοπών rebate και claw back για τα έτη 2014 & 2015. Εκτός από τους παραπάνω λόγους, εκκρεμεί 
δέσμευση περί αύξησης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του 2015 για την κλειστή νοσηλεία λόγω αλλαγής τιμολόγησης 
των φαρμάκων και λόγω αύξησης του ποσοστού του Φ.Π.Α., δέσμευση που μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί.  

Ειδικότερα για την εξεταζόμενη περίοδο και λόγω των παραπάνω, το κοινοποιηθέν για το Α΄εξάμηνο 2015 σημείωμα 
περικοπών rebate και claw back έχει προσωρινό χαρακτήρα. Για τους ίδιους λόγους δεν κοινοποιήθηκε έως σήμερα το 
σημείωμα περικοπών του Β΄εξαμήνου του 2015. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί επακριβώς το ύψος των 
περικοπών του 2015 και άρα να καθοριστεί επακριβώς η τελική επίπτωση επί των ετήσιων αποτελεσμάτων. Παρά ταύτα και 
για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης, οι εταιρείες του ομίλου ΙΑΣΩ προέβησαν σε αυξημένες έναντι της προηγούμενης 
περιόδου εκτιμήσεις για περικοπές rebate και claw back, μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά τους για τη 
χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 κατά € 11,63 εκατ. και € 19,33 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.

Με τον Ν.4336/2015 και την Υπουργική Απόφαση 70907/18.9.2015, παρατάθηκε για τρία ακόμα χρόνια (2016-2018) το 
καθεστώς claw back και rebate των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Ιδιώτες παρόχους για τα 
έτη 2015 έως 2018. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα συνεχίσει και την επόμενη τριετία η επίδραση των περικοπών αυτών 
στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ ως μέλοι του Σ.Ε.Κ. έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν εκφράσει τις διαφωνίες και 
τις επιφυλάξεις τους στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές 
των μηχανισμών claw back και rebate. Εκτός από τις μέχρι σήμερα νομικές προσφυγές, θα συμμετάσχουν και σε όποια 
άλλη συλλογική προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Εκτός όμως από τις εν λόγω προσφυγές, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ υπέβαλλαν 
και ατομικές προσφυγές κατά των μέχρι σήμερα κοινοποιηθέντων σημειωμάτων περικοπών και έχουν εκφράσει τις 
επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, ιδίως μάλιστα εάν αυτές έχουν 
οριστικό χαρακτήρα. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 90 του υπ΄αρ. 4368/2016 Νόμου, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, 
που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται 
με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του 
συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ΄ελάχιστο 
αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες 
οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-
2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/2015 αποφασίστηκε ότι η ισχύς των υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Παρόχων Ιδιωτικής Υγείας, παρατάθηκαν μέχρι 30/6/2016.
Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, με ανακοινώσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι περικοπές του Οργανισμού για 
rebate σχεδιάζεται να γίνονται σε μηνιαία βάση και δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για real time έλεγχο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  
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5. Λειτουργικοί τομείς
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.

Ως εκ τούτου, οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι δύο:
(1) Παροχή υπηρεσιών υγείας
(2) Εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις 
χρήσεις 1/1-31/12/2015 και 1/1-31/12/2014, έχουν ως κάτωθι:

1/1-31/12/2015 (*) Παροχή
υπηρεσιών υγείας

Εμπορία ιατρικού 
εξοπλισμού & 
υγειονομικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις

Σε τρίτους 109.032.203,64 113.690,12 127.632,32 - 109.273.526,08

Διατομεακές 408.447,13 2.137.711,29 0,00 -2.546.158,42 0,00

Σύνολο 109.440.650,77 2.251.401,41 127.632,32 -2.546.158,42 109.273.526,08

Αποτελέσματα

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
Εκμετάλλευσης

3.161.619,19 -2.646,56 -90,79 -294.779,96 2.864.101,88

Οργανικά Έξοδα -108.942.714,04 -2.060.645,90 -55.299,10 2.794.684,78 -108.263.974,26

Χρηματοοικονομικό 
έσοδα & έξοδα

-6.441.505,69 -9.347,22 7.015,06 0,00 -6.443.837,85

Απομείωση στοιχείων 
Ενεργητικού

-20.975.070,59 0,00 -3.467.669,92 24.442.740,51 0,00

Κέρδη προ φόρων -23.757.020,36 178.761,73 -3.388.412,43 24.396.486,91 -2.570.184,15

Φόροι εισοδήματος 14.472.779,32 -56.271,12 -18.134,26 -4.023.501,62 10.374.872,32

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες 
περιόδου (Α) -9.284.241,04 122.490,61 -3.406.546,69 20.372.985,29 7.804.688,17

Λοιπά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Β)

-1.095.243,24 -406,07 -261.176,24 0,00 -1.356.825,55

Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα 
μετά από φόρους 
(Α)+(Β)

-10.379.484,28 122.084,54 -3.667.722,93 20.372.985,29 6.447.862,62

(*) Τα οικονομικά μεγέθη των χρήσεων 2015 και 2014 είναι μειωμένα από την επίδραση του Rebate & Claw back (βλέπε και σημείωση 4).

Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου για τη 
χρήση 1/1-31/12/2015, αφορούν: α) ποσά € -33.228,46 και € -63.900,14 αντίστοιχα, στην αναγνώριση της αναλογιστικής 
ζημίας από την μελέτη αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 16 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων),
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β) ποσά ύψους € -1.155.374,31 και € -1.869.025,14 αντίστοιχα, στην μεταβολή των αποθεματικών εύλογης αξίας λόγω 
αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% (Σημειώσεις 20 και 25 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) 
και γ) ποσό ύψους € 576.099,73 στην μητρική και στον Όμιλο, στην αναγνώριση φόρου διαθεσίμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων (Σημείωση 20 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
Για τη χρήση 1/1-31/12/2014, τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της μητρικής 
εταιρείας και του Ομίλου και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, αφορούν: α) ποσά € -170.255,90 και € 
-289.347,14 αντίστοιχα, στην αναγνώριση της αναλογιστικής ζημίας από την μελέτη αποζημίωσης προσωπικού, β) ποσό 
ύψους €-739.889,89 σε ζημία απομείωσης χρεογράφων και γ) ποσά ύψους €-1.750.342,28 και € -2.734.734,96 αντίστοιχα 
αφορούν σε ζημία απομείωσης που προέκυψε από εκτίμηση (αναπροσαρμογή) της αξίας των ακινήτων τους. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις χρήσεις 1/1-31/12/2015 και 1/1-
31/12/2014, έχουν ως κάτωθι:

Παροχή 
υπηρεσιών 

υγείας

Εμπορία ιατρικού 
εξοπλισμού & 
υγειονομικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Περουσιακά στοιχεία την 31/12/2015

Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 
τομέα

299.346.130,32 2.030.963,15 0,00 -2.832.303,94 298.544.789,53

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά 
στοιχεία τομέα

125.915.129,90 376.385,72 22.376.838,49 -108.250.217,10 40.418.137,01

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 425.261.260,22 2.407.348,87 22.376.838,49 -111.082.521,04 338.962.926,54

Υποχρεώσεις την 31/12/2015

Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 181.268.523,18 1.903.416,90 42.437,25 -14.474.720,41 168.739.656,92

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώσεις 
τομέα

67.474.528,15 55.233,59 2.549.292,80 463.412,11 70.542.466,65

Σύνολο υποχρεώσεων 248.743.051,33 1.958.650,49 2.591.730,05 -14.011.308,30 239.282.123,57

Παροχή 
υπηρεσιών 

υγείας

Εμπορία ιατρικού 
εξοπλισμού & 
υγειονομικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Περουσιακά στοιχεία την 31/12/2014

Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 
τομέα

303.243.729,99 1.910.948,41 0,00 -2.061.972,00 303.092.706,40

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά 
στοιχεία τομέα

134.334.535,72 117.340,75 25.870.648,00 -125.588.775,62 34.733.748,85

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 437.578.265,71 2.028.289,16 25.870.648,00 -127.650.747,62 337.826.455,25

Υποχρεώσεις την 31/12/2014

Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 168.072.447,26 1.693.087,30 45.978,31 -9.490.482,12 160.321.030,75

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώσεις 
τομέα

82.097.222,32 8.588,02 2.278.088,84 -716.067,47 83.667.831,71

Σύνολο υποχρεώσεων 250.169.669,58 1.701.675,32 2.324.067,15 -10.206.549,59 243.988.862,46
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2015

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός

Ακιν/
σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2015)  

Κόστος ή εκτίμηση 28.553.684,00 83.142.708,61 43.541.464,06 235.041,89 13.084.105,18 181.071,78 168.738.075,52

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -21.310.836,61 -29.503.017,80 -235.041,66 -10.810.379,48 0,00 -61.859.275,55

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.831.872,00 14.038.446,26 0,23 2.273.725,70 181.071,78 106.878.799,97

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2015)  

Υπόλοιπο έναρξης 28.553.684,00 61.831.872,00 14.038.446,26 0,23 2.273.725,70 181.071,78 106.878.799,97

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

Προσθήκες 0,00 1.209.413,79 1.160.120,03 35.968,01 295.333,53 410.928,22 3.111.763,58

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -75.792,77 0,00 -9.876,60 0,00 -85.669,37

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 75.792,73 0,00 9.876,60 0,00 85.669,33

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -1.763.321,79 -2.325.038,21 -2.308,12 -466.482,65 0,00 -4.557.150,77

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.277.964,00 12.873.528,04 33.660,12 2.102.576,58 592.000,00 105.433.412,74

Λήξη χρήσης (31/12/2015)  

Κόστος ή εκτίμηση 28.553.684,00 84.352.122,40 44.625.791,32 271.009,90 13.369.562,11 592.000,00 171.764.169,73

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -23.074.158,40 -31.752.263,28 -237.349,78 -11.266.985,53 0,00 -66.330.756,99

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.277.964,00 12.873.528,04 33.660,12 2.102.576,58 592.000,00 105.433.412,74

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2014

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός

Ακιν/
σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2014)  

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

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2014)  

Υπόλοιπο έναρξης 30.332.125,00 63.245.895,92 15.881.658,30 0,23 2.317.457,54 0,00 111.777.136,99

Απομείωση αξίας ακινήτων 
(επανεκτίμηση) -1.778.441,00 -586.886,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.365.327,40

Προσθήκες 0,00 906.425,25 482.666,67 0,00 396.448,37 181.071,78 1.966.612,07

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -554.302,93 0,00 -35.719,29 0,00 -590.022,22

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 552.463,25 0,00 29.754,25 0,00 582.217,50

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -1.733.562,77 -2.324.039,03 0,00 -434.215,17 0,00 -4.491.816,97

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.831.872,00 14.038.446,26 0,23 2.273.725,70 181.071,78 106.878.799,97

Λήξη χρήσης (31/12/2014)  

Κόστος ή εκτίμηση 28.553.684,00 83.142.708,61 43.541.464,06 235.041,89 13.084.105,18 181.071,78 168.738.075,52

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -21.310.836,61 -29.503.017,80 -235.041,66 -10.810.379,48 0,00 -61.859.275,55

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.831.872,00 14.038.446,26 0,23 2.273.725,70 181.071,78 106.878.799,97
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2015

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός

Ακιν/
σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2015)  

Κόστος ή εκτίμηση 66.074.897,94 192.276.508,59 89.692.948,25 441.848,11 34.279.428,87 764.464,34 383.530.096,10

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -40.628.634,04 -62.313.797,19 -437.334,84 -25.912.176,19 0,00 -129.291.942,26

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 151.647.874,55 27.379.151,06 4.513,27 8.367.252,68 764.464,34 254.238.153,84

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2015)  

Υπόλοιπο έναρξης 66.074.897,94 151.647.874,55 27.379.151,06 4.513,27 8.367.252,68 764.464,34 254.238.153,84

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

Προσθήκες 0,00 1.228.673,59 1.609.829,35 35.968,01 359.534,91 856.350,83 4.090.356,69

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -128.894,52 0,00 -60.634,21 0,00 -189.528,73

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 128.894,37 0,00 59.752,25 0,00 188.646,62

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -3.927.925,89 -4.737.743,48 -5.546,12 -1.571.442,54 0,00 -10.242.658,03

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 148.948.622,25 24.251.236,78 34.935,16 7.154.463,09 1.620.815,17 248.084.970,39

Λήξη χρήσης (31/12/2015)  

Κόστος ή εκτίμηση 66.074.897,94 193.505.182,18 91.173.883,08 477.816,12 34.578.329,57 1.620.815,17 387.430.924,06

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -44.556.559,93 -66.922.646,30 -442.880,96 -27.423.866,48 0,00 -139.345.953,67

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 148.948.622,25 24.251.236,78 34.935,16 7.154.463,09 1.620.815,17 248.084.970,39

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2014

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός

Ακιν/
σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2014)  

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

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2014)  

Υπόλοιπο έναρξης 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

Απομείωση αξίας ακινήτων 
(επανεκτίμηση) -8.388.324,63 2.479.800,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.908.523,74

Προσθήκες 0,00 993.991,72 716.081,13 0,00 557.477,63 380.997,99 2.648.548,47

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 -4.946,64 -559.640,05 0,00 -65.996,88 0,00 -630.583,57

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 4.946,63 557.659,68 0,00 58.068,40 0,00 620.674,71

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -3.950.620,80 -4.928.037,39 -14.899,40 -1.642.601,28 0,00 -10.536.158,87

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 151.647.874,55 27.379.151,06 4.513,27 8.367.252,68 764.464,34 254.238.153,84

Λήξη χρήσης (31/12/2014)  

Κόστος ή εκτίμηση 66.074.897,94 192.276.508,59 89.692.948,25 441.848,11 34.279.428,87 764.464,34 383.530.096,10

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -40.628.634,04 -62.313.797,19 -437.334,84 -25.912.176,19 0,00 -129.291.942,26

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 151.647.874,55 27.379.151,06 4.513,27 8.367.252,68 764.464,34 254.238.153,84
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους  στη χρήση  2014 από ανεξάρτητους εκτιμητές 
(επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2). Για την επιμέτρηση της αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποσβεσμένου 
κόστους αντικατάστασης, η συγκριτική μέθοδος και η υπολειμματική μέθοδος.

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 – 31/12/2015, ανήλθαν σε €3,112 εκατ. περίπου και 
αφορούν κυρίως σε:
• Ποσό ύψους €1,209 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση λειτουργικών μονάδων των υπαρχόντων κτιρίων (διαμόρφωση 
χώρου IVF, διαμόρφωση χώρου νέου γραμμικού επιταχυντή, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου παιδιατρικής και λοιπά έργα 
βελτίωσης των δύο κτιρίων).
• Ποσό ύψους €1,571 εκατ. αφορά στην αγορά βιοϊατρικού (εξοπλισμός για το τμήμα IVF, υπερηχοτομογράφος, σύστημα 
σχεδιασμού ακτινοθεραπείας, μηχαμήματα και μόνιτορ αναισθησίας, νέοι ψύκτες κτιρίου παιδιατρικής κλινικής, 
προκαταβολή για αγορά νέου γραμμικού επιταχυντή και λοιπός ιατρικός εξοπλισμός) και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής.
• Ποσό ύψους € 0,036 εκατ. αφορά στην αγορά νέου ασθενοφόρου.
• Ποσό ύψους €0,295 εκατ. αφορά στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το τμήμα IVF,  για τη λειτουργία της 
Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής και για την αναβάθμιση λειτουργίας του Ιασώ Παίδων.

Στη θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2015, συνολικά ποσό ύψους 
€0,597 εκατ. που αφορά στην αγορά νέου ιατρικού (νεογνικός αναπνευστήρας, βιντεοεπεξεργαστή γαστρεντερολογικού 
καθώς και σε προκαταβολή για αγορά γραμμικού επιταχυντή για το νέο τμήμα ακτινοθεραπείας), νοσοκομειακού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ General Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2015, συνολικά ποσό ύψους €0,358 
εκατ. περίπου και αφορά στην ανακατασκευή χώρων του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας, κόστους €0,019 εκατ., σε αγορά 
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού κόστους €0,041 εκατ. και τα υπόλοιπα €0,298 εκατ. σε αγορές μηχανολογικού και λοιπού 
ιατρικού εξοπλισμού (ενδοσκοπικά εργαλεία, σύστημα τηλεμετρίας, φορητό ακτινοσκοπικό σύστημα κ.α.).

Στη θυγατρική εταιρεία Medstem Services A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2015, συνολικά ποσό ύψους 
€0,061 εκατ. που αφορά στην αγορά δεξαμενής αποθήκευσης βλαστοκυττάρων και λοιπού εξοπλισμού.

Στη θυγατρική εταιρεία Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 
31/12/2015, συνολικά ποσό ύψους €0,008 εκατ. που αφορά στην αγορά νέου ιατρικού, νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού.

Τέλος, στη θυγατρική εταιρεία Ιασώ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε. αγοράστηκαν πάγια συνολικού ύψους € 0,001 εκατ.

Το σύνολο των ανωτέρω επενδύσεων σε επίπεδο Ομίλου, ανέρχεται σε περίπου €4,137 εκατ. και αντικατοπτρίζει την 
πολιτική του Ομίλου να πραγματοποιεί συνεχώς επενδύσεις ακόμα και αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο.
Το περιθώριο κέρδους ποσού € 46.253,60 που προέκυψε από τις ενδοομιλικές αγορές παγίων των ετών 2013-2015, έχει 
παρουσιαστεί αρνητικά στις προσθήκες παγίων του Ομίλου και έχει απαλειφθεί από τα ενοποιημένα αποτελέσματα.
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2015

Άδειες παραγωγής & 
εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2015)

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.216.323,26 3.716.299,16

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -45.039,00 -126.914,15 -2.871.547,57 -3.043.500,72

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 207.961,23 344.775,69 672.798,44

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2015)  

Υπόλοιπο έναρξης 120.061,52 207.961,23 344.775,69 672.798,44

Προσθήκες 0,00 0,00 46.320,30 46.320,30

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 -8.347,80 -179.497,33 -191.147,15

Αναπόσβεστη αξία 116.759,50 199.613,43 211.598,66 527.971,59

Λήξη χρήσης (31/12/2015)  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.262.643,56 3.762.619,46

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -48.341,02 -135.261,95 -3.051.044,90 -3.234.647,87

Αναπόσβεστη αξία 116.759,50 199.613,43 211.598,66 527.971,59

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2014

Άδειες παραγωγής & 
εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2014)

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

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2014)  

Υπόλοιπο έναρξης 123.363,54 216.309,07 480.217,00 819.889,61

Προσθήκες 0,00 0,00 124.485,16 124.485,16

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 -259.926,47 -271.576,33

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 207.961,23 344.775,69 672.798,44

Λήξη χρήσης (31/12/2014)  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.216.323,26 3.716.299,16

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -45.039,00 -126.914,15 -2.871.547,57 -3.043.500,72

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 207.961,23 344.775,69 672.798,44
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2015

Άδειες παραγωγής & 
εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2015)

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.417.458,61 6.498.458,64

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -45.039,00 -701.882,70 -4.925.237,41 -5.672.159,11

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 214.016,81 492.221,20 826.299,53

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2015)  

Υπόλοιπο έναρξης 120.061,52 214.016,81 492.221,20 826.299,53

Προσθήκες 0,00 0,00 61.828,35 61.828,35

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 -14.403,38 -215.232,39 -232.937,79

Αναπόσβεστη αξία 116.759,50 199.613,43 338.817,16 655.190,09

Λήξη χρήσης (31/12/2015)  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.479.286,96 6.560.286,99

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -48.341,02 -716.286,08 -5.140.469,80 -5.905.096,90

Αναπόσβεστη αξία 116.759,50 199.613,43 338.817,16 655.190,09

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2014

Άδειες παραγωγής & 
εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2014)

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

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2014)  

Υπόλοιπο έναρξης 123.363,54 270.768,88 649.094,85 1.043.227,27

Προσθήκες 0,00 0,00 135.353,37 135.353,37

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 -56.752,07 -292.227,02 -352.281,11

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 214.016,81 492.221,20 826.299,53

Λήξη χρήσης (31/12/2014)  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.417.458,61 6.498.458,64

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -45.039,00 -701.882,70 -4.925.237,41 -5.672.159,11

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 214.016,81 492.221,20 826.299,53
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8. 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, μείον ζημίες απομείωσης.

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Εταιρείες την 31/12/2015

ΕΔΡΑ
% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ &
ΕΜΜΕΣΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2015

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.

Ελλάδα, 
Χολαργός Αττικής

97,07% 62.360.766,38 16.573.788,62 485.811,34

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

100,00% 6.870.159,86 10.453.515,23 0,00

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

100,00% 153.858,40 82.016,94 1,22

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

99,97% 4.861.890,00 3.954.265,20 1.151,24

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

99,97% 297.000,00 448.698,38 134,61

6. MEDSTEM SERVICES 
A.E.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

99,97% 475.200,00 -622.456,20 -183,08

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 
Α.Ε.

Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 6.328.496,09 818.157,89 226.568,24

8. HOCO Α.Ε.
Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

64,19% 3.423.866,34 42.375,37 15.175,99

9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Κορωπί 
Αττικής

57,47% 286.419,85 11.596.766,57 4.932.062,76

ΣΥΝΟΛΟ 85.057.656,92 43.347.128,00 5.660.722,32
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Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Εταιρείες την 31/12/2014

ΕΔΡΑ
% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ &
ΕΜΜΕΣΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2014

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.

Ελλάδα, 
Χολαργός Αττικής

97,07% 76.172.543,03 20.721.241,02 607.381,58

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

100,00% 6.870.159,86 10.748.527,80 0,00

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

100,00% 153.858,40 86.450,81 1,29

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

99,97% 4.861.890,00 3.939.435,72 1.146,92

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

99,97% 297.000,00 326.613,84 97,98

6. MEDSTEM SERVICES 
A.E.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

99,97% 475.200,00 -1.887.872,97 -555,26

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 
Α.Ε.

Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 9.732.813,51 3.158.665,61 874.712,95

8. HOCO Α.Ε.
Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής

64,19% 5.617.945,72 8.772.166,52 3.141.596,13

9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Κορωπί 
Αττικής

57,47% 488.721,75 16.209.406,43 3.893.474,11

ΣΥΝΟΛΟ 104.670.132,27 62.074.634,78 8.517.855,70

Στη χρήση 2015, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής αναγνωρίσθηκαν ζημίες απομείωσης των θυγατρικών 
ποσού € -19.612.475,35. Για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας (εύλογη αξία μείον κόστη διάθεσης), συντάχθηκαν 
πενταετή επιχειρηματικά σχέδια οι βασικές παραδοχές των οποίων είναι, ετήσιο ΕΒΙΤ 16% επί των πωλήσεων κατά μέσον 
όρο και προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) 10,34% κατά μέσον όρο. Μια αύξηση/μείωση του ΕΒΙΤ κατά 10% κατά μέσον 
όρον, των λοιπών παραμέτρων σταθερών, θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση/αύξηση των ζημιών απομείωσης και 
συνεπώς την αύξηση/μείωση των προ φόρου αποτελεσμάτων χρήσης κατά 4.900.000 ευρώ περίπου. Ομοίως, των λοιπών 
παραμέτρων σταθερών, μια αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά μια μονάδα θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
των ζημιών και συνεπώς την μείωση των προ φόρου αποτελεσμάτων κατά 15.000.000 ευρώ περίπου, ενώ μια μια μείωση 
του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά μια μονάδα θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ζημιών απομείωσης και συνεπώς 
την αύξηση των προ φόρου αποτελεσμάτων κατά 17.000.000 ευρώ περίπου.
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8.1 Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών, με δικαιώματα μειοψηφίας
 

ΙΑΣΩ GENERAL ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

Ποσοστό δικαιωμάτων 
μειοψηφίας  

2,93% 27,69% 35,81% 42,53%

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

44.530.065,70 54.661.509,60 5.267.025,34 30.664.186,86

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

27.327.999,66 7.917.327,83 70.722,98 16.066.620,41

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -31.659.329,27 -47.775.435,93 0,00 -2.043.007,33

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -22.219.021,75 -13.985.243,61 -42.437,25 -33.091.033,37

Έσοδα 32.526.440,44 11.820.899,13 20,00 3.719.928,74

Καθαρό Κέρδος / (Ζημία), μετά 
από φόρους 

-2.703.712,88 -2.147.457,51 -3.476.855,45 -4.359.882,84

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα 

-2.741.526,68 -2.340.507,72 -3.476.855,45 -4.612.639,86

 
9. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Μη εισηγμένοι τίτλοι:

Μετοχές 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86

Σύνολο 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86

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 εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους μειωμένες με τυχόν προβλέψεις 
απομείωσης της αξίας τους.
Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας € 2.203.376,86 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

10. χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Εισηγμένοι τίτλοι:

Μετοχές 
διαπραγματεύσιμες στο 
Χ.Α.

2.515.333,22 0,00 2.515.333,22 0,00

Σύνολο 2.515.333,22 0,00 2.515.333,22 0,00

Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών αποτιμήθηκαν στην τιμή κλεισίματος της 31/12/2015 όπως αυτή ανακοινώθηκε από 
το Χ.Α. (Επίπεδο ιεραρχησης εύλογων αξιών 1).
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11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Πελάτες 57.707.785,59 54.470.293,26 16.382.873,54 14.562.260,66

Γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 5.720.988,27 5.099.550,97 1.488.332,47 1.335.587,67

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 5.009.503,01 4.733.946,38 2.764.302,40 2.706.163,37

Επιταγές εισπρακτέες 255.160,69 680.862,93 173.368,35 109.459,40

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.565.874,26 1.479.043,91 425.258,64 425.258,64

Επισφαλείς πελάτες 10.995.553,72 10.463.980,53 3.657.645,59 3.584.418,61

Μείον: προβλ. απομείωσης -21.935.796,80 -18.668.322,10 -7.332.292,06 -6.419.382,25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 59.319.068,74 58.259.355,88 17.559.488,93 16.303.766,10

Προκαταβλημένοι-
παρακρατημένοι φόροι εισοδ/τος 5.568.315,62 8.478.221,92 648.432,42 4.174.656,26

Απαιτήσεις από Δημόσιο 
(Εισόδημα/Φ.Π.Α.) 1.277.898,81 2.046.790,67 1.161.317,47 1.381.959,87

Χρεώστες διάφοροι 4.757.175,72 3.527.934,27 2.073.572,04 1.188.987,33

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0,00 10.791.294,98 7.530.254,14

Προκ/λές αγορών αποθ/των 132.729,37 71.009,12 81.988,01 18.665,36

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 1.019.625,57 700.052,45 690.995,95 25.273,26

Λοιπές απαιτήσεις 127.578,51 54.410,32 6.449,60 5.419,81

Μείον: προβλ. απομείωσης -1.088.348,06 -1.088.348,06 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 11.794.975,54 13.790.070,69 15.454.050,47 14.325.216,03

Η αύξηση των απαιτήσεων από Πελάτες, οφείλεται στην καθυστέρηση των πληρωμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τόσο για τις τρέχουσες 
υποβολές όσο και για τις υποβολές των προηγούμενων χρήσεων.

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες 
έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς. 
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Οι μεταβολές της απομείωσης των επισφαλών απαιτήσεων κατά τη χρήση 2015 και 2014 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, 
έχουν ως εξής:

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

19.756.670,16 17.863.634,41 6.419.382,25 6.113.696,73

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 3.289.450,76 2.352.077,22 934.353,87 452.290,33

Μειώσεις προβλέψεων από 
εισπραχθείσες επισφάλειες 
κατά τη διάρκεια της χρήσης

-21.976,06 -459.041,47 -21.444,06 -146.604,81

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

23.024.144,86 19.756.670,16 7.332.292,06 6.419.382,25

Στο συνολικό ποσό των λοιπών απαιτήσεων, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από φόρους οι οποίες είτε θα συμψηφιστούν 
με αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα προς το  Ελληνικό Δημόσιο ή θα επιστραφούν 
κατόπιν αιτήσεως. Τα υπόλοιπα αυτά  ανέρχονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε € 1.161.317,47 και € 1.277.898,81 για 
την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2014: € 1.381.959,87 και € 2.046.790,67 αντίστοιχα).
Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 6.449,60 και € 127.578,51 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα, αφορούν σε λογαριασμούς 
διαχείρισης προκαταβολών.
Για απαιτήσεις ποσού περίπου € 5,22 εκατ. για τον Όμιλο και ποσού περίπου € 1,63 εκατ. για την Εταιρεία που ευρίσκονται σε 
καθυστέρηση δεν έχουν λογισθεί ζημίες απομείωσης. Οι εν λόγω απαιτήσεις καθυστερούν λόγω της δύσκολης οικονομικής 
συγκυρίας, αλλά η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εισπραχθούν στο σύνολό τους. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις 
απαιτήσεις ταυτίζεται με τη λογιστική αξία τους. 

12. Αποθέματα

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Εμπορεύματα 167.868,32 227.710,26 0,00 0,00

Αναλώσιμα Υλικά 3.203.675,93 3.124.673,42 1.184.657,23 1.205.019,44

Σύνολο 3.371.544,25 3.352.383,68 1.184.657,23 1.205.019,44

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.
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13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου.

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Ταμείο 18.515,95 11.921,24 3.239,33 257,87

Τραπ. κατ/σεις όψεως 10.455.345,93 4.580.864,96 8.478.214,10 1.206.585,59

Προθεσμιακές καταθ/εις 300.000,00 320.000,00 0,00 0,00

Σύνολο 10.773.861,88 4.912.786,20 8.481.453,43 1.206.843,46

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, ταυτίζεται με τη λογιστική αξία 
τους.

14. Δάνεια
Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και  μακροπρόθεσμη λήξη ανά εταιρεία κατά την 
31/12/2015 έχει ως εξής:

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο

ΙΑΣΩ Α.Ε. 7.650.000,00 59.433.250,00 67.083.250,00

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 0,00 27.306.000,00 27.306.000,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 1.000.000,00 47.540.000,00 48.540.000,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 20.980.299,44 0,00 20.980.299,44

Σύνολο 29.630.299,44 134.279.250,00 163.909.549,44

Τα δάνεια της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήξη ανά εταιρεία κατά την 31/12/2014 
είχαν ως εξής:

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο

ΙΑΣΩ Α.Ε. 67.083.250,00 0,00 67.083.250,00

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 27.306.000,00 0,00 27.306.000,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 47.540.000,00 0,00 47.540.000,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 21.151.280,33 0,00 21.151.280,33

Σύνολο 163.080.530,33 0,00 163.080.530,33

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. 

Η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες ΙΑΣΩ GENERAL A.E. και ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. έχουν συνομολογήσει με 
τις πιστώτριες τράπεζες Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και Ε.Τ.Ε. ΚΥΠΡΟΥ LTD, την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ομολογιακών 
δανείων και ιδίως την τροποποίηση ορισμένων όρων και δεικτών. Οι εν λόγω αλλαγές επιβλήθηκαν από τα προβλήματα που 
προκάλεσε σταδιακά ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις υπερβολικές περικοπές των υποβολών-εσόδων και τις υπέρμετρες καθυστερήσεις 
πληρωμών. 
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Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει 7ετή αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων, τα οποία κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν 
σε € 62,683 εκατ. για την μητρική εταιρεία και σε € 137,529 εκατ. συνολικά και για τις τρεις ανωτέρω εταιρείες.

Αναφορικά με τα ομολογιακά δάνεια της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», γίνεται γνωστό ότι υπάρχει μια αρχική 
συμφωνία με τους ομολογιούχους δανειστές Ε.Τ.Ε. Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 
αποπληρωμής ορισμένων δόσεων και ότι θα ολοκληρωθεί η συμφωνία εντός του πρώτου τετραμήνου του 2016. Λόγω της 
μη ύπαρξης οριστικής συμφωνίας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των ομολογιακών δανείων της εταιρείας ύψους € 18,810 εκατ. 
εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Γι αυτό και στον ακόλουθο πίνακα, το ποσό αυτό παρουσιάζεται 
στην χρήση του 2016.

Η χρονική κατανομή της αποπληρωμής των Ομολογιακών Δανείων και του χρηματοοικονομικού κόστους κατά την διάρκεια 
των επομένων χρήσεων έχουν ως κάτωθι:

Όμιλος 31/12/2015 Εταιρεία 31/12/2015

Χρήση 2016 26.773.461,52 5.130.497,50

Χρήση 2017 11.115.890,86 8.282.997,50

Χρήση 2018 13.920.890,86 8.087.997,50

Χρήση 2019 24.654.687,48 12.030.612,13

Χρήση 2020 23.754.687,48 11.512.862,13

Χρήση 2021 25.354.687,48 11.995.112,13

Χρήση 2022 65.605.187,48 17.856.112,13

Σύνολα(*) 191.179.493,15 74.896.191,00

(*) Το ποσό των € 74.896.191,00 αφορά το σύνολο των χρεολυσίων και τόκων που θα πρέπει να καταβάλει η εταιρεία μέχρι 
και την εξόφληση του ομολογιακού δανείου. Αντίστοιχα, οι εταιρείες του Ομίλου θα καταβάλουν συνολικά για τόκους και 
χρεολύσια το ποσό των € 191.179.493,15 για τα εκδοθέντα ομολογιακά δάνεια

14.1 Καθαρός Δανεισμός

Όμιλος  31/12/2015 Όμιλος  31/12/2014 Εταιρεία  31/12/2015 Εταιρεία  31/12/2014

Σύνολο Δανεισμού 163.909.549,44 163.080.530,33 67.083.250,00 67.083.250,00

Ταμειακά Διαθέσιμα & 
Ισοδύναμα -10.773.861,88 -4.912.786,20 -8.481.453,43 -1.206.843,46

Καθαρός Δανεισμός 153.135.687,56 158.167.744,13 58.601.796,57 65.876.406,54
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15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Προμηθευτές 33.184.576,23 35.143.087,18 9.757.967,34 9.329.269,63

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7.771.539,36 5.266.395,57 2.315.364,20 1.461.983,10

Υποχρεώσεις από φόρους-
τέλη 2.556.562,58 1.902.806,00 862.033,68 953.599,55

Πιστωτές διάφοροι 6.606.635,21 6.517.220,58 2.609.529,99 3.225.928,06

Μεταβ. Λογ/μοί παθητικού 509.227,24 860.152,22 289.018,87 225.801,71

Λοιπές υποχρεώσεις 3.916.524,60 669.757,82 3.613.831,11 183.554,55

Σύνολο 54.545.065,22 50.359.419,37 19.447.745,19 15.380.136,60

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός 5 μηνών από τη λήξη της χρήσης κατά μέσον όρο.

16. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Τα στοιχεία των προβλέψεων ανά εταιρεία έχουν ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2015 31/12/2014

ΙΑΣΩ Α.Ε. 1.944.794,57 1.765.273,01

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 1.170.122,02 1.065.618,76

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 15.490,28 15.504,57

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 200.741,53 157.621,40

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 107.679,54 103.655,51

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 3.154,95 0,00

ΟΜΙΛΟΣ 3.441.982,89 3.107.673,25

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Ομίλου που απασχολούν προσωπικό 
έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιτόκιο προεξόφλησης 2,20% 2,20%

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών 2,00% 2,00%

Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή 
ζωή  προσωπικού 23,38-29,57 23,38
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Η δαπάνη για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 
καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης, έχουν ως εξής:

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Παρούσα αξία της 
υποχρεώσεως την 1η 
Ιανουαρίου

3.107.673,25 2.493.363,49 1.765.273,01 1.394.090,58

Δαπάνη τόκου 82.303,52 87.267,96 48.859,01 48.793,17

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 242.519,97 203.033,44 131.270,49 110.932,00

Κόστος (αποτέλεσμα) 
διακανονισμών

199.603,77 154.318,08 115.330,66 42.555,87

Παροχές πληρωθείσες εντός 
του τρέχοντος έτους

-280.117,81 -221.319,36 -162.739,25 -61.174,15

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)  
στην υποχρέωση

90.000,19 391.009,64 46.800,65 230.075,54

Παρούσα αξία της 
υποχρεώσεως την 31η 
Δεκεμβρίου

3.441.982,89 3.107.673,25 1.944.794,57 1.765.273,01

17. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

- Έσοδα από μισθώματα (1) 655.028,42 676.794,68 521.465,12 526.785,12

- Επιχορηγήσεις 165.428,61 83.272,44 92.037,00 40.692,50

- Παρεπόμενες υπηρεσίες (1) 2.745.297,39 2.699.508,40 1.988.286,10 2.055.367,07

- Λοιπά έσοδα πελατών και
   Κέρδη πάγιων στοιχείων

94.506,84 393.016,44 2.510,88 194.962,11

- Έσοδα από προβλέψεις
   προηγ. Χρήσεων

124.303,77 561.459,45 21.444,06 236.809,65

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 126.465,39 146.684,15 63.523,66 140.001,92

- Λοιπά 38.220,84 166.347,51 31.527,60 26.350,80

 Σύνολο 3.949.251,26 4.727.083,07 2.720.794,42 3.220.969,17

(1) Ο κύριος όγκος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας και των θυγατρικών της, λόγω της φύσεως των 
δραστηριοτήτων τους, προέρχονται από επαγγελματικές συμβάσεις  παραχώρησης δικαιωμάτων για διαφημιστικούς 
σκοπούς και μισθώσεων καταστημάτων, εστιατορίων κλπ.
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18. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Όμιλος 31/12/2015 Όμιλος 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Προσαυξήσεις & Λοιπά έξοδα 
πελατών 

372.135,32 89.296,28 4.876,03 8.361,30

Ζημίες Εκποίησης Πάγιων 
Στοιχείων

3.612,15 3.958,80 0,00 1.854,69

Φόροι-Τέλη παρελθουσών 
χρήσεων

82.012,50 426.419,26 20.680,00 112.084,69

Περικοπές και λοιπά έξοδα 
ασφαλιστικών ταμείων

311.018,53 477.249,59 15.767,45 0,00

Λοιπά έξοδα παρελθουσών 
χρήσεων

316.370,88 584.497,99 193.674,51 256.267,26

Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.085.149,38 1.581.421,92 234.997,99 378.567,94

19. χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

Ομίλου  31/12/2015 Ομίλου  31/12/2014 Εταιρείας  31/12/2015 Εταιρείας  31/12/2014

Χρηματοοικονομικά έξοδα

- Χρεωστικοί τόκοι 473.884,21 564.861,12 296.970,14 342.341,91

- Τόκοι εκχώρησης χρημ/κών  
   απαιτήσεων (factoring)

0,00 120,47 0,00 0,00

- Τόκοι & έξοδα ομολογιακού 
   δανείου

6.287.355,01 6.738.114,93 2.430.776,35 2.628.115,22

- Χαρτόσημο & ΟΓΑ δανείων 63.218,64 101.904,00 39.218,64 101.904,00

- Λοιπά 67.881,24 68.207,25 13.721,38 15.304,42

Σύνολο 6.892.339,10 7.473.207,77 2.780.686,51 3.087.665,55

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

- Πιστωτικοί τόκοι 62.289,91 126.810,99 27.768,98 73.995,24

- Κέρδη από αποτίμηση στην 
  εύλογη αξία

315.333,32 0,00 315.333,32 0,00

- Μερίσματα 0,00 0,00 0,00 656.370,00

- Έσοδα από πώληση 
χρεογράφων

70.000,25 14.945,34 70.000,25 14.897,66

- Λοιπά 877,77 93,44 0,00 47,68

Σύνολο 448.501,25 141.849,77 413.102,55 745.310,58
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Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 1/1-31/12/2014, δεν έχουν συμπεριληφθεί τα μερίσματα που έχει εισπράξει η 
μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της κατά την διάρκεια της χρήσης από άλλες θυγατρικές τους εταιρείες. Τα μερίσματα 
αυτά ανέρχονται σε ποσό €663.000,00 και αφορούν στην κατά 100% (άμεσα και έμμεσα) θυγατρική «MEDSTEM SERVICES 
Α.Ε.». Τη χρήση του 2015, καμμία εταιρεία του Ομίλου δεν διένειμε μέρισμα.

Εντός των χρήσεων 1/1-31/12/2015 και 1/1-31/12/2014, η Εταιρεία προέβη σε αγοραπωλησία εισηγμένων στο Χ.Α. τίτλων 
από την οποία προέκυψε κέρδος (αφαιρουμένων των προμηθειών και λοιπών εξόδων) ποσού € 70.000,25 και € 14.897,66 
για 2015 και 2014 αντίστοιχα, που ενίσχυσε τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαιά της.

20. 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 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. 
Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 31/12/2015 και της 31/12/2014, οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες.

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Φόρος εισοδήματος

Τρέχων φόρος εισοδήματος -1.267.578,60 -451.084,73 -656.884,93 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος 11.642.450,92 -2.727.615,27 11.049.569,88 -1.549.463,85

Σύνολο 10.374.872,32 -3.178.700,00 10.392.684,95 -1.549.463,85
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Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας 
τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -2.570.184,15 -2.774.755,11 -11.030.980,10 -5.327.968,41

Φορολογικός συντελεστής 29% 26% 29% 26%

Φόρος με βάση τον τρέχοντα 
συντελεστή 745.353,40 721.436,33 3.198.984,23 1.385.271,79

Επίδραση αλλαγής 
φορολογικού συντελεστή

-32.790,20 0,00 -132.367,27 0,00

Φόρος από μη εκπιπτόμενα 
έξοδα/έσοδα

-1.026.491,78 -514.262,37 -813.962,71 -208.527,25

Αναγνώριση φόρου 
ζημιών και απομειώσεων 
προηγουμένων χρήσεων

10.688.800,90 -3.385.873,97 8.140.030,70 -2.726.208,39

Φόρος 10.374.872,33 -3.178.700,00 10.392.684,95 -1.549.463,85

Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος επί ζημιών και απομειώσεων προηγουμένων χρήσεων βάσει 
του ανωτέρω πίνακα, λόγω της σχετικής βεβαιότητας που θεμελιώθηκε εντός αυτής, αναφορικά με την ανακτησιμότητά 
του.

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2009-2010

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 2009-2010

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 2010

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2009-2010

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2008-2010

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Α.Ε. 2008-2010

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 2010

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ Α.Ε. 2010

HOCO Α.Ε. -

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2010

Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με 
τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2015.
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις, το σωρευτικό υπόλοιπο της οποίας έχει, την 31/12/2015, 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

21. 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). 

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής 
(από τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες)

10.313.556,12 -3.052.735,51 -638.295,15 -6.877.432,26

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών 65.441.118 65.441.118 65.441.118 65.441.118

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,1576 -0,0466 -0,0098 -0,1051

Με βάση το Δ.Λ.Π. 33, και μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (βλέπε Σημείωση 
24 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων), ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών την 31/12/2015 και την 31/12/2014 για την 
Εταιρεία και τον Όμιλο, ανέρχεται σε 65.441.118 μετοχές. Για την συγκρισιμότητα τα κέρδη ανά μετοχή της χρήσης 1/1-
31/12/2014 αναπροσαρμόσθηκαν από € -0,1294 σε € -0,1051 και από € -0,0574 σε -0,0466 για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
αντίστοιχα.
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22. Μερίσματα ανά μετοχή

Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., το μέρισμα εμφανίζεται στην καθαρή θέση της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Με την έγκριση 
της καταβολής του από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
Την 31/12/2015, εξέπνευσε η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2009, ύψους € 
0,11 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. 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 2015, η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα.

23. Εγγυήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις για θέματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του. Πιο συγκεκριμένα:

Εγγυήσεις

Η μητρική εταιρεία, την 31/12/2015, 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. Θυγατρική 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.
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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 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 31/12/2015, έχουν 
κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Ομίλου αγωγές που δεν καλύπτονται από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης, 
ύψους € 5.693.960,52 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 (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την σε πρώτο βάθμο εκδίκαση αρκετών 
εκ των υποθέσεων) ποσού περίπου € 57,70 εκατ. και € 73,43 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 31/12/2015, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσού περίπου € 1,35 εκατ. και € 4,36 εκατ. 
αντίστοιχα

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 20.
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24. Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15

Αύξηση μετοχικού 
Κεφαλαίου 12.286.065 0,44 5.405.868,60 0,00 5.405.868,60

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 -4.000,34 -4.000,34

Μείωση μετοχικού 
Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 65.441.118 0,44 28.794.091,92 42.493.459,49 71.287.551,41

Σταθμισμένος μέσος 
αριθμός μετοχών βάσει του 
Δ.Λ.Π. 33

65.441.118 0,44 28.794.091,92 42.493.459,49 71.287.551,41

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 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 2015 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15

Σταθμισμένος μέσος 
αριθμός μετοχών βάσει του 
Δ.Λ.Π. 33

65.441.118 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 εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες 
σαράντα μία χιλιάδες και εκατόν δεκαοκτώ (65.441.118) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών 
(0,44 €). Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Με την από 19/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Α.Ε.», αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 5.405.868,60 με 
κεφαλαιοποίηση του ποσού των € 6.006.520,99 που προέρχεται από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της 
Εταιρείας των χρήσεων 2010 και 2011, €3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα. Ειδικότερα το αποθεματικό των 
€3.029.838,02 σχηματίστηκε στις 29/6/2011 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2010 και το ποσό των 
€2.976.682,97 σχηματίστηκε στις 21/6/2012 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2011. Από το ανωτέρω 
ποσό των αποθεματικών, παρακρατήθηκε ο φόρος επί των μερισμάτων ύψους 10% και ως εκ τούτου διαμορφώθηκε 
σε € 5.405.868,89, ενώ για την έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών, ποσό € 0,29 από τα μη διανεμηθέντα κέρδη του 
οικονομικού έτους 2011 παρέμεινε στο αποθεματικό. Συνεπεία των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε αύξηση με την έκδοση 
12.286.065 νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,44 η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν 
στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 0,231136351 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Με την 
ολοκλήρωση της αύξησης, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των € 28.794.091,92 διαιρούμενο σε 65.441.118 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης.

25. Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Οικόπεδα 15.102.157,24 15.986.946,68 9.084.366,57 9.468.213,04

Κτίρια 21.714.226,82 22.698.462,52 18.259.492,13 19.031.019,97

Σύνολο αποθεματικών 
εύλογης αξίας 36.816.384,06 38.685.409,20 27.343.858,70 28.499.233,01

Τακτικό αποθεματικό 9.277.479,69 9.277.479,69 8.583.800,33 8.583.800,33

Ειδικά αποθεματικά 0,29 6.006.520,99 0,29 6.006.520,99

Σύνολο λοιπών 
αποθεματικών

9.277.479,98 15.284.000,68 8.583.800,62 14.590.321,32

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2014 από ανεξάρτητους εκτιμητές 
(επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2). Για την επιμέτρηση της αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποσβεσμένου 
κόστους αντικατάστασης, η συγκριτική μέθοδος και η υπολειμματική μέθοδος. 

Για τη σωρευμένη υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία, που εμφανίζεται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015, έχει συμπεριληφθεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση με συντελεστή 29%. 
Η μείωση των αποθεματικών εύλογης αξίας την 31/12/2015 κατά ποσό € 1.155.374,31 και € 1.869.025,14 για την Εταιρεία 
και τον Όμιλο αντίστοιχα, οφείλεται στην προσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης λόγω αλλαγής 
φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου το οποίο 
καταλογίζεται με την έγκριση της διανομής των κερδών από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 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.
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Η μείωση των ειδικών αποθεματικών κατά ποσό € 6.006.520,70, αφορά στην κεφαλαιοποίησή τους μετά την από 19/6/2015 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (βλέπε 
Σημείωση 24 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

26. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Εγγυήσεις Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Δ.Ε.Η. 137.165,00 137.165,00 79.360,00 79.360,00

Ο.Τ.Ε. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99

Φυσικό Αέριο 60.711,20 60.711,20 60.711,20 60.711,20

ΕΥΔΑΠ 6.090,63 6.090,63 5.491,00 5.491,00

Αερίων 7.506,38 7.506,38 7.479,97 7.479,97

Κτιρίων 15.704,45 15.429,45 0,00 0,00

Αυτοκινήτων 11.992,71 11.690,71 2.736,00 1.358,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις

3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 244.605,57 244.028,57 158.048,16 156.670,16

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.
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27.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Ληφθείσες Εγγυήσεις 
Ενοικίων 50.905,85 61.646,83 42.105,85 42.105,85

Μακροπρόθεσμα Έσοδα 
Επόμενα Χρήσεων 6.300.098,56 6.471.219,27 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.351.004,41 6.532.866,10 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.

28.  Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις, περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις για εκκρεμοδικίες (βλέπε Σημείωση 23 
Ετήσιων Οικονομικών 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 20 Ετήσιων Οικονομικών 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.

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 4.356.372,74 3.689.476,57 1.349.936,06 2.298.903,85

Πρόβλεψη για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου 632.183,82 632.183,82 623.794,23 623.794,23

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις

264.241,12 343.765,13 61.576,15 61.576,15

ΣΥΝΟΛΟ 5.252.797,68 4.665.425,52 2.035.306,44 2.984.274,23
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29.  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.

29.1  Ενδοεταιρικές συναλλαγές

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ για τις χρήσεις 2015 και 2014 είναι τα κάτωθι:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2015

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. - 243.001,06 9.369,59 217.871,58 0,00 35.213,97 11.994,80 517.451,00

ΙΑΣΩ GENERAL
A.E.

82.721,23 - 1.880,09 0,00 0,00 63.106,40 0,00 147.707,72

ΙΑΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

521,96 3.796,41 - 33.750,00 0,00 0,00 0,00 38.068,37

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 - 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.

1.183.197,29 617.103,43 284.327,28 1.250,58 0,00 51.832,71 - 2.137.711,29

ΣΥΝΟΛΑ 1.266.440,48 863.900,90 295.576,96 252.872,16 0,00 150.153,08 11.994,80 2.840.938,38
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2014

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. - 348.201,79 5.915,61 25.444,47 0,00 49.251,11 15.900,00 444.712,98

ΙΑΣΩ GENERAL
A.E.

156.301,15 - 5.577,98 0,00 0,00 0,00 0,00 161.879,13

ΙΑΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

1.359,59 54,00 - 40.750,00 0,00 0,00 0,00 42.163,59

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 - 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.

1.248.739,45 549.362,47 226.821,49 2.119,21 0,00 39.715,78 - 2.066.758,40

ΣΥΝΟΛΑ 1.406.400,19 897.618,26 238.315,08 68.313,68 0,00 88.966,89 15.900,00 2.715.514,10

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2015 2014

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. (Μέρισμα) 0,00 663.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 663.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24

 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (I) 1.028.678,01 1.028.678,01

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (II) 0,00 0,00

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη (ΙΙΙ) 52.731,00 39.633,00

Σύνολο 1.081.409,01 1.068.311,01
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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 31/12/2015

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΙΑΣΩ 

GENERAL 
A.E.

ΙΑΣΩ 
ΝΟΤΙΩΝ 

A.E.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

A.E.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ A.E.

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E.

MEDSTEM 
SERVICES 

A.E.

HOCO 
Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 730,55 0,00 0,00 230.150,55 2.798,34 0,00 0,00 0,00 233.679,44

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 525.004,47 - 0,00 0,00 848.562,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.566,90

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ A.E. 45,76 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,76

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
A.E.

20,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ A.E.

532,70 0,00 0,00 0,00 - 0,00 5.312,50 0,00 0,00 5.845,20

ΙΑΣΩ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.
3.773.733,94 6.132,40 0,00 0,00 528.690,91 - 0,00 0,00 0,00 4.308.557,25

MEDSTEM 

SERVICES A.E.
61.428,41 0,00 0,00 0,00 -305,42 19.864,50 - 0,00 0,00 80.987,49

HOCO Α.Ε. 42.437,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 42.437,25

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 7.238.084,52 66.638,12 0,00 0,00 124.858,48 0,00 0,00 0,00 - 7.429.581,12

ΣΥΝΟΛΑ 11.641.287,05 73.501,07 0,00 0,00 1.731.956,95 22.662,84 5.312,50 0,00 0,00 13.474.720,41
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΙΑΣΩ 

GENERAL 
A.E.

ΙΑΣΩ 
ΝΟΤΙΩΝ 

A.E.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

A.E.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ A.E.

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E.

MEDSTEM 
SERVICES 

A.E.

HOCO 
Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 0,00 0,00 0,00 354.362,59 0,00 10.520,10 0,00 0,00 364.882,69

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 341.258,97 - 0,00 0,00 654.445,75 12.637,67 0,00 0,00 0,00 1.008.342,39

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ A.E. 30,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
A.E.

30,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ A.E.

1.498,23 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,23

ΙΑΣΩ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.
2.445.507,96 21.510,38 0,00 0,00 270.048,71 - 0,00 0,00 0,00 2.737.067,05

MEDSTEM 

SERVICES A.E.
147,60 0,00 0,00 0,00 647,84 15.682,50 - 0,00 0,00 16.477,94

HOCO Α.Ε. 42.097,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 42.097,25

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 5.253.375,68 3.523,90 0,00 0,00 63.156,99 0,00 0,00 0,00 - 5.320.056,57

ΣΥΝΟΛΑ 8.083.945,69 25.034,28 0,00 0,00 1.342.661,88 28.320,17 10.520,10 0,00 0,00 9.490.482,12
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30. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τις χρήσεις 2015 και 2014, του Ομίλου και της Εταιρείας είναι:

Ομίλου 31/12/2015 Ομίλου 31/12/2014 Εταιρείας 31/12/2015 Εταιρείας 31/12/2014

Μισθωτοί 1.681 1.728 820 792

Ημερομίσθιοι 52 56 34 36

Σύνολο προσωπικού 1.733 1.784 854 828

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2015

• Η ιστοσελίδα της εταιρείας www.iaso.gr μεταφέρθηκε στο νέο web site του Ομίλου www.groupiaso.gr, με νέα εμφάνιση 
και ανανεωμένο περιεχόμενο για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

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, 18/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΜΙΛΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α.Δ.Τ.  Κ 030874

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 317661

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α.
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 019554

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ.
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΙ 619215

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 2015
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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 2015.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
& ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

19/6/2015 Αποφάσεις Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της 19/06/2015

www.groupiaso.gr/
Ενημέρωση Επενδυτών/

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 
προς Χ.Α./2015

Θυγατρική 48.760.000,00

28/5/2015 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19/06/2015 ""

11/3/2015 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  της 11/03/2015 ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

30/11/2015 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

www.groupiaso.gr/
Ενημέρωση Επενδυτών/
Ανακοινώσεις - Δελτία
Τύπου προς Χ.Α./2015

27/11/2015 Ανακοίνωση – Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
Εννεαμήνου 2015 ""

31/8/2015 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2015 ""

27/8/2015 Ανακοίνωση – Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 
Α’ Εξαμήνου 2015 ""

28/5/2015 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2015 ""

26/5/2015 Ανακοίνωση – Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων
Τριμήνου 2015 ""

31/3/2015 Δελτίο Τύπου – Αύξηση κύκλου εργασιών και μικτών κερδών 
Αποτελέσματα 2014 ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

30/11/2015 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας και Ομίλου Εννεαμήνου 2015

www.groupiaso.gr/
Ενημέρωση Επενδυτών/
Οικονομικές Καταστάσεις 

Ομίλου/2015

30/11/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 30/09/2015 ""

31/8/2015 Εξαμηνίαια Οικονομική  Έκθεση Περιόδου 01/01/2015-30/06/2015 ""

31/8/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 30/06/2015 ""

28/5/2015 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας και Ομίλου Τριμήνου 2015 ""

28/5/2015 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 31/03/2015 ""

30/3/2016 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 31/12/2015 “”

30/3/2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31/12/2015 ""
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

31/3/2015 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015
www.groupiaso.gr/

Ενημέρωση Επενδυτών/
Οικονομικό Ημερολόγιο/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

9/11/2015 Ανακοίνωση περί κλασματικών υπολοίπων μετοχών  

www.groupiaso.gr/
Ενημέρωση Επενδυτών/

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 
προς Χ.Α./2015

22/6/2015 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου ""

17/6/2015 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου ""

28/5/2015 Ανακοίνωση – Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού ""

19/5/2015 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2015 ""

8/4/2015 Ανακοίνωση ""

11/3/2015 Γνωστοποίηση Αλλαγής Δ.Σ ""

9/3/2015 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11/6/2015 Απολογισμός & Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
www.groupiaso.gr/

Ενημέρωση Επενδυτών/
Ετήσια Δελτία – Απολογισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5/1/2015 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

www.groupiaso.gr/
Ενημέρωση Επενδυτών/

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 
προς Χ.Α./2015

10/6/2016 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 2015, έχουν αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.groupiaso.gr 
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