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Μήνυμα
του Προέδρου

Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι,

Τα ενοποιημένα Ομιλικά οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα του 2016, καθώς και τα αντίστοιχα της 
μητρικής εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών, απεικονίζονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο με κάθε 
δυνατή ακρίβεια και λεπτομέρεια, σύμφωνα πάντα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το 2016 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αρκετές διακυμάνσεις και δυσκολίες, χρονιά στην οποία 
πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε ο Ε.Ο.Π.Y.Υ., με τις κάθε είδους παρεμβάσεις και μεταρρυθ-
μίσεις, καθώς και με τις ανεκπλήρωτες εξαγγελίες ή δεσμεύσεις, σημαντικότερη των οποίων, αποτελεί η 
διατήρηση των υψηλών μεγεθών των περικοπών, γνωστές με τις έννοιες Rebate και Claw back. Επιπλέον 
τα αποτελέσματα των εταιρειών στο 2016, επηρεάστηκαν από τις μεταβολές των αξιών των ακινήτων και 
των συμμετοχών στις άλλες εταιρείες του Ομίλου και ιδίως στη μητρική εταιρεία.

Η οικογένεια του Ομίλου ΙΑΣΩ, για μια ακόμα χρονιά, έκανε σημαντικές προσπάθειες για τις οποίες εκ-
φράζω τις θερμότατες ευχαριστίες μου. Ευχαριστίες, στις δεκάδες χιλιάδες εσωτερικούς-νοσηλευθέντες 
ασθενείς, τις εκατοντάδες χιλιάδες εξωτερικούς και τους πολυπληθείς συνοδούς και συγγενείς οι οποίοι 
μας επέλεξαν και μας εμπιστεύτηκαν. Σε όλους όσους τους εξυπηρέτησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
Ευχαριστίες σε όλους όσους εργάστηκαν σκληρά και υλοποίησαν συντονισμένα τη στρατηγική της εταιρεί-
ας μας καθώς και όλες τις πρακτικές μας, εξασφαλίζοντας μεγάλη προστιθέμενη αξία σε όλους. 

Εύχομαι και πιστεύω πως όλοι μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά για την περαιτέρω βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών, των 
συγγενών και των συνοδών τους.  Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με αμεσότητα και σεβασμό στα 
αιτήματά τους και θα εξακολουθήσουμε να εκπέμπουμε εμπιστοσύνη και διάθεση συνεισφοράς για την 
υλοποίηση του κοινού στόχου. Την  παροχή υψηλού κύρους υπηρεσιών υγείας στους συνανθρώπους μας, 
που τη χρονική περίοδο που διανύουμε, έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η προσήλωση στην υλοποίηση όλων των στόχων, λόγω ουσιαστικής βούλησης και όχι λόγω των απαι-
τήσεων της εταιρικής διακυβέρνησης, θα μας καταστήσει ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικούς και χρή-
σιμους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Έχουμε όλοι την ελπίδα ότι η χρονιά που πέρασε, ήταν η 
τελευταία χρονιά εντατικών προσπαθειών και θυσιών, που απομειώθηκαν από τους προαναφερόμενους 
παράγοντες. Έχουμε όμως ταυτόχρονα τη βούληση και τη βεβαιότητα, ότι τα επόμενα χρόνια, τα οφέλη για 
όλους και ιδίως για εσάς τους μετόχους, θα μεγιστοποιηθούν.

Δρ. Γεώργιος Σταματίου
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ
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Η Ιστορία του 
Ομίλου ΙΑΣΩ
Περισσότεροι από 819,000 νοσηλευόμενοι ασθενείς & 
5,133,000 εξωτερικοί ασθενείς, 
περισσότερες από 277,000 γεννήσεις!

1996
• Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

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

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

του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2001
• Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩ-

ΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».

• Η μετοχή της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό 
Δείκτη του Χ.Α.

2002
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΙΑΣΩ 

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

• Ιδρύονται: «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ 
SERVICES A.Ε.»

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

2003
• Επίσημα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General. Επίσης, 

συστήνεται και λειτουργεί στην κλινική ΙΑΣΩ General για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντο-
λογίας.

2004
• Το ΙΑΣΩ επελέγη ως Επίσημος Αδειούχος Υπηρεσιών 

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

• Συνάπτεται συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρό-

νοιας για τη νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας της κλινικής με ειδικές τιμές που καλύπτο-
νται απο τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ΙΑΣΩ General και στο 
κτίριο της παιδιατρικής κλινικής, ΙΑΣΩ Παίδων.

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

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

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

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

2006
• Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται 

σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το 
Σύστημα 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. € για τον εξοπλισμό των κλινικών ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ 
General.

• Η τράπεζα βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ, που ανή-
κει στη θυγατρική 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 κα-
τασκευή των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
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Περισσότεροι από 819,000 νοσηλευόμενοι ασθενείς & 
5,133,000 εξωτερικοί ασθενείς, 
περισσότερες από 277,000 γεννήσεις!

2008
• Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. € σε 

νέο εξοπλισμό και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστά-
σεων σε μονάδες που ήδη λειτουργούσαν και κεφάλαια 
συνολικής αξίας 29,8 εκατ. € σε νέες μονάδες (ΙΑΣΩ Παί-
δων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας).

• Έναρξη και επίσημα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.

2009
• Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 

εκατ. €, όπως στη δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου 
συγκροτήματος των ψηφιακών χειρουργείων.

• Το Κέντρο Μαστού εξοπλίζεται με δύο Ψηφιακούς Mα-
στογράφους με ηλεκτρονική υποβοήθηση διάγνωσης.

• Το Απεικονιστικό Τμήμα αποκτά νέο Aξονικό Tομογρά-
φο και νέο Mαγνητικό Tομογράφο (που λειτούργησε το 
2010).

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

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

• Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας εξοπλίζεται 
με Αξονικό Tομογράφο μεγάλου ανοίγματος με ειδικό 
λογισμικό εξομοίωσης. 

• Σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, το ΙΑΣΩ προ-
χώρησε σε ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα, με την 
επωνυμία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», με το οποίο προ-
σφέρεται σε κάθε παιδί ασφαλιστική κάλυψη υγείας στο 
ΙΑΣΩ Παίδων.

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

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

2010
• Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογί-

ας, συστήματος Βραχυθεραπείας, το οποίο διαθέτει ένα 
σύστημα σχεδιασμού που υποστηρίζει όλες τις νέες τε-
χνικές θεραπείας.

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

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

• Σύμβαση του ΙΑΣΩ με την Εθνική Ασφαλιστική, για τη νο-
σηλεία εσωτερικών ασθενών στο ΙΑΣΩ Παίδων.

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

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

• Ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρισας, η λειτουργία της 
νέας υπερσύγχρονης  Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικο-
λογικής κλινικής «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», δυναμικότητας 213 
κλινών.

2011 
• Σύσταση της εταιρείας συμμετοχών «HOCO A.E.», όπου 

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

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

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

• Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων 
«Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ» από την 
ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
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2012 
• Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ 

Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) 
κατά ISO 9001:2008 από τον έγκριτο και διεθνώς ανα-
γνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρι-
κή του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερμανίας).

• Πιστοποίηση HACCP για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, για την υγι-
εινή και ασφάλεια των τροφίμων.

• Το ΙΑΣΩ General συνέχισε τις εργασίες ανακαίνισης 
και αναδιαμόρφωσης των χώρων του για τη βελτίωση 
της λειτουργικότητάς τους. Παράλληλα, προχώρησε σε 
επενδύσεις νέου ιατρικού 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 Ακτινοθεραπείας του ΙΑΣΩ.
• Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την 

ανάπτυξη Τμήματος Χημειοθεραπείας στο ΙΑΣΩ Θεσ-
σαλίας, καθώς επίσης και ο εξοπλισμός του Τμήματος 
Ενδοσκοπήσεων με σύγχρονο βρογχοσκόπιο για τη διε-
νέργεια βρογχοσκοπήσεων και άλλων εξετάσεων.

• Σύναψη συμβάσεων των κλινικών του Ομίλου με τις πε-
ρισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

2013
• Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ 

Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) 
από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Του-
ρισμού TEMOS International με έδρα τη Γερμανία.

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

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

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

• Δημιουργία νέας Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδο-
καρδιολογικής Κλινικής στο ΙΑΣΩ Παίδων. 

• Το ΙΑΣΩ General συνέχισε το έργο αναδιάταξης και ανα-
κατασκευής χώρων του κεντρικού κτιρίου του, ενώ 
παράλληλα προχώρησε στον ανασχεδιασμό και στην 
αναδιάρθρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, τα 
οποία συγκέντρωσε σε έναν ενιαίο χώρο για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των ασθενών. 

• Επίσης, το ΙΑΣΩ General προχώρησε σε αγορές επί-
πλων, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής, ενώ συνέχισε 
να επενδύει σε νέο ιατρικό εξοπλισμό, όπως στην αγο-
ρά του συστήματος Ortho για ολόσωμες ακτινογραφίες 
σπονδυλικής στήλης και κάτω άκρων.

• Για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος των Ιατρι-
κών Απεικονίσεων, λόγω αύξησης των περιστατικών, 
το Σεπτέμβριο του 2013 το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προμηθεύ-
τηκε τον υπερηχοτομογράφο LOGIQ S8 του κατασκευα-
στικού οίκου GE, έτους κατασκευής 2013, για καλύτερη 
διαγνωστική αξιοπιστία και ταχύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού.

• Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δημιουργήθηκε Μονάδα Αντιμε-

τώπισης Χρονίου Πόνου, η οποία συνιστά μία σύγχρονη 
μονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπι-
σης ασθενών με χρόνια και επώδυνα σύνδρομα. 

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

• H IMS  ξεκίνησε τη δραστηριότητα της, προσφέροντας 
υπηρεσίες προμήθειας, 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 συστή-
νονται από το Diplomatic Council με έδρα τη Χάγη, ως 
“Best Hospitals Worldwide 2015”. 

• Το ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014.

• Δημιουργήθηκε νέα σουίτα στον 7ο όροφο του ΙΑΣΩ.
• Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις του ΙΑΣΩ, 

όπως η ανάπτυξη του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας, η ανακατασκευή νέας υπερσύγχρονης Μο-
νάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF).

• Συνεχής αναβάθμιση των χώρων του ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ 
Παίδων. 

• ΙΑΣΩ Παίδων: Αναπτύχθηκαν νέοι λειτουργικοί χώροι, 
όπου μεταφέρθηκε το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
και 26 νέα εξωτερικά ιατρεία  για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των μικρών μας ασθενών.Επίσης, δημιουργήθηκε 
νέο Τμήμα Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης Κρανίου.

• Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
❙ ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση ακτινοσκοπικού μηχανήματος 

με νέο ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας – Siemens 
Luminos FD.

❙ ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μηχα-
νημάτων για Αίθουσες Χειρουργείων – HEINEN 
LOWENSTEIN Leon Plus.

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

❙ ΙΑΣΩ Παίδων: Νέος σύγχρονος Ηλεκτροεγκεφαλο-
γράφος για το Νευρολογικό Τμήμα και αναβάθμιση 
ψηφιακού συγκροτήματος στεφανιογραφίας & υπερη-
χοτομογράφου για το Αιμοδυναμικό Εργατήριο.

❙ ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Σύστημα Αποστείρωσης Πλάσματος 
STERRAD®100S της JOHNSON & JOHNSON για το Τμή-
μα Αποστείρωσης και Λαπαροσκοπική Κάμερα 3CCD 
Full HD της ΤΕΚΝΟ MEDICAL για λαπαροσκοπικές - 
ουρολογικές - υστεροσκοπικές - ΩΡΛ  επεμβάσεις.

• Δημιουργία νέου ανεξάρτητου οφθαλμολογικού κέντρου 
στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με  υπερσύγχρονα οφθαλμολογικά 
χειρουργεία και άνετο χώρο αναμονής για την ευκολότε-
ρη πρόσβαση των ασθενών, τη γρηγορότερη διαχείριση 
των περιστατικών και την αποσυμφόρηση των λοιπών 
χειρουργικών αιθουσών.

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

• Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερικών ιατρείων του 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με νέες ειδικότητες και με σταθερές και 
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μόνιμες συνεργασίες ιατρών.
• Το ΙΑΣΩ General ενίσχυσε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

με τη δημιουργία ειδικών Ιατρείων, στελεχωμένων με 
καταξιωμένους Ιατρούς.

• ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκε η ανακαίνιση των χώρων 
του κεντρικού κτιρίου, ενώ ολοκληρώθηκε η συγκέ-
ντρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων σε έναν 
ενιαίο χώρο. 

2015
• Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2015.
• ΙΑΣΩ: Επέκταση σύμβασης με την Εθνική Ασφαλιστική.
• ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία με την INTERAMERICAN.
• ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Ορ-

γανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και 
Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».

• ΙΑΣΩ: Δημιουργία νέου Κέντρου Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής “Institute of Life” ΙΑΣΩ με υπερσύγχρονο ια-
τροτεχνολογικό εξοπλισμό.

• ΙΑΣΩ: Δημιουργία νέου Κυτταρολογικού Εργαστηρίου με 
εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.

• ΙΑΣΩ Παίδων: Ανακαίνιση και Συνεχής Αναβάθμιση του 
4ου νοσηλευτικού ορόφου.

• Φιλοκτήτης: Διάκριση του Κέντρου Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Φιλοκτήτης στην εκδήλωση επιχειρη-
ματικής 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, Φι-
λοκτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά την ετήσια επιτή-
ρηση από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού 
Τουρισμού TEMOS International.

• Στο τέλος του 2015, ολοκληρώνεται η Επαναπιστοποίη-
ση όλων των κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, 
ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) κατά ISO 
9001:2008 και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κατά HACCP, εκ νέου 
από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστο-
ποίησης TUV Nord της Γερμανίας). H επαναπιστοποίηση 
όλων των Κλινικών του Ομίλου, επιβεβαίωσε όχι μόνο 
το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά 
επιβράβευσε και την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου 
ΙΑΣΩ για την ποιότητα.

• Στα τέλη του 2015, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, πιστο-
ποιήθηκε από το διεθνή Οργανισμό Ιατρικού Τουρισμού 
TEMOS International, κατά το πρότυπο), επιβεβαιώνο-
ντας 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 πιστοποιήθηκε κατά 
TEMOS, στον Τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής.

• Στα τέλη του 2015, το Diplomatic Council ανανέωσε και 
πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και ανα-
γόρευσε και τις συστήνει πλέον για το 2016 ως "Preferred 
Partner Hospital 2016" τονίζοντας την προτίμηση του στις 
Κλινικές του Ομίλου.

• Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων 
«Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ» από την 

ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
• IΑΣΩ General: Νέα Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλι-

κών Επεισοδίων που λειτουργεί όλο το 24ωρο.
• ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση χώρων 

της Κλινικής όπως των Εξωτερικών Ιατρείων και του 
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έναρξη οικοδομικών εργασιών για την 
κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήμα-
τος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Το έργο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016.

• Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
❙ ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση monitor Χειρουργείων Αίθουσας 

Τοκετών – GE Healthcare.
❙ IAΣΩ: Προμήθεια οχτώ νέων αναισθησιολογικών μη-

χανημάτων για αίθουσες Χειρουργείων – GE Datex 
Ohmeda.

❙ ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση συστήματος σχεδιασμού θεραπείας 
με το Philips Pinnacle Pro.

❙ ΙΑΣΩ: Προμήθεια εννέα νεογνικών αναπνευστήρων 
SLE για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

❙ ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέου υπερηχοτομογράφου GE 
Voluson E8 για το τμήμα Υπερήχων.

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

❙ ΙΑΣΩ General: Σύγχρονο σύστημα τηλεμετρικής πα-
ρακολούθησης ασθενών Apex Pro GE Healthcare,  
κορυφαίο  ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα 
Veradius της Philips, τύπου C-ARM με ψηφιακό ανι-
χνευτή μεγάλης ευκρίνειας και γεννήτρια ισχύος 15 
kW, κατάλληλο και για αγγειοχειρουργικές εφαρμο-
γές & TAVI, καθώς και για επεμβάσεις σπονδυλικής 
στήλης Bow Frame & Four Post Frame της Allen 
Medical.

❙ ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση και ανανέωση του υπάρ-
χοντος ιατρικού εξοπλισμού όπως για την αντικα-
τάσταση monitors καρδιολογικών παραμέτρων και 
καπνογραφίας/σπιρομετρίας με νέα  τύπου B450 GE 
Healthcare καθώς και συστημάτων ψηφιακής ακτινο-
γραφίας με νέα τύπου CR30-X της ΑGFA.

❙ ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αγορά ενδοσκοπικού πύργου για 
επεμβάσεις ERCP.

❙ ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια κρανιοτρύπανου, εξοπλι-
σμός απαραίτητος για νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

2016
• Όμιλος ΙΑΣΩ: Σύμβαση συνεργασίας με την MetLife, την 

ΑΧΑ και την ΑΤΕ Ασφαλιστική.
• Συνεργασία του Ομίλου ΙΑΣΩ με το Σύλλογο Ελλήνων 

Ολυμπιονικών.
• Το ΙΑΣΩ γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας του. 
• Το ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Επιχειρηματικό Βραβείο «Ανά-

καμψης Αποτελεσμάτων» στα Επιχειρηματικά Βραβεία 
ΧΡΗΜΑ 2016.

•    ΙΑΣΩ General: Συνεργασία με την Interamerican. 
• Στα μέσα του 2016, όλες οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ 

(ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φι-
λοκτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά τον τριετή πλέον  
κύκλο επαναπιστοποίησης από το διεθνή Οργανισμό Πι-
στοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International, 
επιβεβαίωσε και πάλι το υψηλό επίπεδο των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους 
μετά από επιθεώρηση την οποία διενήργησε ομάδα διε-
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θνών επιθεωρητών του Οργανισμού.
• Στο τέλος του 2016, ολοκληρώνεται η Πιστοποίηση 

όλων των κλινικών του Ομίλου και με το νέο διεθνές 
Πρότυπο ISO 9001:2015, από τον Φορέα Πιστοποίησης 
TUV Hellas (TUV Nord). Σε συνέχεια της προηγούμενης 
πιστοποίησης κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, 
το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, δίνει έμφαση στην ποιό-
τητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής 
και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων 
υπηρεσιών σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας που ο Όμιλος ΙΑΣΩ εφαρμόζει στο σύνολο 
των κλινικών του, καθώς και την συνεχή προσπάθεια 
του Ομίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα.

• Στα τέλη του 2016, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, 
επαναπιστοποιήθηκε κατά την ετήσια επιτήρηση από το 
διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού 
TEMOS International.

• Στα τέλη του 2016, οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of 
Life) και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκαν από τον 
Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord), σύμ-
φωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224:2012, 
το οποίο εστιάζεται στην υγεία, δίνοντας έμφαση στην 
ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο 
ασθενής. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι 
από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαμβάνουν 
τη συγκεκριμένη πιστοποίηση η οποία προβλέπεται και 
από το νομικό πλαίσιο (ΠΔ 10/2016, Υ.Α 6901/2015), για 
τις Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τις 
σχετιζόμενες Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Σημειώνεται 
ότι η πιστοποίηση αυτή, μαζί και με τον σχετικό έλεγχο 
από την TUV Hellas που διενεργήθηκε το 2016, προ-
βλέπεται βάση των προαναφερθέντων νομοθετημάτων 
και για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.. Με την πιστοποί-
ηση αυτή επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο των παρε-
χομένων υπηρεσιών των Μονάδων Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής του Ομίλου, ενώ είναι πολύ σημαντική 
καθώς εξειδικεύεται στην υγεία και αποτελεί ένα πολύ-
τιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

•  Στα μέσα με τέλη του 2016, το Diplomatic Council ανα-
νέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου 
ΙΑΣΩ και αναγόρευσε και τις συστήνει πλέον για το 
2016-2017 ως "Preferred Partner Hospital 2016-2017" 
τονίζοντας την προτίμηση του στις Κλινικές του Ομίλου.

• ΙΑΣΩ: Ολική ανακαίνιση και δύο νέοι γραμμικοί επι-
ταχυντές στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
που το καθιστούν το μεγαλύτερο στη Ελλάδα. 

• ΙΑΣΩ: Ανανέωση Καρδιολογικού Τμήματος με τον 
εμπλουτισμό νέων υπηρεσιών.

•  ΙΑΣΩ Παίδων: Εμπλουτίζεται ο Παιδιατρικός Τομέας με 
τη δημιουργία της Α’ και Β’ Παιδιατρικής Κλινικής.

• ΙΑΣΩ General: Δημιουργία τμήματος Check up και πα-
κέτων προληπτικού ελέγχου και στελέχωση με Γενικό 
Ιατρό και γραμματεία.

• ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθμισης 

και αναδιαμόρφωσης των χώρων της Κλινικής (όπως 
νέο σαλόνι Εξωτερικών Ιατρείων, ενοποίηση Γραφείου 
Κίνησης και Αναγγελιών με τη δημιουργία ειδικών χώ-
ρων για την προσωπική εξυπηρέτηση των ασθενών, 
νέα γραφεία Ιατρών, καφετέρια).

• ΙΑΣΩ General: Συγκέντρωση των απαραίτητων υπη-
ρεσιών/τμημάτων για τη διενέργεια των check up στο 
χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων, στο ισόγειο του κε-
ντρικού κτιρίου (Αιμοληψίες, test pap, Καρδιολογικό, 
ΩΡΛ, Οφθαλμολογικό, Α/Α).

• ΙΑΣΩ General: Έναρξη εργασιών για την επέκταση της 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ανέγερση κτιρίου συνολικής εκτά-
σεως 1.150 τ.μ. και έναρξη λειτουργίας νέου Κέντρου 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για την πλήρη κάλυ-
ψη των καρκινοπαθών ασθενών με σύγχρονες εφαρ-
μογές ακτινοθεραπείας.

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαχωρισμός και διαμόρφωση Καρ-
διοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση Καρδιοχειρουργικής 
Αίθουσας.

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου 
Καρδιολογικής Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας στο 2ο 
όροφο.

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας 
για εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
❙	 Στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων οι επενδύσεις σε νέο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ξεπερνούν το ποσό των 
3 εκατ. €. 

❙ ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων monitor παρακολούθησης 
ασθενών Ανάνηψης  Χειρουργείων – GE Healthcare.

❙	 IAΣΩ: Προμήθεια νέου σύγχρονου υπερηχογρά-
φου τελευταίας γενιάς με πρωτοποριακή τεχνολογία 
Fusion & Navigation – Philips.

❙	 ΙΑΣΩ: Εγκατάσταση 4ου Γραμμικού Επιταχυντή – 
VARIAN Trilogy.

❙	 ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση γραμμικού επιταχυντή με νέο 
τελευταίας τεχνολογίας ELEKTA VERSA HD για την 
κάλυψη όλων των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθερα-
πείας (IMRT –VMAT/STEREOTAXY), επιτυγχάνοντας 
δραματική μείωση του χρόνου θεραπείας στα δύο λε-
πτά.

❙	 ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση συστήματος καταγραφής και αρχει-
οθέτησης των πλάνων ακτινοθεραπείας των ασθενών 
στην τελευταία έκδοση ELEKTA MOSAIQ.

❙ IAΣΩ: Προμήθεια νέων μετρητικών οργάνων για το 
τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Κέντρου Ακτινοθεραπευ-
τικής Ογκολογίας για την ακριβέστερη ρύθμιση και την 
πιο ασφαλή λειτουργία των Γραμμικών Επιταχυντών.

❙	 ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων υπερηχοτομογράφων για το 
Κέντρο Μαστού, για τη Μονάδα IVF Institute of Life 
ΙΑΣΩ και τα Χειρουργεία.

❙	 ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέου εξοπλισμού για το Κυτταρολο-
γικό και Παθολογοανατομικό Εργαστήριο.

❙ ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση ολόκληρου του εξοπλισμού των 
Κεντρικών Εργαστηρίων με τελευταίας γενιάς αυτο-
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ματοποιημένους αναλυτές - Siemens.
❙	 ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου αναλυτή για τη γρήγο-

ρη και ακριβή διάγνωση της Κυστικής Ίνωσης.
❙	 ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου υπερηχοτομογράφου 

για τις προληπτικές εξετάσεις καρδιάς - Philips.
❙	 ΙΑΣΩ General: Προμήθεια νέου ενδοσκοπικού πύρ-

γου Full High Definition και πλυντηρίου ενδοσκοπι-
κών οργάνων για το Γαστρεντερολογικό τμήμα.

❙	 ΙΑΣΩ General: Προμήθεια νέου συγκροτήματος αξο-
νικής τομογραφίας 16 τομών και υπερηχοτομογρά-
φου  της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με 
Shear wave ελαστογραφική απεικόνιση της εταιρίας 
Siemens για το τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων.

❙	 ΙΑΣΩ General: Το Καρδιολογικό Εργαστήριο διαθέ-
τει νέο υπερηχοτομογράφο της εταιρίας Siemens 
με Syngo SC2000 Workplace, με τεχνική απεικόνι-
σης Full Volume (4D-real time 3D) και καταγραφικά 
Holter Ρυθμού General Electric. 

❙	 ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση του υπάρχοντος ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού της Μονάδας Εντατικής Θε-
ραπείας με υπερηχοκαρδιογράφο εταιρίας Siemens, 
με διαθωρακική και διοισοφάγειο κεφαλή και αντλίες 

έγχυσης φαρμάκων Β/Βraun.
❙	 ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέου γραμμικού επιτα-

χυντή Trilogy  του κορυφαίου στο είδος αμερικανικού 
κατασκευαστικού οίκου Varian Medical Systems και 
υπερσύγχρονο μηχάνημα εξομοίωσης, CT Simulator, 
της εταιρείας Siemens για το Κέντρο Ακτινοθεραπευ-
τικής Ογκολογίας.

❙	 ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Εγκατάσταση σύγχρονου Αιμοδυνα-
μικού Συγκροτήματος της εταιρείας Siemens. 

❙	 ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέων αναλυτών Κεντρι-
κών Εργαστηρίων από την εταιρεία Siemens.

❙	 ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέου υπερσύγχρονου 
εξοπλισμού στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής το Δεκέμβριο του 2016. 

    Επίσης, σημαντικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη:
❙	 ΙΑΣΩ: Η σταδιακή αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις Αίθουσες Τοκετών είναι σε εξέλιξη.
❙	 ΙΑΣΩ: Επέκταση του Ακτινολογικού τμήματος με εγκα-

ταστάσεις νέων ψηφιακών απεικονιστικών συστημά-
των.
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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 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
(100%)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔ. ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
(99,97%)

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.
(100%)

HOCO Α.Ε.
(69,56%)

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.  

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.
(97,07%)

Α.Ε.

85,98%3,92%
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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 - Διευθ. Σύμβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Εκτελεστικό Μέλος - Διευθ. Σύμβουλος
Φουστάνος Ανδρέας Εκτελεστικό Μέλος - Διευθ. 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' - Διευθ. Σύμβουλος
Αλεξανδρής Ηλίας Αντιπρόεδρος Β' - Διευθ. Σύμβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος
Καράγγελος Ιωάννης 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
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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

Διευθύντρια Εφαρμογών Πληροφορικής Ομίλου Ουρανία Θεολογίτη 

Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου Παναγιώτα Μπακαράκη 

Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου     Χριστίνα Ταμπουρέα 

Διευθυντής Logistics Ομίλου Δημήτριος Τσόγκας 

Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Θεανώ Σκούρτη 

Σύμβουλος Έργων Ομίλου Νικόλαος Αϊβαλιώτης 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Ομίλου Νικόλαος Βαμβακάρης 

Διευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Χαράλαμπος Ζολώτας 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Εμμανουήλ Μουτσάκης 

Διευθύντρια Λογιστηρίου ΙΑΣΩ Νικολέττα Αθανασοπούλου 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ Σοφία Μπίτη 

Αναπλ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ Αθανασία Καρούζου 

Διευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Παίδων Αριστοτέλης Τσιουμπλέκος 

 ΙΑΣΩ General A.E. 
Γενικός Διευθυντής ΙΑΣΩ General Νικόλαος Παπαδημητρίου 

Οικονομικός Διευθυντής ΙΑΣΩ General Λάμπρος Τριανταφυλλόπουλος

Διευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ General Αντώνιος Χονδρονίκος

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Δ/νσης ΙΑΣΩ General Μαρία Ρουκά

Διευθύντρια Ποιοτικού Ελέγχου Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ΙΑΣΩ General Αποστολία Λιάτη

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ General Ανδρέας Χρονόπουλος 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Γενικός Διευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Χρίστογλου  

Νομικός Σύμβουλος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Ναταλίνα Γιτσαρά 

Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Παναγιώτης Πυργίδης 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Σμαράγδα Δεσύπρη 

Διευθύντρια Λειτουργιών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Μαρίνη Ορφανού 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Χρυσόστομος Καπούλας 

Προϊσταμένη Ανθρωπίνων Πόρων ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Κυριακή Νάνου 

Προϊστάμενος Μηχανογράφησης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Γεώργιος Ντάκης 

Προϊστάμενος Πωλήσεων & Marketing ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Σωτήριος Ντούμας 

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Γενικός Διευθυντής Φιλοκτήτη Σωκράτης Μητσιάδης 

Επιστημονικός Διευθυντής Φιλοκτήτη Γεώργιος Βησσαράκης

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Φιλοκτήτη  Μαριάννα Ιατρού

Αναπλ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Φιλοκτήτη Βασιλική Μήτσικα

Διευθυντικά Στελέχη 
Ομίλου 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 Διαγνωστικών, Εργαστηριακών και Θεραπευτικών 
υπηρεσιών
Institute of Life ΙΑΣΩ: Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα Κέντρα Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής στην Ευρώπη
Το μεγαλύτερο Κέντρο 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

Η φροντίδα της γυναίκας είναι στο DNA μας,
εδώ και 20 χρόνια!
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Οι Υπηρεσίες της
Γενικής, Μαιευτικής - 
Γυναικολογικής 
Κλινικής ΙΑΣΩ

Ειδικές Μονάδες
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (Μ.Ε.Θ.): Το εξει-
δικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ο Βιοϊατρικός εξοπλι-
σμός αντιστοιχούν στις προδιαγραφές μιας Γενικής ΜΕΘ 
με δυνατότητα αντιμετώπισης οποιουδήποτε περιστατικού. 
Ωστόσο οι ασθενείς είναι συνήθως με κάποιο οξύ γυναι-
κολογικό ή μαιευτικό πρόβλημα και σπανιότερα με κάποιο 
σοβαρό παθολογικό ή καρδιολογικό νόσημα. Η ΜΕΘ, ολο-
κληρώνει 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 εξειδικευ-
μένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στον άρτιο 
εξοπλισμό. Επιπλέον, στη Μονάδα νεογνών του ΙΑΣΩ έχει 
συστηματοποιηθεί η εφαρμογή μίας σειράς ενεργειών που 
βοηθούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του 
προώρου στο εξωμήτριο περιβάλλον. Τέτοιου είδους ενέρ-
γειες είναι: η δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς πολύ 
φως και θορύβους, η τοποθέτηση των νεογνών μέσα σε 
«φωλιές» από αφρολέξ για να αισθάνονται όπως μέσα στη 
μήτρα και η ενθάρρυνση της σίτισης με μητρικό γάλα, που 
για να υπάρχει σε επάρκεια εφαρμόζεται συστηματικά η μέ-
θοδος Καγκουρό (Kangaroo Care) δηλαδή η τοποθέτηση του 
γυμνού προώρου στο στήθος της μητέρας, δημιουργώντας 
παράλληλα ευφορία στη μητέρα και γαλήνη στο βρέφος. Επί-
σης, σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται ατομι-
κές ή ομαδικές συναντήσεις γονέων για την ενημέρωση και 
τη ψυχολογική υποστήριξή τους και εφαρμόζεται ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθησης των 
υψηλού κινδύνου προώρων (Follow up).

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(I.V.F.) Institute of Life ΙΑΣΩ: Αποτελεί ένα από τα μεγαλύ-
τερα και πιο προηγμένα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής στην Ευρώπη, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στο 
ΙΑΣΩ, την κορυφαία Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, 
στην Ελλάδα.
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, χρησιμοποιείται η πιο 
εξελιγμένη τεχνολογία (RI Witness, Time lapse) και εφαρ-
μόζονται καινοτόμες 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, από τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του έχει επιτύχει ποσοστά επιτυχίας που ξεπερ-
νούν τα διεθνή standards. 
Το επιστημονικό προσωπικό του Institute of Life ΙΑΣΩ εί-
ναι πλήρως αφοσιωμένο στις ανάγκες του κάθε ζευγαριού 
επιλέγοντας προσεκτικά και σχολαστικά την καταλληλότερη 
θεραπεία, μέσα από όλο το φάσμα των τεχνικών υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής.

Αποτελεί την πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής στη χώρα μας, η οποία πιστοποιείται, από τον πολύ 
αυστηρό, ανεξάρτητο, διεθνή φορέα πιστοποίησης Temos, 
για την ποιότητα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και 
του ανθρώπινου δυναμικού της.

Διαγνωστικές και Θεραπευτικές 
Υπηρεσίες για τη γυναίκα
Τμήμα  Γυναικολογικής Ογκολογίας - Ογκολογικό Συμβού-
λιο: Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρότυπο Τμήμα Γυναι-
κολογικής Ογκολογίας, μοναδικό στον ιδιωτικό τομέα υγείας 
της Ελλάδας. Στο Τμήμα εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες 
τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης των γυναικολογικών 
καρκίνων. Η αρτιότητα και ο σύγχρονος εξοπλισμός (8 με-
γάλες χειρουργικές αίθουσες και 6 μεγάλες λαπαροσκοπι-
κές αίθουσες) σε συνδυασμό με το άριστα εκπαιδευμένο και 
έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων, παρέ-
χει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης όλων των χειρουργικών 
τεχνικών. Ειδικότερα, επιλεγμένες περιπτώσεις αντιμετωπί-
ζονται αποκλειστικά ενδοσκοπικά, με ασφάλεια και επιτυχία. 
Το Τμήμα στελεχώνεται από ειδικούς γυναικολόγους – 
ογκολόγους οι οποίοι συνεργάζονται στενά με παθολόγους 
- ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, ειδικούς παθολογοανατό-
μους, εξειδικευμένους αναισθησιολόγους, καθώς και ψυχο-
λόγους και φυσικοθεραπευτές, στο πλαίσιο της ολοκληρω-
μένης αντιμετώπισης ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο.
Το Ογκολογικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα κα-
θώς επίσης και σε έκτακτες περιπτώσεις εφόσον αυτό προ-
κύψει.
Το Ογκολογικό Συμβούλιο του ΙΑΣΩ είναι υψηλού επιπέδου 
και ένα από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα, έχοντας αντιμε-
τωπίσει περισσότερα από 1.500 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 
καρκίνου.

Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και Λαπαροσκοπήσε-
ων: Στο Τμήμα πραγματοποιούνται όλες οι λαπαροσκοπικές 
και υστεροσκοπικές επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις αυτές, που 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό με εξαι-
ρετική ακρίβεια, απαιτούν ελάχιστο χρόνο νοσηλείας.
Περιλαμβάνει 6 νέες χειρουργικές αίθουσες πλήρως εξο-
πλισμένες με ψηφιακά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας 
(ψηφιακά χειρουργεία), δίνοντας τη δυνατότητα τηλεδιά-
σκεψης κατά την ώρα της επέμβασης με πλήρη αμφίδρομη 
επικοινωνία, ήχου και εικόνας. Παράλληλα, δημιουργήθηκε 
πλήρης χώρος ανάνηψης με κεντρικό σταθμό παρακολού-
θησης ασθενών.
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Κέντρο Μαστού: Το Κέντρο Μαστού δημιουργήθηκε το 1996 σε 
χώρο κοντά στο Ακτινολογικό και Παθολογοανατομικό Τμήμα, 
καθώς και της Πυρηνικής Ιατρικής. 
Στο Κέντρο διενεργείται προσυμπτωματικός έλεγχος 
(screening) μαστού, όλες οι διαγνωστικές και θεραπευτικές 
εξετάσεις, όλες οι επεμβάσεις για την καλοήθη και κακοήθη 
παθολογία του μαστού καθώς και η μετεγχειρητική παρακο-
λούθηση κυρίως των περιπτώσεων καρκίνου μαστού.
Το Κέντρο Μαστού διαθέτει τμήμα επιμέτρησης κινδύνου και 
παρακολούθησης μεγάλου κινδύνου, τμήμα φυσιοθεραπείας 
και λεμφοιδήματος, τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης και συ-
νεργάζεται με τα τμήματα Παθολογικής Ανατομίας, Ακτινοθερα-
πευτικού, Παθολογικής Ογκολογίας, Ακτινολογικού, Πυρηνικής 
Ιατρικής, Πλαστικής Χειρουργικής και Αποκατάστασης. 
Τα τμήματα αυτά συμμετέχουν και στο εβδομαδιαίο ογκολογι-
κό συμβούλιο του μαστού. Γραμματέας του ογκολογικού συμ-
βουλίου είναι βιοστατιστικός συνεργάτης του Κέντρου Μαστού, 
ο οποίος τηρεί και το αρχείο του κέντρου μαστού και το τμήμα 
στατιστικής ανάλυσης.
Γενικά, το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ είναι ένα πλήρως εξειδι-
κευμένο κέντρο για την lege artis αντιμετώπιση των παθήσεων 
του μαστού από τη διάγνωση μέχρι και την αποθεραπεία των 
ασθενών.

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 προ-
βλήματα που παρουσιάζονται στις έφηβες σε σχέση με το 
αναπαραγωγικό σύστημα, όπως αγενεσία κόλπου - μήτρας, 
υπερτρίχωση, ακμή, πολυκυστικές ωοθήκες, αμηνόρροια, 
ανωμαλίες στην περίοδο, κ.ά.. Εφαρμόζονται διαγνωστικές μέ-
θοδοι από εξειδικευμένο προσωπικό κακαθορίζονται οι κατάλ-
ληλες θεραπευτικές αγωγές.

Εμβρυομητρική Ιατρική: Με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό 
υπερηχογραφίας, εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι 
έγκαιρης διάγνωσης της υγείας του εμβρύου και παρακολου-
θείται η ανάπτυξή του από ιατρούς και μαίες με εξειδίκευση 
στον τομέα της υπερηχογραφίας και της ιατρικής του εμβρύ-
ου. Στο τμήμα πραγματοποιούνται εξετάσεις, όπως καρδιοτο-
κογραφία, Doppler, αυχενική διαφάνεια, βιοφυσικό προφίλ, 
λήψη τροφοβλάστης και αμνιοπαρακέντηση. Παρακολουθείται 
η ανάπτυξη του εμβρύου και όταν χρειάζεται, εφαρμόζεται η 
προβλεπόμενη θεραπεία. Λειτουργεί επίσης, τμήμα Εμβρυϊ-
κής Καρδιολογίας, με σκοπό την προγεννητική διάγνωση και 
αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών των εμβρύων.

Ενδοκρινολογικό - Διαβητολογικό - Τμήμα Οστεοπόρωσης:  
Αντιμετωπίζονται όλα τα ενδοκρινολογικά προβλήματα, όπως 
διαβήτης, προβλήματα θυρεοειδούς, πολυκυστικές ωοθήκες 
κ.ά., ενώ επίσης γίνονται κλινικές εξετάσεις για την οστεοπό-
ρωση. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στο διαβήτη εγκυμοσύνης, 
όπου εφαρμόζεται εξειδικευμένο πρόγραμμα παρακολούθη-
σης και θεραπείας της εγκύου, με στόχο τη γέννηση ενός υγι-
ούς 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 ουρο-
γεννητικού και προσδιορίζονται με ακρίβεια τα αίτια του προ-
βλήματος.

Κυτταρολογικό Εργαστήριο: Εκτελούνται εξετάσεις με σκο-
πό την έγκαιρη διάγνωση των προκαρκινικών καταστάσεων 
του τραχήλου της μήτρας. Έμφαση δίνεται στην εξέταση των 
επιχρισμάτων του τραχήλου και του κόλπου. Σε αυτό το ερ-
γαστήριο γίνεται και η κυτταρολογική εξέταση του κλασικού 
Pap-Test με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Τμήμα Κολποσκοπήσεων: Διερευνώνται ασθενείς με πα-
θολογικό Pap-Test και ελέγχονται πιθανές επιθηλιακές αλ-
λοιώσεις από HPV. Λαμβάνονται κατευθυνόμενες βιοψίες, 
όπου απαιτηθεί. 

Διαγνωστικές Υπηρεσίες 
για όλη την οικογένεια
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Αιμο-
δοσίας: Πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις του βιοϊατρι-
κού τομέα: ιατρικής βιοχημείας, κλινικής μικροβιολογίας, 
εργαστηριακής αιματολογίας, ανοσολογικές, αιμοδοσίας, 
ορμονολογικές, καθώς και μοριακής διάγνωσης. Στο Αιμα-
τολογικό Ιατρείο παρέχεται αντιμετώπιση εσωτερικών και 
εξωτερικών αιματολογικών περιστατικών, με δυνατότητα 
διερεύνησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης αναιμιών και 
διαταραχών στην πηκτικότητα του αίματος.
Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει εξετάσεις για τον 
έλεγχο χρωμοσωμιακών ανωμαλιών με έλεγχο DNA, 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 Διάγνωσης: Η μοριακή διάγνωση αποτε-
λεί την επισφράγιση της διάγνωσης σε επίπεδο DNA, τόσο 
για τη διάγνωση - επιβεβαίωση λοιμωδών νόσων, όσο και 
γενετικών ανωμαλιών και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέ-
θοδο διάγνωσης. Το Τμήμα Μοριακής Διάγνωσης κρίθηκε 
απαραίτητο να δημιουργηθεί και αναπτύχθηκε κυρίως από 
τα τέλη του 2009. 
Το Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες «πρώτης ζήτησης» και με 
μεγάλη κίνηση, τόσο σε ανοσολογικό επίπεδο, όπως είναι 
η γονοτύπωση του HPV, των ηπατιτίδων, η διάγνωση δια-
φόρων τύπων γρίπης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νο-
σημάτων και ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου, όσο και σε 
γενετικό επίπεδο, όπως είναι οι θρομβοφιλίες (παράγοντες 
- μεταλλάξεις), η μοριακή επαλήθευση αιμοσφαιρινοπαθει-
ών, ινοκυστικής νόσου και άλλων γονιδιακών μεταλλάξε-
ων. Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο τομείς: μοριακής μι-
κροβιολογίας και μοριακής γενετικής.
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Τομέας Ιατρικών Απεικονίσεων: Είναι ενιαίος και αποτε-
λείται από τα τμήματα Μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονικής 
Τομογραφίας, Υπερηχογραφίας, Ψηφιακής Μαστογραφίας, 
Ακτινογραφίας - Ακτινοσκόπησης και Οστικής Πυκνότητας. 
Όλα τα τμήματα στελεχώνονται από διεθνώς αναγνωρισμέ-
νους ιατρούς Ακτινολόγους. Το Τμήμα Μαγνητικής Τομογρα-
φίας είναι εξοπλισμένο με Μαγνητικό Τομογράφο τελευταίας 
τεχνολογίας, όπου δίδεται η δυνατότητα να εκτελούνται εξε-
τάσεις ρουτίνας, καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως: 
αγγειογραφίες, χολαγγειογραφίες, μαγνητικές μαστών, απει-
κόνιση καρδιάς, μαγνητική τομογραφία εμβρύου κ.λπ. Το 
Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας είναι πολυτομικής τεχνολο-
γίας με δυνατότητα να εκτελεί εξετάσεις διάρκειας ολίγων 
δευτερολέπτων μέχρι ολίγων λεπτών. Διενεργούνται CT Αγ-
γειογραφίες και πληθώρα Διαγνωστικών και Επεμβατικών 
πράξεων. Το Τμήμα Υπερηχογραφίας είναι εξοπλισμένο με 
μονάδες, οι οποίες εκτελούν όλες σχεδόν τις εξετάσεις, συ-
μπεριλαμβανομένης της ελαστογραφίας. Επίσης, παρέχεται 
η δυνατότητα λήψης βιοψιών οργάνων καθώς και ως ρου-
τίνα εκτελούνται εξετάσεις υπερήχων με χρήση σκιαγραφι-
κών. Στο Τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας υπάρχουν δύο 
μονάδες ψηφιακών μαστογραφιών, οι οποίες υποστηρίζο-
νται από αποκλειστικούς τεχνολόγους. Υπάρχει πολύ στενή 
συνεργασία με το Κέντρο Μαστού και τα παθολογικά αποτε-
λέσματα συζητούνται με τους παραπέμποντες ιατρούς κα-
θώς και με τους χειρουργούς μαστού του Κέντρου. Υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης βιοψιών μαστού, καθώς και 
η τοποθέτηση αγκίστρου για εντοπισμό βλαβών. Στο Τμήμα 
εκτελούνται και όλες οι επεμβατικές πράξεις (αντιμετώπιση 
αιμορραγιών, Ανευρυσμάτων, χημειοεμβολιασμοί κ.λπ.). 
Το εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων βρίσκεται σε πλήρη 
και στενή συνεργασία με τα Τμήματα Παθολογοανατομίας 
και Ακτινοθεραπείας και παρέχει πλήρη υποστήριξη στο 
ΙΑΣΩ Παίδων. 

Παθολογοανατομικό: Εξετάζονται μακροσκοπικά και ιστο-
λογικά όλα τα χειρουργικά παρασκευάσματα, υλικό απο-
ξέσεων και βιοπτικό υλικό. Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους 
ανοσοϊστοχημικού ελέγχου του υλικού. Το εργαστήριο δια-
θέτει μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, που εγκαταστάθη-
καν 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 εξει-
δικευμένα στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας και 
ογκολογίας του μαστού. 

Πυρηνική Ιατρική: Εκτελούνται όλες οι εξετάσεις in vitro και 
in vivo, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτές που αφορούν στην 
καρδιολογία, παιδιατρική και ογκολογία. Με τη νέα υπερ-
σύγχρονη γ-Camera διπλής κεφαλής, που πέραν όλων των 
μέχρι σήμερα εξετάσεων, παρέχει τη δυνατότητα πραγματο-
ποίησης της εξέτασης SPECT, μέσω της οποίας λαμβάνονται 
πληροφορίες για τη λειτουργικότητα των διαφόρων οργά-
νων. Τέλος, εξετάζονται δείγματα βιολογικών υγρών του 
ασθενούς με τη μέθοδο RIA, μέσω της οποίας μετρώνται οι 
συγκεντρώσεις αντισωμάτων βιταμινών, ορμονών και άλ-
λων 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 καρ-
κίνο θυρεοειδούς - νόσημα ιδιαίτερα συχνό στην Ελλάδα - 
θεραπεύονται επιτυχώς. Το τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής 
βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Ενδοκρινολογικό 
Τμήμα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νεο-
πλασιών του θυρεοειδούς. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι χάριν της πυρηνικής, υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης 
και αντιμετώπισης επώδυνων οστικών μεταστάσεων, μέσω 
της χορήγησης των αντίστοιχων ραδιοϊσοτόπων.

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 στελε-
χωμένο με παιδοκαρδιολόγους, καλύπτει απλές και εξει-
δικευμένες εξετάσεις των νεογνών κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο ΙΑΣΩ.

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

Άλλες υπηρεσίες
Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας (Χημειοθεραπείας): 
Διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά 
των κακοήθων νεοπλασμάτων.
Το Τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς, ειδι-
κά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και λειτουργεί με 
τις πλέον σύγχρονες συνθήκες, όσον αφορά στην ημερήσια 
νοσηλεία για χορήγηση χημειοθεραπευτικής αγωγής, αλλά 
και στην κανονική νοσηλεία για τη διάγνωση και θεραπεία 
των κακοήθων νεοπλασμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  - 
λόγω της φύσεως της Κλινικής - στη Γυναικολογική Ογκο-
λογία.
Σε συνεργασία με συναφή τμήματα και μονάδες, όπως το 
Κέντρο Μαστού, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 
τη Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας και τα Εργαστηρια-
κά Τμήματα, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή και ολοκλη-
ρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών. 

Κέντρο  Ακτινοθεραπευτικής  Ογκολογίας -  Βραχυθεραπείας: 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας στην Ελλάδα εξοπλισμένο με τέσσερις Γραμμι-
κούς Επιταχυντές.
Η υπερσύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται εξασφα-
λίζει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας επιτρέποντας την εκτέλεση 
θεραπειών υψηλών προδιαγραφών με ακρίβεια χιλιοστού, 
ταχύτητα και ασφάλεια. Οι γραμμικοί επιταχυντές διαθέτουν 
τεχνολογία MLC η οποία επιτρέπει την υλοποίηση πολύπλο-
κων σχημάτων πεδίων ακτινοβολίας με ευκολία και ακρί-
βεια, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικότερα οι υγιείς 
ιστοί, αξονικό εξομοιωτή, υπερσύγχρονο κλασικό εξομοιωτή, 
συστήματα σχεδιασμού θεραπείας στον ασθενή με Η/Υ, πλή-
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ρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής συστημάτων ακι-
νητοποίησης ασθενών.
Το Κ.Α.Ο. στελεχώνεται από Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους 
με μεγάλη εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση η οποία απαιτείται 
λόγω της υπερσύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζεται. Πα-
ρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη από επιστη-
μονική ομάδα, η οποία πλαισιώνεται από εξειδικευμένους τε-
χνολόγους, έμπειρους νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό 
για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών. Επίσης, 
το Κέντρο υποστηρίζεται από το άρτια οργανωμένο Τμήμα Ια-
τρικής Φυσικής, το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους ακτι-
νοφυσικούς. Στο Κ.Α.Ο. του ΙΑΣΩ παρέχονται υπηρεσίες εφά-
μιλλες διεθνώςαναγνωρισμένων κέντρων του εξωτερικού. 
Στόχος είναι η μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της 
θεραπείας ακολουθώντας ιατρικά πρωτόκολλα σύμφωνα τα 
διεθνή standards.

Τμήμα Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής 
Χειρουγικής: Συγκεντρώνει πολλές ιατρικές υπηρεσίες σε 
ένα νέο υπερσύγχρονο χώρο της Κλινικής, εξασφαλίζοντας 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση (διάγνωση και θεραπεία), χω-
ρίς ταλαιπωρία και με μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή 
συγκριτικά με άλλα κέντρα. Πραγματοποιούνται: αισθητι-
κή χειρουργική προσώπου και σώματος και ενδοσκοπική 
χειρουργική προσώπου, επανορθωτικές επεμβάσεις, απο-
κατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, αποκατάσταση 
μετατραυματικών και μετεγκαυματικών δυσμορφιών, χει-
ρουργική κεφαλής και τραχήλου, αποκατάσταση συγγενών 
δυσμορφιών και γενικά δερματολογική χειρουργική.

Τμήμα Διατροφικής Υποστήριξης & Διαιτολογίας: Οι ειδικά 
εκπαιδευμένοι επιστήμονες και οι διαιτολόγοι που στελε-
χώνουν το Τμήμα με την βοήθεια εξοπλισμού προηγμένης 
τεχνολογίας και ακρίβειας παρέχουν υψηλού επιπέδου εξα-
τομικευμένη διατροφική φροντίδα. Μεταξύ των υπηρεσιών 
περιλαμβάνονται η διαχείριση σωματικού βάρους (γυναι-
κών, ανδρών, παιδιών και εφήβων), η εκτίμηση θρέψης και 
η διατροφική υποστήριξη των εγκύων, της μητέρας μετά τον 
τοκετό και ατόμων με συγκεκριμένες ασθένειες, πρόγραμμα 
προάσπισης γονιμότητας, διαμόρφωση ειδικών διαιτητικών 
σχημάτων, ύστερα από σχετική ιατρική εντολή, συμβουλευ-
τική και εκπαίδευση των νοσηλευόμενων (ενηλίκων και 
παίδων) και σχεδιασμός εξατομικευμένων μενού κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας.

Κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων:
Εφαρμόζεται η πιο σύγχρονη μέθοδος για την αντιμετώπιση 
της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών, η ενδοαυλική 
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 αποτέλεσμα και 
υγεία στα πόδια του.

Eξωτερικά Iατρεία

Τα εξειδικευμένα τμήματα που λειτουργούν στα εξωτερικά 
ιατρεία του ΙΑΣΩ είναι:• Αιματολογικό

• Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων & Κύησης
• Γυναικολογικό
• Δερματολογικό
• Διατροφική Υποστήριξη & Διαιτολογία
• Ενδοκρινολογικό - Διαβητολογικό  – Οστεοπόρωση
• Καρδιολογικό
• Κέντρο Laser Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων
• Κέντρο Κεφαλαλγίας
• Μονάδα Κολποσκοπήσεων
• Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία
• Ω.Ρ.Λ.
• Check-up

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

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• NN HELLAS
• METLIFE
• INTERAMERICAN
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• BUPA
• GROUPAMA PHOENIX
• GENERALI HELLAS
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• EUROLIFE ERB
• AXA PPP
• ALLIANZ
• INTERASCO
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ERGO
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
• PRIME INSURANCE
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• CNP ΖΩΗΣ
• CNP CYPRALIFE
• DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
• EUROP ASSISTANCE
• AETNA (INTERGLOBAL)
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• HELLENIC ALICO LIFE
• SOUTH EASTERN
• GENERAL GLOBAL HEALTH
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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 περίθαλ-
ψη και θεραπεία. Με κορυφαίο ιατρικό προσωπικό όλων 
των παιδιατρικών ειδικοτήτων και άρτια εκπαιδευμένο νο-
σηλευτικό 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 - παθολογι-
κών περιστατικών. Στελεχώνεται από κορυφαίους παιδιά-
τρους 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 αντιμετώ-
πιση των αλλεργικών νοσημάτων, που σαφώς επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής, τόσο των παιδιών, όσο και των οικογε-
νειών 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 ια-
τρικό προσωπικό.
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 
αξιολόγηση και η διάγνωση παιδιών με αναπτυξιακές δυ-
σκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και η 
συμβουλευτική 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
• Διαταραχές συμπεριφοράς
• Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος
• Διάσπαση προσοχής ή/και υπερκινητικότητα
• Νοητική υστέρηση
• Διαταραχές κινητικών δεξιοτήτων
• Αναπτυξιακά προβλήματα παιδιών με προωρότητα
• Αναπτυξιακά προβλήματα παιδιών με χρόνια νευρολο- 

γικά 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 
ποιότητας και σύγχρονες τεχνικές για την αξιολόγηση και 
θεραπεία γαστρεντερικών, ηπατικών, καθώς και διατροφι-
κών διαταραχών. Στο τμήμα εξετάζονται νεογνά, βρέφη και 
μεγαλύτερα παιδιά και αντιμετωπίζονται προβλήματα και 
παθήσεις του πεπτικού συστήματος.
Είναι στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, ώστε κάθε πε-
ριστατικό να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα και υπεύθυνα 
και είναι εξοπλισμένο με σύχγρονης τεχνολογίας διαγνω-
στικά μηχανήματα για τη διενέργεια όλων των τεχνικών και 
ειδικών εξετάσεων.

Δερματολογικό: Συχνά και σπάνια παιδικά δερματικά προ-
βλήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τους εξειδι-
κευμένους επιστήμονες αυτού του τμήματος. Τα περισσότε-
ρα δερματικά νοσήματα θεραπεύονται πλήρως με τη χρήση 
της κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης, χωρίς να επηρεά-
ζεται η ανάπτυξη των παιδιών.

Διατροφολογικό - Διαιτολογικό: Στόχος του τμήματος είναι 
η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
διατροφής των παιδιών και εφήβων καθώς και η διατροφι-
κή εκπαίδευση των οικογενειών τους.

Ενδοκρινολογικό - Παιδικού Διαβήτη: Οι εξειδικευμένοι 
ιατροί του τμήματος παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, διά-
γνωσης, αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με 
παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, όπως επίσης και του 
παιδικού διαβήτη. Ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες εξελί-
ξεις στον τομέα της ενδοκρινολογίας.

Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο: 
Διαγιγνώσκονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται οι παιδικές 
διαταραχές του ύπνου. Εξετάζονται παιδιά με ροχαλητό, 
υπερτροφικές αμυγδαλές ή/και αδενοειδείς εκβλαστήσεις 
και παρατηρούμενες άπνοιες στον ύπνο. Πραγματοποιείται 
πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, εξετάζονται δηλαδή οι κι-
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νήσεις του θώρακα και της κοιλιάς, γίνεται ηλεκτροεγκεφα-
λογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα, καταγραφή της ροής 
αέρα από το στόμα και τη μύτη και οξυμετρία κατά τη διάρ-
κεια του νυχτερινού ύπνου. Γίνεται δηλαδή συνολική αξιο-
λόγηση του τρόπου που αναπνέει το παιδί κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Η αξιολόγηση αυτή συνδράμει ουσιαστικά στη 
λήψη απόφασης για παρέμβαση επεμβατικά, σε συνεννόη-
ση πάντα με ωτολαρυγγολόγο.

Λιπιδαιμικό Ιατρείο: Ανιχνεύονται τυχόν υψηλά επίπεδα 
χοληστερόλης στο αίμα και αντίστοιχα αντιμετωπίζονται δια-
ταραχές των λιπιδίων σε παιδιά, από εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό.

Mονάδα Πλαστικής Γέννητο-Ουρηθρικής χειρουργικής 
του άρρενος: Αποτελεί το μοναδικό κέντρο Πλαστικής Γέν-
νητοoυρηθρικής χειρουργικής του άρρενος (εξωτερικού 
γεννητικού οργάνου του άρρενος και της ουρήθρας περιφε-
ρικότερα του έξω σφιγκτήρος) υψηλής ειδίκευσης εντός του 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της χώρας με θεραπευτικό 
χειρισμό ολοκλήρου του ηλικιακού φάσματος.
Ανάμεσα στους ασθενείς της Μονάδας περιλαμβάνονται 29 
αλλοδαποί ασθενείς από τις Ηνωμένες πολιτείες, τη Μεγά-
λη Βρετανία, τη Ρουμανία, τη Λιβύη, το Ιράκ, την Κύπρο, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία, την Αυστραλία και 
τη Νέα Ζηλανδία, που ταξίδεψαν από τις χώρες τους ει-
δικά προς τη μονάδα και τα νοσοκομεία του Ομίλου ΙΑΣΩ 
ούτως ώστε να υποβληθούν σε επεμβάσεις επανόρθωσης 
του εξωτερικού γεννητικού οργάνου, αποδίδοντάς μας την 
εμπιστοσύνη ενός κέντρου διεθνούς εμβέλειας. Το εύρος 
των δραστηριοτήτων της μονάδος περιλαμβάνει κατα κύριο 
λόγο την επανόρθωση της γεννετήσιας  Υποσπαδικής δια-
μαρτίας και των επιπλοκών της και τη διενέργεια Θεραπευ-
τικών και Θρησκευτικών περιτομών. 
Η κλινική παρουσία της Μονάδας, επεκτεινόμενη διαρκώς 
τόσο στον Ελληνικό όσο και τον διεθνή χώρο έχει καταστεί 
ένας ισχυρός θεραπευτικός πόλος έλξης προς όφελος των 
ασθενών.

Νευρολογικό: Είναι εξοπλισμένο με ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, νέο σύγχρονο Ηλε-
κτροεγκεφαλογράφο, και παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, 
αντιμετώπισης και χρόνιας παρακολούθησης σε παιδιά με 
νευρολογικές παθήσεις.

Νεφρολογικό: Έχει δοθεί προτεραιότητα στη διάγνωση και 
θεραπεία 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 πλή-
ρως καταρτισμένο και έμπειρο.

Παιδιατρικής Αιματολογίας: Προσφέρει άριστες υπηρεσίες 
σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν διαταραχές του 
αιμοποιητικού συστήματος, δηλαδή παθήσεις που αφορούν 
τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμο-
πετάλια. Τα αιματολογικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας εί-
ναι ποικίλα, αλλά συνήθως ήπια, παροδικά και καλοήθους 
μορφής. Μερικά από τα νοσήματα είναι οι αναιμίες, οι λεμ-
φαδενίτιδες, η ουδετεροπενία, οι διαταραχές των αιμοπετα-
λίων, της πηκτικότητας του αίματος κ.ά.

Σοβαρά αιματολογικά νοσήματα, όπως η λευχαιμία, η απλα-
στική αναιμία, το λέμφωμα και τα μυελοδυσπλαστικά σύν-
δρομα, είναι σπάνια στην παιδική ηλικία και χρειάζονται 
εξειδικευμένη αντιμετώπιση.
Στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας λειτουργεί εξωτερικό 
ιατρείο, σε καθημερινή βάση, στο οποίο πραγματοποιείται 
πλήρης κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος και μπορούν 
να αντιμετωπιστούν περιστατικά μικρών ασθενών με αιμα-
τολογικά προβλήματα.
Στο αιματολογικό εργαστήριο γίνεται ο πλέον σύγχρονος 
έλεγχος για τη διάγνωση και παρακολούθηση κάθε παιδια-
τρικού αιματολογικού νοσήματος.

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

Πνευμονολογικό: Χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό για 
να πραγματοποιεί με ασφάλεια λειτουργικές δοκιμασίες 
πνευμόνων σε παιδιά και εφήβους. Επίσης, αντιμετωπίζο-
νται αποτελεσματικά τα ήδη υπάρχοντα χρόνια πνευμονικά 
προβλήματα.

Ρευματολογικό: Εξετάζονται  παιδιά με:
• Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα
• Νεανική Δερματομυοσίτιδα - Πολυμυοσίτιδα
• Νεανικό Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο/ Νεογνικό 

Λύκο
• Συστηματικές Αγγειίτιδες
• Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα πχ Οικογενής Μεσογειακός 

Πυρετός 
• Εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα όπως αρθρί-

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

πευτικού σχήματος, για εργαστηριακή παρακολούθηση, 
κλινικό εργαστηριακό επανέλεγχο

Φυματιολογικό: Ειδικευμένοι παιδίατροι πνευμονολόγοι 
παρέχουν διάγνωση, αντιμετώπιση και τακτικές υπηρεσίες 
παρακολούθησης σε παιδιά που πάσχουν από φυματιώδη 
μόλυνση και φυματίωση (TB).

Χειρουργικός Τομέας
Παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας σε νεογνά, 
βρέφη, παιδιά και εφήβους με παθήσεις που απαιτούν χει-
ρουργική αντιμετώπιση, σε ένα ασφαλές και φιλικό περι-
βάλλον. Στελεχώνεται από χειρουργούς με μεγάλη εμπειρία 
και κατάλληλη εξειδίκευση, καλύπτοντας τη θεραπεία ολό-
κληρου του φάσματος των συγγενών ανωμαλιών και επί-
κτητων παθήσεων. 

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται αφορούν 
στο πεπτικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό και γεννητικό 
σύστημα, εντοπίζονται στο θώρακα, την κοιλιά, τα μαλακά 
μόρια, τον τράχηλο, την ορθοπρωκτική χώρα και τα έξω 
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γεννητικά όργανα. Είναι κυρίως συγγενείς ή επίκτητες ανω-
μαλίες, ανατομικές ή λειτουργικές, φλεγμονώδεις παθήσεις, 
νεοπλάσματα, τραύματα, εγκαύματα. Οι ιδιαίτερα εξειδικευ-
μένες χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε χει-
ρουργεία, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό της πλέον σύγχρο-
νης τεχνολογίας.

Η στενή συνεργασία των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων (παιδοενδοκρινολόγος, παιδοκαρδιολόγος, 
παιδοπνευμονολόγος, παιδονευρολόγος, παιδοορθοπεδι-
κός, παιδοογκολόγος, παιδονεφρολόγος, παιδοακτινολόγος, 
παθολογοανατόμος, παιδοψυχολόγος) έχει ως αποτέλεσμα 
την ολοκληρωμένη θεραπεία, ιδιαίτερα σε αυτούς που πά-
σχουν από σπάνιες ή σύνθετες χειρουργικές παθήσεις.

Σημαντικός είναι ο ρόλος του παιδοχειρουργού στην ομάδα 
προγεννητικής διάγνωσης (γυναικολόγος, γενετιστής, νεο-
γνολόγος κ.α.), η οποία θα ενημερώσει και θα συμβουλέψει 
τους γονείς για τη κατάσταση του παιδιού τους. 

Οι παιδοαναισθησιολόγοι του νοσοκομείου μας έχουν εκ-
παιδευτεί σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της παιδιατρι-
κής αναισθησιολογίας και η εισαγωγή των μικρών ασθε-
νών στην αναισθησία, παρουσία των γονιών, εγγυάται  την 
μείωση του διεγχειρητικού stress. 

Η χειρουργική προσέγγιση με ενδοσκοπικές μεθόδους (λα-
παροσκοπική, θωρακοσκοπική, διουρηθρική, διαπρωκτική 
κ.λ.π.) έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστα επεμβατική θερα-
πεία (minimal invasive treatment). 

Στην εξαιρετικά Οργανωμένη Μονάδα Ημερήσιας Νοση-
λείας 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 ενδονο-

σοκομειακές λοιμώξεις 
• τη σύντομη παραμονή του μακριά από τους γονείς και το 

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

βάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού) 

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

για όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων
• εξελιγμένες τεχνικές εξωσωματικής κυκλοφορίας σε νε-

ογνά
• ανατομική διόρθωση της μετάθεσης των μεγάλων αγγεί-

ων (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 βαλβιδο-

φόρων 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 καρδιο-
λογίας. Ειδικεύεται στη διάγνωση συγγενών και επίκτητων 
καρδιακών παθήσεων σε βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποιώντας τεχνολογικά προηγμένα μηχανήματα 
υπερηχοκαρδιογραφίας και ειδικευμένο επιστημονικό προ-
σωπικό.
Στους ιδιαίτερα εξειδικευμένους τομείς του τμήματος περι-
λαμβάνονται:
• αναίμακτη διερεύνηση συγγενών και επίκτητων καρδιο-

παθειών με τη χρήση μηχανημάτων τρισδιάστατης υπε-
ρηχοκαρδιογραφίας, ακόμα και σε έμβρυα

• έλεγχος των καρδιακών αρρυθμιών με ηλεκτροκαρδι-
ογράφημα, Holter ρυθμού και δοκιμασία βαδίσματος σε 
κυλιόμενο τάπητα

• τοποθέτηση βηματοδοτών
• αιμοδυναμικός έλεγχος και μη επεμβατική αντιμετώπιση 

συγγενών καρδιοπαθειών (βαλβιδοπλαστική, αγγειοπλα-
στική, σύγκλειση επικοινωνιών).

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

Κέντρο Αγγειακών Ανωμαλιών: Το  μοναδικό κέντρο 
στην Ελλάδα - για τη διάγνωση και την ολοκληρωμένη 
θεραπεία των αγγειακών ανωμαλιών - στελεχωμένο από 
ομάδα καταξιωμένων ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων 
εξειδικευμένων στις αγγειακές ανωμαλίες σε κορυφαία 
κέντρα της Αμερικής (multi-disciplinary clinics) και με πο-
λυετή εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και 
μεθόδων για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών αγ-
γειακών ανωμαλιών. Διαθέτει πρωτοποριακό υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (ψηφιακό αγγειογράφο 
κατάλληλο για αγγειογραφίες εγκεφάλου και άκρων με δυ-
νατότητα roadmam & 3D απεικόνισης), καθώς επίσης και 
δεδηλωμένη υποστήριξη από το κορυφαίο κέντρο αγγεια-
κών ανωμαλιών παγκοσμίως “Children’s Hospital Boston”.

Τμήμα Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής: Εξειδι-
κεύεται στην παρακολούθηση και τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση όλων των ειδών δυσμορφίας του προσώπου, των 
γενετικών δυσμορφιών αλλά και των λειτουργικών ή αι-
σθητικών προβλημάτων που εμφανίζονται καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της παιδικής ηλικίας.
Με ιατρική τεχνογνωσία, πολυετή πείρα εξειδικευμένης 
διεπιστημονικής ομάδας χειρουργών από τις Η.Π.Α και 
προηγμένες διαγνωστικές τεχνικές, παρέχεται κορυφαία 
φροντίδα των υψηλότερων διεθνών προτύπων για την 
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επιτυχή αποκατάσταση κάθε περιστατικού.
Αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως:
•  Σχιστίες χείλους - γνάθου - υπερώας
•  Κρανιοσυνοστέωση
•  Υπερτελορισμός
•  Βλεφαρόπτωση
•  Κρανιοπροσωπικός τραυματισμός
•  Κρανιοπροσωπικοί όγκοι
•  Άπνοια ύπνου
•   Συγγενείς μελαγχρωματικοί σπίλοι

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

Ορθοπαιδικό Κέντρο: Αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσμα-
τικά όλα τα περιστατικά που σχετίζονται με ορθοπαιδικές 
παθήσεις. Παρέχεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, διάγνωση 
και χειρουργική προσέγγιση σε παθήσεις του μυοσκελετι-
κού συστήματος και της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, είναι 
εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων, φροντίζει 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των περιστατι-
κών.
Εξειδικευμένες παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν:
• ραιβοϊπποποδία (club foot) με τη χρήση της μεθόδου 

Ponseti (είναι το μόνο κέντρο στην Ελλάδα, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη Διεθνή Ένωση Ponseti)

• αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου (DDH)
• νευρομυϊκές παθήσεις (πολυεπίπεδη χειρουργική 

επέμβαση)
• ανάπλαση των άνω και κάτω άκρων που σχετίζονται με 

συγγενείς και επίκτητες παθήσεις (επιμήκυνση ή/ και δι-
όρθωση οστικών παραμορφώσεων)

• σκολίωση, κύφωση, σπονδυλολίσθηση.

Ιατρείο Ελέγχου Σπονδυλικής Στήλης: Παρέχεται εμπε-
ριστατωμένη διάγνωση και εξειδικευμένη θεραπεία σε 
παιδιά με:
•  Σκολίωση
•  Κύφωση
•  Οσφυαλγία
•  Ισχιαλγία
•  Σπονδυλόλυση
•  Σπονδυλολίσθηση
•  Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
•  Ραιβόκρανο
•  Ινιοαυχενική αστάθεια
•  Τραύμα
•  Όγκους
•  Σπονδυλοδισκίτιδα

Οι παραπάνω παθήσεις αντιμετωπίζονται με την πραγματο-
ποίηση επεμβάσεων, όπως:
•  Σπονδυλικές ενέσεις για την αντιμετώπιση της οσφυαλγί-

ας ή/και ισχιαλγίας με επιστροφή στο σπίτι σε λίγες ώρες.

•  Αποσυμπίεση/Δισκεκτομή σε περιπτώσεις δισκοκήλης ή 
οσφυικής στένωσης με επιστροφή στο σπίτι την επόμενη 
μέρα.

•  Ινιοαυχενική σταθεροποίηση σε περιπτώσεις αστάθειας ή 
στένωσης.

•  Αφαίρεση ημισπονδύλων και πραγματοποίηση εκλεκτικής 
σπονδυλοδεσίας για growth modulation και αποφυγή της 
συγγενούς σκολίωσης.

• Διαδερμική επιδιόρθωση κατάγματος pars, προλαμβά-
νοντας την σπονδυλολίσθηση και επιστροφή στο σπίτι την 
επόμενη μέρα.

• Growth Rod Systems για τον έλεγχο της πρώιμης σκολί-
ωσης.

•  Σε περιπτώσεις πρώιμης σκολίωσης, εμφύτευση ράβδων 
MAGEC με επιμήκυνση, η οποία πραγματοποιείται στα 
Εξωτερικά Ιατρεία.

•  Σπονδυλοδεσία με οπίσθια ή/και πρόσθια προσπέλαση για 
την τελική αντιμετώπιση της σκολίωσης/κύφωσης.

Νευροχειρουργικό: Πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε πα-
θήσεις που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 
νεογνά και εφήβους. Χρησιμοποιεί τεχνολογικά προηγμένο 
εξοπλισμό και στελεχώνεται από εξαιρετικά έμπειρους χει-
ρουργούς για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των νευ-
ρολογικών παθήσεων.

Οφθαλμολογικό: Εξειδικεύεται στην εξέταση και παροχή 
συντηρητικής και χειρουργικής αντιμετώπισης όλων των 
οφθαλμολογικών περιστατικών που μπορούν να προκύ-
ψουν από τη νεογνική ηλικία έως και την εφηβεία. Διαθέτει 
σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος παράλληλα 
με το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση.

Πλαστικής Χειρουργικής: Σκοπός της πλαστικής χειρουρ-
γικής είναι να αντιμετωπίσει παθήσεις όπως τραύματα, συγ-
γενείς ανωμαλίες, όγκους κ.ά., έτσι ώστε να αποκατασταθεί 
πλήρως αισθητικά και λειτουργικά ο ασθενής. H ειδικότητα 
της πλαστικής χειρουργικής έχει πολλές υποειδικότητες, μία 
εκ των οποίων είναι και η παιδοπλαστική.
Με ιατρική τεχνογνωσία, την πολυετή πείρα εξειδικευμέ-
νης διεπιστημονικής ομάδας χειρουργών από τις Η.Π.Α. και 
προηγμένες διαγνωστικές τεχνικές, παρέχεται κορυφαία 
φροντίδα στη βάση των υψηλότερων διεθνών προτύπων 
για την επιτυχή αποκατάσταση του εκάστοτε περιστατικού.
Ο πλαστικός χειρουργός ασχολείται με μια ευρεία γκάμα πα-
θήσεων που αφορούν στο παιδί, όπως:
• Συγγενείς ανωμαλίες: του κρανίου και του προσώπου 

(σχιστίες, συνοστεώσεις, σύνδρομα που αφήνουν παρα-
μορφώσεις στο πρόσωπο ή/και στο κρανίο), της μικρω-
τίας, της βλεφαρόπτωσης, των άκρων (εξαδακτυλία και 
συνδακτυλία), των γεννητικών οργάνων (υποσπαδίες και 
αγενεσία του κόλπου και του μαστού)

• Αγγειακές ανωμαλίες: αιμαγγειώματα, αρτηριοφλεβικές 
δυσμορφίες

• Δερματικές παθήσεις: σπίλους γιγαντιαίους και μικρούς, 
διάφορα άλλα καλοήθη και κακοήθη μορφώματα

• Τραύματα: κοινά θλαστικά τραύματα, θλαστικά τραύματα 
του προσωπικού νεύρου ή της παρωτίδας, εγκαύματα, 
κρανιογναθοπροσωπικά κατάγματα, τραύματα άνω άκρων
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• Αναπτυξιακά προβλήματα: προβλήματα σύγκλισης γνά-
θων

• Όγκους καλοήθεις και κακοήθεις: του προσώπου, του 
σώματος

• Αισθητικά: ρινοπλαστική, ωτοπλαστική, βλεφαροπλαστι-
κή, αύξηση/μείωση στήθους

•  Ουλές αισθητικής ή/και λειτουργικής φύσεως

Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης Κρανίου: Παρέχει 
προηγμένη και παγκοσμίου φήμης ιατρική και χειρουργική 
αντιμετώπιση όλου του φάσματος των παθήσεων που προ-
σβάλλουν τη ρίνα (μύτη), τους παραρρινίους κόλπους και 
την πρόσθια βάση του κρανίου, συμπεριλαμβανομένης της:
• Ενδοσκοπικής χειρουργικής βάσης κρανίου
• Κοσμητικής ρινοπλαστικής
• Λειτουργικής ρινοπλαστικής
• Αντιμετώπισης αλλεργικών παθήσεων
Εστιάζει στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ρινολογι-
κών παθήσεων όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων 
αλλά όχι περιοριζόμενων στη γενική ρινολογία, την ενδο-
σκοπική χειρουργική βάσης κρανίου, τη ρινοπλαστική και 
τις αλλεργικές παθήσεις.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή των 
Βαλκανίων, οι υπηρεσίες του ολοκληρωμένου Κέντρου 
Ρινολογίας συμπεριλαμβάνουν την ενδοσκοπική ρινο-νευ-
ροχειρουργική αντιμετώπιση η οποία αποτελεί μία νέα χει-
ρουργική θεραπεία που απευθύνεται σε επιλεγμένους παι-
διατρικούς και ενήλικες ασθενείς.

Ωτορινολαρυγγολογικό: Είναι ένα πολύ σύγχρονο τμήμα, ικανό 
να ασχοληθεί με όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με τα αυ-
τιά, τη μύτη και το λάρυγγα. Διαθέτει μία πλήρως εξοπλισμένη 
ακοολογική κλινική, στην οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν 
όλες οι σχετικές παθήσεις από τη νεογνική έως την εφηβική 
ηλικία.

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 μηχα-
νήματα με ακτινοσκόπηση, με τα οποία πραγματοποιείται 
ολόκληρο το φάσμα των βασικών ακτινογραφιών.

Πολυτομικό Αξονικό Τομογράφο: Είναι τελευταίας τεχνο-
λογίας και επιτρέπει την πραγματοποίηση εξετάσεων γρηγο-
ρότερα και με μικρότερη έκθεση σε ακτινοβολία, δύο πολύ 
σημαντικοί παράγοντες όταν πρόκειται για παιδιατρικούς 
ασθενείς. Πέραν των συνηθισμένων εξετάσεων, πραγματο-
ποιούνται και μη επεμβατικές αγγειογραφίες, όπως εξετά-
σεις εικονικής πραγματικότητας και τρισδιάστατες ανασυν-
θέσεις.

Μαγνητική Τομογραφία: Καλύπτει όλο το φάσμα των 
απλών και εξειδικευμένων εξετάσεων σε ασθενείς νεογνι-
κής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, μειώνοντας έτσι το χρό-
νο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εξετάσεων και 
προσφέροντας απεικονίσεις υψηλής ποιότητας. Ο μαγνητι-
κός τομογράφος με την εφαρμογή καρδιακού συντονισμού 
επιτρέπει τη λεπτομερή απεικόνιση των καρδιακών δομών 
εφαρμόζοντας μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Διεξάγονται 
εξετάσεις υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας από την προγεν-
νητική διαγνωστική υπηρεσία, καλύπτοντας όλο το φάσμα 
των εξειδικευμένων εξετάσεων μαγνητικής εμβρύου.
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Ειδικές  Μονάδες και Τμήματα
Στο ΙΑΣΩ Παίδων λειτουργούν ειδικές μονάδες που προ-
σφέρουν εξειδικευμένη περίθαλψη και χειρίζονται ειδικές 
περιπτώσεις:

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

Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας: Οι επεμβα-
τικοί ακτινολόγοι με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων 
εκτελούν πράξεις, οι οποίες κάποτε αντιμετωπίζονταν χει-
ρουργικά, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αιμορραγίας, μειώ-
νοντας τον πόνο και το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, 
καθώς δεν προϋποθέτουν χειρουργικές τομές, αλλά μία 
μόνο διαδερμική τομή λίγων χιλιοστών.

Εξωτερικά Ιατρεία
Τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καλύπτουν όλο το φάσμα των 
παιδιατρικών ειδικοτήτων:

•  Αγγειοδυσπλασιών
•  Αγγειοχειρουργικό
•  Αιματολογικό
•  Ακοολογικό
•  Αλλεργιολογικό
•  Aναισθησιολογικό
•  Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
•  Γαστρεντερολογικό
•  Γεννητο-Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος
•  Δερματολογικό
•  Διατροφολογικό - Διαιτολογικό
•  Ελέγχου Σπονδυλικής Στήλης - Σκολίωσης
•  Ενδοκρινολογικό - Παιδικού Διαβήτη
•  Eργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο
•  Θωρακοχειρουργικό
•  Κέντρο Αγγειακών Ανωμαλιών
•  Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών,  Εφήβων &
    Οικογένειας
•  Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής
•  Λιπιδαιμικό
•  Λοιμωξιολογικό
•  Νευρολογικό
•  Νευροχειρουργικό
•  Νεφρολογικό
•  Ορθοπαιδικό
•  Ουρολογικό
•  Οφθαλμολογικό
•  Παιδιατρικό
•  Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας
•  Παιδικής & Εφηβικής Παχυσαρκίας
•  Παιδοκαρδιολογικό & Αιμοδυναμικό Εργαστηρίο
•  Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική - Κέντρο Συγγενών  
    Καρδιοπαθειών
•  Παιδοχειρουργικό

•  Πλαστικής Χειρουργικής
•  Πνευμονολογικό
•  Ρευματολογικό
•  Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης Κρανίου
•  Φυματιολογικό
•  Φυσικοθεραπείας
•  Ω.Ρ.Λ.

Επείγοντα Περιστατικά
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στελεχωμένο με εξειδι-
κευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργεί σε 
24ωρη βάση και αντιμετωπίζει  άμεσα και αποτελεσματικά 
όλα τα έκτακτα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.

Το ΙΑΣΩ Παίδων έχει συνάψει συνεργασία με τις παρα-
κάτω ασφαλιστικές εταιρείες:

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

Απαρτίζεται από δύο κύρια κτίρια 

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

Θεραπείας 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 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 ειδικής νοσολογίας.

Καρδιολογικό: Διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται, με τη 
χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες οι παθήσεις του 
καρδιακού μυός και των αγγείων του. Ενδεικτικά, πραγμα-
τοποιούνται Triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης σε κυλι-
όμενο τάπητα, Holter ρυθμού και αρτηριακής πίεσης, διοι-
σοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς, Stress Echo.

Ρευματολογικό: Αντιμετωπίζονται ασθενείς που πάσχουν από 
νόσους του κολλαγόνου, αυτοάνοσα νοσήματα, εκφυλιστικές 
αρθροπάθειες και άλλες ρευματολογικές παθήσεις.

Πνευμονολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθή-
σεων των πνευμόνων. Στο τμήμα λειτουργούν Εργαστήριο 
Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας, Εργαστήριο Μελέτης 
Ύπνου,  Βρογχολογικό Εργαστήριο καθώς και Ιατρείο Δια-
κοπής Καπνίσματος.

Δερματολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία δερμα-
τικών νόσων.

Νεφρολογικό: Η εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων διε-
ρευνά όλα τα νεφρολογικά νοσήματα, μέσω εργαστηρια-
κών εξετάσεων και βιοψίας νεφρού για την άμεση αντιμε-
τώπιση και θεραπεία τους.

Ενδοκρινολογικό: Διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται 
όλες οι παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και του μετα-
βολισμού. 

Νευρολογικό: Καλύπτονται πρωτοπαθείς και δευτερο-
παθείς παθήσεις του νευρικού και του μυϊκού συστήμα-
τος, καθώς και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Στο τμήμα 
λειτουργεί Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας με εξοπλισμό 
τελευταίου τύπου, όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφο, ηλε-
κτρομυογράφο και video-ηλεκτροεγκεφαλογράφο 64 κα-
ναλιών με δυνατότητα διεγχειρητικής φλοιογραφίας εγκε-
φάλου και μακράς καταγραφής.

Γαστρεντερολογικό: Με τη χρήση της αρτιότερης τεχνο-
λογίας αντιμετωπίζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά 
όλες οι παθήσεις του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού 
συστήματος (στομάχου, εντέρου, ήπατος, κ.λπ.). Αποτελεί 
από τα ελάχιστα ιδιωτικά κέντρα ενδοσκοπικών υπερή-
χων στην Ελλάδα, που εφαρμόζει με τον πλέον προηγμένο 
εξοπλισμό ενδοσκοπικής υπερηχοτομογραφίας την τεχνική 
της ελαστογραφίας.

Αιματολογικό: Γίνεται διάγνωση και θεραπεία όλου του 
φάσματος των καλοήθων και κακοήθων αιματολογικών 
νοσημάτων (αναιμίες, λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά σύν-
δρομα, μυελώματα, λεμφώματα, υποπλαστική και απλαστι-
κή αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, διαταραχές πήξεως, σύν-
δρομα ανοσοανεπάρκειας, μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα, 
θρομβοφιλία, κ.λπ.).
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Χειρουργικός Τομέας
Γενικής Χειρουργικής: Παρέχεται διάγνωση και αντιμετω-
πίζονται χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι ανωμαλίες και οι 
κακώσεις των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.
 
Ουρολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθήσε-
ων του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος, με την 
εφαρμογή 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 
επεμβάσεις της θωρακοχειρουργικής, ειδικότερα των 
πνευμόνων, του μεσοθωρακίου, του οισοφάγου, κ.ά. Γίνο-
νται ελάχιστα επεμβατικές εγχειρήσεις, μεσοθωρακοσκοπή-
σεις και διαγνωστικές εξετάσεις.

Καρδιοχειρουργικό: Αντιμετωπίζονται όλα τα καρδιολογι-
κά περιστατικά, 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 
κλασικές, αλλά και οι νέες χειρουργικές τεχνικές, όπως 
χειρουργική ελάχιστης επεμβατικότητας, αρθροσκοπική 
χειρουργική, αρθροπλαστικές, ενδομυελικές ηλώσεις, βι-
ολογικές τεχνικές - βλαστοκύτταρα κ.ά.. 

Ω.Ρ.Λ.: Παρέχεται διάγνωση και συντηρητική ή χειρουργι-
κή θεραπεία των ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων, κα-
θώς και των νευροωτολογικών, όπως βαρηκοΐα, εμβοές 
και ίλιγγος. Επίσης, διερευνά και αντιμετωπίζει περιστατικά 
με ροχαλητό και υπνική άπνοια.

Οφθαλμολογικό: Καλύπτονται διαγνωστικά και χειρουρ-
γικά όλα τα οφθαλμολογικά περιστατικά, καθώς και συγ-
γενείς παθήσεις που συνοδεύονται από οφθαλμολογικές 
εκδηλώσεις.

Πλαστικής Χειρουργικής: Πραγματοποιούνται όλες οι αι-
σθητικές επεμβάσεις (face lift, βλεφαροπλαστική, ρινοπλα-
στική, ωτοπλαστική, επεμβάσεις λιποαναρρόφησης, χει-
ρουργική μαστών κ.ά.).

Νευροχειρουργικό: Αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά πα-
θήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πραγματο-
ποιούνται επεμβάσεις που αφορούν σε όλη τη χειρουργι-
κή ογκολογία του εγκεφάλου και της υποφύσεως, καθώς 
και όλο το φάσμα χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης 
συμπεριλαμβανομένων και minimal τεχνικών. Είναι δυ-
νατή η πλήρης αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων 
του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, είτε ενδοαγ-
γειακά 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 ανθρώ-
πινου σώματος, εκτός της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Γναθοχειρουργικό: Διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά ή χειρουργικά παθήσεις και κακώσεις του μυ-
οσκελετικού συστήματος του προσώπου. 

Γυναικολογικό: Παρέχεται συντηρητική ή χειρουργική θε-
ραπεία οποιασδήποτε πάθησης που σχετίζεται με το έσω 
και έξω γεννητικό σύστημα της γυναίκας. 

Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας: Εφαρμόζονται 
οι πιο προηγμένες ενδοαγγειακές τεχνικές αντιμετώπισης 
μιας σειράς παθήσεων που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπί-
ζονταν μόνο με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, όπως τα 
εγκεφαλικά ανευρύσματα, οι αγγειακές δυσπλασίες εγκε-
φάλου και νωτιαίου μυελού. 
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Επίσης, εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνικές αντιμετώπι-
σης του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως 
η μηχανική θρομβεκτομή. Ακόμα, αντιμετωπίζονται με τις 
νεότερες τεχνικές, αγγειακές ανωμαλίες όπως φλεβικές 
δυσπλασίες, λεμφικές δυσπλασίες και αρτηριοφλεβώδεις 
δυσπλασίες. 

Ειδικές Μονάδες 
Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.): Πα-
ρέχεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεχούς παρακο-
λούθησης, φροντίδας και θεραπείας σε ασθενείς που οι 
ζωτικές τους λειτουργίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. 
Η μονάδα βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα για την αντιμετώ-
πιση επειγόντων περιστατικών. 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Εμφραγμάτων: 
Νοσηλεύονται περιστατικά τα οποία έχουν σχέση με οξέα 
καρδιολογικά προβλήματα, καρδιοχειρουργημένα περιστα-
τικά, καθώς και περιστατικά που η κατάστασή τους απαιτεί 
συνεχή νοσηλευτική φροντίδα όλο το 24ωρο.

Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας: Εκτός από τη χορήγη-
ση χημειοθεραπείας, προσφέρει σε συνεργασία με άλλα 
τμήματα του ΙΑΣΩ General τις πιο σύγχρονες διαγνωστικές 
και θεραπευτικές ιατρικές υπηρεσίες στον πάσχοντα ασθε-
νή, όπως είναι η υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθε-
ραπεία, οι χημειοεμβολισμοί όγκων, η καυτηρίαση όγκων 
με χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή μικροκυμάτων, η κρυοπηξία 
όγκων. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα πλειάδας ανα-
κουφιστικών πράξεων (τοποθέτηση ενδοπροθέσεων στα 
χοληφόρα, τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων, παροχέ-
τευση συλλογών, τοποθέτηση γαστροστομιών κ.λπ.). 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: Διαθέτει εξοπλισμό τελευταί-
ας τεχνολογίας, όπως συσκευές αιμοκάθαρσης (κλασική 
αιμοκάθαρση, αιμοδιαδιήθηση, αιμοδιαδιήθηση online), 
επεξεργασία νερού με αντίστροφη όσμωση, φίλτρα αιμο-
κάθαρσης low & high flux, διαλύματα αιμοκάθαρσης με 
διττανθρακικά και σάκους αιμοδιαδιήθησης. Επίσης, στη 
Μονάδα λειτουργεί Τμήμα Πλασμαφαίρεσης - Λιπιδιοαφαί-
ρεσης και Τεχνητού Ήπατος για την αντιμετώπιση νευρο-
λογικών, ανοσολογικών, αιματολογικών, ρευματολογικών 
νοσημάτων, καθώς επίσης και για την υποστήριξη της ηπα-
τικής ανεπάρκειας.

Μονάδα Λιθοτριψίας: Πραγματοποιείται αναίμακτη κατα-
στροφή 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 
ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων. 

Λειτουργούν:
•  Α΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική
• B΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική
• Α΄ Κλινική Αθλητικών Κακώσεων
• Αιματολογική-Ογκολογική Κλινική
• Κέντρο Αναφοράς Βαλβιδοπάθειας Καρδιάς
• Α΄ Γαστρεντερολογική Κλινική
•  Κλινική Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής 
    Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (MISS)
• Α΄ Eνδοσκοπική Χειρουργική Κλινική
• Α΄ Καρδιολογική Κλινική
• Β΄ Καρδιολογική Κλινική
• Γ΄ Καρδιολογική Κλινική
• Δ΄ Καρδιολογική Κλινική
• Α΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική
• Β΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική
• Γ΄ Κλινική Μαστού
• Β΄ Νευρολογική Κλινική
• Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική
• Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική
• Α΄ Ογκολογικό Τμήμα
• Γ΄ Ογκολογική Κλινική
• Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική
• Β’  Ορθοπαιδική Κλινική Αρθροσκοπικής 
    Χειρουργικής & Χειρουργικής Ώμου
• Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική
• Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική
• ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική
• Ζ΄ Ορθοπαιδική Κλινική
• Κλινική Αναγεννητικής και Επανορθωτικής 
    Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
• Α΄ Ουρολογική Κλινική
• Β΄ Ουρολογική Κλινική
•  Γ΄ Ουρολογική Κλινική
• Δ΄ Ουρολογική Κλινική
• Ουρολογική Κλινική Επανορθωτικής και Χειρουργικής 

Ανδρολογίας
• Οφθαλμολογική Κλινική
• Α΄ Παθολογική Κλινική
• Β΄ Παθολογική Κλινική
• Γ΄ Παθολογική Κλινική
• Δ΄ Παθολογική Κλινική
• Παθολογική-Διαβητολογική Κλινική 
• Παθολογική-Λοιμωξιολογική Κλινική
• Α΄ Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής
• Β΄ Πνευμονολογική Κλινική
• Α΄ Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
    Χειρουργικής
• Β΄ Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
    Χειρουργικής
• Γ΄ Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
    Χειρουργικής
• Α΄ Χειρουργική Κλινική
• Β΄ Χειρουργική Κλινική
• Γ΄ Χειρουργική Κλινική
• Δ΄ Χειρουργική Κλινική, Χειρουργική  Ήπατος - 
    Παγκρέατος - Χοληφόρων 
    Λειτουργεί Τμήμα Xειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
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• Ε΄ Χειρουργική Κλινική 
    Λειτουργεί Ιατρείο Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού
• ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική
• Α΄ Κλινική Χειρουργικής Θώρακος
• Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής 
    Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου 

Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισο-
δίων: Λειτουργεί όλο το 24ωρο και προσφέρει ταχεία διά-
γνωση και εξατομικευμένη θεραπεία. Εφαρμόζονται οι πιο 
σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι, η ενδοφλέβια χορήγηση 
ειδικού θρομβολυτικού φαρμάκου και η μέθοδος της μη-
χανικής θρομβεκτομής, ανάλογα με την έκταση της βλάβης 
και το χρόνο εμφάνισης των συμπτωμάτων.

Μονάδα Πλαστικής Γεννητο-ουρηθρικής Χειρουργι-
κής του Άρρενος: Παρέχει διάγνωση και αποκατάσταση 
συγγενών και επίκτητων βλαβών της ανατομικής και της 
λειτουργίας του πέους και της ουρήθρας περιφερικότερα 
του έξω σφιγκτήρος. 

Τμήμα Διερεύνησης & Χειρουργικής της Επιληψίας: 
Παρέχεται πλήρης διερεύνηση της επιληψίας, καθώς και 
φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπισή της. Διαθέ-
τει όλο τον αναγκαίο και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό για τη διενέργεια του απαιτούμενου πολυσυλλεκτι-
κού προεγχειρητικού ελέγχου.

Tμήμα Επανορθωτικής & Μικροαγγειακής Πλαστικής 
Χειρουργικής: Πραγματοποιούνται επεμβάσεις που έχουν 
σκοπό την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση ελλειμμά-
των στο ανθρώπινο σώμα, μετά από τραύμα ή αφαίρεση 
όγκων, με έμφαση στο ανώτερο αποτέλεσμα λειτουργικά, 
αλλά και αισθητικά, μεταμοσχεύοντας τμήματα από άλλες 
περιοχές του ασθενούς με παρόμοια σύσταση και ιδιότητες.

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

Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης & Ειδικών Νευρολογι-
κών Θεραπειών: Ενα ειδικό ιατρείο που απευθύνεται στην 
ομάδα των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση. Στελεχώ-
νεται από έμπειρους Νευρολόγους, με εξειδίκευση στην 
πολλαπλή σκλήρυνση με πλούσιο κλινικό και ερευνητικό 
έργο. Εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και δι-
εθνείς οδηγίες, όλες οι σύγχρονες και νεότερες θεραπείες.

Διαιτολογικό: Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης του βασι-
κού μεταβολισμού και του λιπώδους ιστού του σώματος. 
Διασφαλίζει τη σωστή εκτίμηση και εκπόνηση των διατρο-
φικών προγραμμάτων και άσκησης, ενώ παρέχει ειδικά 
διατροφικά προγράμματα για παθολογικές καταστάσεις.

Διαγνωστικά Εργαστήρια
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικρο-
βιολογικό - Βιοχημικό - Ανοσολογικό - Αιματολογικό): 
Λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό και μηχα-
νήματα τελευταίας τεχνολογίας. Πραγματοποιούνται όλες 
οι εξετάσεις του βιοϊατρικού τομέα: ιατρικής βιοχημείας, 
κλινικής μικροβιολογίας, εργαστηριακής αιματολογίας 
και ανοσολογίας, ορμονολογικές, καθώς και εξετάσεις 
μοριακής βιολογίας. Επίσης,  πραγματοποιείται όλος ο 
απαιτούμενος έλεγχος αίματος, πλάσματος και αιμοπετα-
λίων που προηγείται των μεταγγίσεων.
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Παθολογοανατομικό: Στο σύγχρονο και πιστοποιημένο με 
ΙSO εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής εξετάζονται μα-
κροσκοπικά και ιστολογικά όλα τα χειρουργικά και βιοπτικά 
υλικά, με δυνατότητα πλήρους ανοσοϊστοχημικού ελέγχου 
και μοριακών τεχνικών για στοχευμένη θεραπεία. 

Απεικονιστικά Εργαστήρια
Ακτινοδιαγνωστικό: Διαθέτει ψηφιακό ακτινοσκοπικό, ψη-
φιακό ακτινολογικό με Ortho Package για ολόσωμες ακτι-
νογραφίες σπονδυλικής στήλης και κάτω άκρων, ψηφιακό 
μαστογράφο (με σύστημα ηλεκτρονικά υποβοηθούμενης 
διάγνωσης), ορθοπαντομογράφο με κεφαλομετρία και 
σύστημα στερεοτακτικής εντόπισης και βιοψίας μαστού 
(Mammotome).

Αξονική Τομογραφία: Διαθέτει δύο Πολυτομικούς Αξο-
νικούς Τομογράφους για την εξέταση όλων των οργάνων 
και τη διενέργεια όλων των αξονικών τομογραφιών, όπως 
επίσης ειδικών εξετάσεων, όπως είναι η αναίμακτη στεφα-
νιογραφία, η εικονική κολονογραφία, οι τρισδιάστατες αγγει-
ογραφίες και η αξονική εντερόκλυση και εντερογραφία. Επί-
σης, διενεργούνται κατευθυνόμενες επεμβατικές πράξεις, 
όπως διαδερμικές βιοψίες, παροχετεύσεις, θερμοκαυτηρι-
ασμοί όγκων και τοποθέτηση οδηγών για ακτινοθεραπεία. 

Μαγνητική Τομογραφία: Διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο 1,5 
Τesla για την εξέταση όλων των οργάνων και για τη διενέρ-
γεια όλων των μαγνητικών τομογραφιών, συμπεριλαμβα-
νομένων της μαγνητικής μαστογραφίας, της πολυπαραμε-
τρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη, της μαγνητικής 
αρθρογραφίας και της μαγνητικής καρδιάς.

Υπέρηχοι - Triplex: Διαθέτει τρεις ψηφιακούς έγχρωμους 
Υπερηχοτομογράφους τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής 
ευκρίνειας, για την πραγματοποίηση υπερήχων γενικών, 

άνω - κάτω κοιλίας και αγγείων, μαστού με ελαστογραφία, 
γυναικολογικών, οφθαλμολογικών και ουρολογικών. 
Eπίσης, διενεργούνται κατευθυνόμενες επεμβατικές πρά-
ξεις, όπως βιοψίες, παροχετεύσεις, θερμοκαυτηριασμοί 
όγκων με ραδιοσυχνότητα (RF Αblation) και τοποθέτηση 
συρμάτινων οδηγών στο μαστό. 

Ελαστογραφία Ήπατος - Fibroscan: Σύγχρονος εξοπλισμός 
μέτρησης της ελαστικότητας του ηπατικού ιστού με τον οποίο 
προσδιορίζεται η τυχόν ηπατική βλάβη εύκολα, γρήγορα και 
μη επεμβατικά.

Πυρηνική Ιατρική: Στο τμήμα λειτουργεί εργαστήριο in 
vivo, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας τομογραφική 
γ-Camera διπλής κεφαλής, όπου γίνονται τα σπινθηρογρα-
φήματα (καρδιάς, οστών, θυρεοειδούς, νεφρών, εγκεφάλου 
για ΔΔ νόσου του Parkinson και σε συνεργασία με το Τμήμα 
Διερεύνησης και Χειρουργικής της Επιληψίας, διενεργείται 
κριτικό “ictal” και μεσοκριτικό “interictal” σπινθηρογράφημα 
με ταυτόχρονη ΗΕΓ παρακολούθηση). Επίσης, λειτουργεί 
εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας με τη μέθοδο 
DEXA.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο: Πραγματοποιούνται ηλεκτρο-
φυσιολογικές μελέτες με τρισδιάστατη χαρτογράφηση, στε-
φανιογραφίες- πλήρεις καρδιακοί καθετηριασμοί, ενδοστε-
φανιαίο u/s (ΙVUS), αγγειοπλαστικές στεφανιαίων αγγείων, 
τοποθετήσεις βηματοδοτών, κατάλυση (ablation) υπερκοι-
λιακών αρρυθμιών-κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακών 
αρρυθμιών και παροχέτευση περικαρδιακής συλλογής. 

Το ΙΑΣΩ General είναι ένα από τα λίγα νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα στην Ελλάδα όπου πραγματοποιούνται βαλβιδοπλαστικές, 
rotablation και διαδερμική σύγκλιση μεσοκολπικής επι-
κοινωνίας και διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδος 
(TAVI).
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Εξωτερικά Ιατρεία
Εξετάζονται και αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά άμε-
σα, με συνέπεια και ταχύτητα. Λειτουργούν τα ακόλουθα 
ιατρεία:

• Αγγειοχειρουργικό
• Αιματολογικό
•  Αλλεργιολογικό
• Γαστρεντερολογικό 
• Γναθοχειρουργικό
• Γυναικολογικό
•  Δερματολογικό - Μελαγχρωματικών 
    Αλλοιώσεων και Μελανώματος
•  Διαβητολογικό Κέντρο
• Ενδοκρινολογικό
• Καρδιολογικό
•  Μαστού
• Νευρολογικό
• Nευροχειρουργικό
• Νεφρολογικό
•  Ογκολογικό
• Ορθοπαιδικό
•  Οστεοπόρωσης
• Ουρολογικό
• Οφθαλμολογικό
• Παθολογικό
• Πλαστικής Χειρουργικής
• Πνευμονολογικό
• Ρευματολογικό
• Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
• Χειρουργικό
•  Ψυχιατρικό
• Ω.Ρ.Λ.

 

Τμήμα Check up
Πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο τμήμα Check Up, 
που παρέχει προγράμματα προληπτικού έλεγχου, σχε-
διασμένα έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες 
κάθε ατόμου ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το ιατρι-
κό ιστορικό του. Τo τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευ-
μένο Γενικό Ιατρό.

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, 
Κρυοθεραπεία, Ισοκινητικό Δυναμόμετρο, Εργομετρικό 
Κέντρο.

Τμήμα Επειγόντων
Λειτουργεί όλο το 24ωρο. Εδώ  περιθάλπεται άμεσα και 
αποτελεσματικά κάθε έκτακτο παθολογικό και χειρουργικό 
περιστατικό. Εγκεκριμένα από το ΕΚΑΒ, τα υπερσύγχρονα 
ασθενοφόρα του ΙΑΣΩ General διαθέτουν εξοπλισμό κινη-
τής μονάδας εντατικής θεραπείας και υποστηρίζονται από 
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

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

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ΙΝΤΕRAMERICAN
• NN HELLAS   
• METLIFE
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• EUROLIFE ERB
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• GENERALI  
• GROUPAMA PHOENIX
• ALLIANZ
• BUPA
•  AXA PPP
•  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ERGO
• INTERASCO
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΣΦΑΛEΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• CIGNA 
•  PRIME INSURANCE
• CNP ΖΩΗΣ
• CNP CYPRALIFE
•  ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
•  EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• EUROP ASSISTANCE
• DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
•  AETNA (INTERGLOBAL)
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• HELLENIC ALICO LIFE
• SOUTH EASTERN
• GENERALI GLOBAL HEALTH
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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 τρείς πρωτεύουσες Νομών (Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα)

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αναπτύσσονται σε 27.000 τ.μ.

Διαθέτει  203 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

Διαθέτει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής

Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

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

στον άνθρωπο

Τιμολογιακή πολιτική προσαρμοσμένη στη σημερινή πραγματικότητα

Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 για το σύνολο των τμημάτων της Κλινικής

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 
χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες οι παθήσεις της 
καρδιάς και των αγγείων της. Ενδεικτικά πραγματοποιού-
νται triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τά-
πητα, holter ρυθμού και αρτηριακής πίεσης, διοισοφάγειο 
υπερηχογράφημα καρδιάς, Stress Echo, κ.ά..

Παθολογικό: Παρέχονται τα μέσα για τη διάγνωση, την 
πρόγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων της εσωτερικής 
παθολογίας και της ειδικής νοσολογίας.

Χειρουργικός Τομέας
Τα χειρουργικά τμήματα της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας λει-
τουργούν με καταξιωμένους ιατρούς, έμπειρο και εξειδι-
κευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και είναι τα 
παρακάτω: 

Αγγειοχειρουργικής: Καλύπτει όλο το φάσμα της αγγειο-
χειρουργικής τόσο στον τομέα της διάγνωσης όσο και στον 
τομέα της θεραπείας (συντηρητικής, χειρουργικής ή επεμ-
βατικής), αντιμετωπίζοντας όλες τις παθήσεις των φλεβών 
με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους.

Αθλητικών Κακώσεων: Ειδικεύεται στη διάγνωση και τη 
θεραπεία των ασθενειών και των τραυματισμών του μυο-
σκελετικού συστήματος  που προκαλούνται κατά τη σωμα-
τική και αθλητική δραστηριότητα.

Γενικής Χειρουργικής: Παρέχεται διάγνωση και αντιμε-
τωπίζονται χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι ανωμαλίες και 
οι κακώσεις των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Το 
τμήμα αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής και στον τομέα αντιμετώπι-
σης της  παχυσαρκίας.

Γενικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Λαπαροσκο-
πήσεων: Αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον της χειρουργικής 

βρίσκεται σε λιγότερο επεμβατικές μεθόδους αντιμετώπι-
σης, δημιουργήσαμε το τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής 
& Λαπαροσκοπήσεων, όπου πραγματοποιούνται, με τις πιο 
σύγχρονες μεθόδους, επεμβάσεις με ελάχιστη διάρκεια 
παραμονής και σύντομο χρονικό διάστημα ανάρρωσης.

Γναθοχειρουργικό: Διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά ή χειρουργικά παθήσεις και κακώσεις του μυ-
οσκελετικού συστήματος του προσώπου.

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

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

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

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

Ουρολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία των παθή-
σεων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος.  
Στο τμήμα λειτουργεί επίσης ουροδυναμικό εργαστήριο στο 
οποίο πραγματοποιούνται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις 
που εκτιμούν τη λειτουργικότητα και την ανατομία του κα-
τώτερου ουροποιητικού συστήματος και προσδιορίζονται 
με ακρίβεια τα αίτια του προβλήματος.

Οφθαλμολογικό: Καλύπτονται οφθαλμολογικά περιστατι-
κά, καθώς και συγγενείς παθήσεις που συνοδεύονται από 
οφθαλμολογικές εκδηλώσεις.

Παιδοχειρουργικό: Παρέχεται διάγνωση και αντιμετωπίζο-
νται χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι ανωμαλίες και οι κα-
κώσεις των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, σε παιδιά 
έως δεκατεσσάρων ετών.
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Παιδο - Ω.Ρ.Λ.: Το εξειδικευμένο αυτό τμήμα καλύπτει όλες 
τις παθήσεις της ρινός, των ώτων, του φάρυγγα και του λά-
ρυγγα, παρέχοντας διάγνωση και συντηρητική ή χειρουργι-
κή θεραπεία, για παιδιά ως δεκατεσσάρων ετών. 

Σπονδυλικής Στήλης: Το τμήμα Σπονδυλικής Στήλης εξε-
τάζει και διεκπεραιώνει ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών 
επεμβάσεων για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση όλων των 
παθήσεων.

Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Μικροχειρουργικής: Η 
χειρουργική του χεριού έχει ως αντικείμενο τη χειρουργική 
ή τη συντηρητική θεραπεία όλων των παθήσεων του χεριού 
και του άνω άκρου, οι οποίες καθιστούν το άτομο ανίκανο 
στο να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες του απαραίτητες στη 
καθημερινή ζωή. Είναι δυνατόν να οφείλονται σε τραυματι-
σμούς ή σε χρόνια νοσήματα.

Ω.Ρ.Λ.: Το εξειδικευμένο αυτό τμήμα καλύπτει όλες τις πα-
θήσεις της ρινός, των ώτων, του φάρυγγα και του λάρυγγα, 
παρέχοντας διάγνωση και συντηρητική ή χειρουργική θερα-
πεία.

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

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

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: Η μονάδα είναι στελεχωμένη με 
καταξιωμένους επιστήμονες και εξοπλισμένη με σύγχρονα 
μηχανήματα τελευταίου τύπου κλασικής αιμοκάθαρσης, 
αιμοδιαδιήθησης και online αιμοδιαδιήθησης ώστε να 
εφαρμόζονται πρωτοποριακές 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 δίνεται 

η δυνατότητα για την προετοιμασία των ασθενών που 
επιθυμούν να μεταμοσχευθούν (προμεταμοσχευτικού 
ελέγχου λήπτη-δότη) και την παραπομπή των υποψηφίων 
ληπτών για να ενταχθούν στη λίστα αναμονής από 
αποβιώσαντα δότη σε μεταμοσχευτικό κέντρο της επιλογής 
τους. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού επίσης παρέχει τη 
δυνατότητα πλασμαφαίρεσης, λιπιδοαφαίρεσης και MARS - 
τεχνητό ήπαρ σε νευρολογικά, οφθαλμολογικά, κληρονομικά, 
ανοσολογικά  και άλλα σπάνια νοσήματα.

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Eνηλίκων 
και Παίδων: Στις έξι κλίνες που διαθέτει η Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων 
και στις τρείς κλίνες που διαθέτει η Μ.Ε.Θ. Παίδων αντίστοι-
χα, παρέχεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεχούς και 
αδιάλειπτης παρακολούθησης, φροντίδας και θεραπείας σε 
ασθενείς που οι ζωτικές τους λειτουργίες βρίσκονται σε κρί-
σιμη 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 
διενέργειας εξετάσεων: μαστογραφία, υπερηχογράφημα 
μαστών, μαγνητική τομογραφία μαστών και κλινική εξέταση 
από έμπειρους ιατρούς - ειδικούς στις παθήσεις του μαστού.

Μονάδα Αντιμετώπισης Χρονίου Πόνου: Συνιστά μία σύγ-
χρονη μονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευτικής προσέγγι-
σης ασθενών με χρόνια επώδυνα σύνδρομα όπως χρόνια 
οσφυαλγία, νευραλγίες, καρκινικό πόνο, ινομυαλγία, νευ-
ραλγία, πόνος έρπητα ζωστήρα. 

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας: Στο τμήμα είναι 
εγκατεστημένος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής 
Trilogy του αμερικανικού κατασκευαστικού οίκου Varian 
Medical Systems ο όποιος διαθέτει εξελιγμένους αλγόριθ-
μους 3ης γενιάς για τον υπολογισμό των δεσμών ακτινοβό-
λησης για όλες τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές ακτινοθε-
ραπείας, όπως:
•  Θεραπεία σύμμορφη με το σχήμα του όγκου τριών διαστά-

σεων (3D Conformal)
•  Ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης (IMRT)
•  Απεικονιστικά καθοδηγούμενη  ακτινοθεραπεία (IGRT)
•  Ογκομετρική τοξοειδής θεραπεία  (VMAT)

Επίσης, το τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονο μηχάνημα 
εξομοίωσης, CT Simulator, της εταιρείας Siemens, που 
εντοπίζει την ακριβή θέση της βλάβης υπό την καθοδήγηση 
του ιατρού, ενώ ο σχεδιασμός της θεραπείας (Treatment 
Planning) πραγματοποιείται από το εξελιγμένο υπολογιστικό 
σύστημα ECLIPSE εξασφαλίζοντας με ακρίβεια την 
ακτινοβόλησή της, με ταυτόχρονη μέγιστη προστασία των 
υγειών ιστών

Τμήμα Εμβρυομητρικής: 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 
εγκυμοσύνης.
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Διαγνωστικά Εργαστήρια
Τα διαγνωστικά εργαστήρια της κλινικής λειτουργούν 
με εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα κορυφαίας 
τεχνολογίας και περιλαμβάνουν:

Ακτινοδιαγνωστικό: Περιλαμβάνει Ακτινοσκοπικό, 
Ακτινολογικό ψηφιακής επεξεργασίας και εκτύπωσης, 
Μέτρηση Οστικής Μάζας και Ψηφιακό Μαστογράφο 
ελαχιστοποιημένης δόσης 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.

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. 
Μετρά 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 οδηγίες για τη λειτουργική βελτίωση των λαθών στο 
σώμα μας από μηχανικής πλευράς. 

Ενδοσκοπικό: Mε τη χρήση της αρτιότερης τεχνολογίας αντι-
μετωπίζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά όλες οι παθήσεις 
του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήματος (στομά-
χου, εντέρου, ήπατος, κ.λπ.). 
• Ενδοσκοπικό εργαστήριο: διαγνωστικές και επεμβατικές 

ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού (γα-
στροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις) 

•  ERCP

Θερμοκαυτηριασμός όγκων με ραδιοσυχνότητες (PF 
Ablation): Πρόκειται για  μία θεραπευτική μέθοδο που γίνε-
ται με την χρήση του αξονικού τομογράφου στον οποίο βρί-
σκεται ξαπλωμένος ο ασθενής, προκειμένου να εντοπιστεί ο 
όγκος. 
Εισάγεται διαδερμικά μια βελόνη μέσω της οποίας εφαρ-
μόζονται ραδιοσυχνότητες μέσα στον όγκο με συνέπεια, να 
επιτυγχάνεται   νέκρωση του όγκου λόγω της ανάπτυξης 
υψηλής θερμοκρασίας.

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, μαγνητι-
κές αγγειογραφίες, μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία, 
μαγνητική μαστογραφία, χονδρογραφία αρθρώσεων και μα-
γνητική τομογραφία γυναικείας πυέλου).

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

Μέτρηση Οστικής - Πυκνότητας: Kαλύτερη εξέταση για τον 
έλεγχο της οστικής πυκνότητας και τη διάγνωση της οστεο-
πόρωσης. 

Παθολογοανατομικό: Καλύπτονται όλα τα περιστατικά που 
χρήζουν ιστοπαθολογικής διάγνωσης. Διενεργούνται και 
ανοσοϊστοχημείες.
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Πελματογράφημα: Πρόκειται για μία συσκευή με χιλιάδες αισθη-
τήρες, οι οποίοι καταγράφουν τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε 
σημείο του πέλματος, όταν αυτό βρίσκεται σε επαφή με την επι-
φάνειά της. 

Πυρινικής Ιατρικής: Το τμήμα διαθέτει άνετους και λειτουργικούς 
χώρους και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα. Ειδικό-
τερα, διαθέτει τομογραφική γ-Camera, δύο κεφαλών μεταβλητής 
γωνίας με πλήρες λογισμικό, ώστε να μπορεί να εκτελεί όλων των 
ειδών τις εξετάσεις (απλές, ολόσωμες σαρώσεις, εντοπισμένες 
δυσδιάστατες απεικονίσεις σε περιοχές του ανθρώπινου σώμα-
τος, τομογραφικές απεικονίσεις στην περιοχή του εγκεφάλου, του 
θώρακος, του τραχήλου και της κοιλίας). Επίσης, στο Τμήμα Πυ-
ρηνικής Ιατρικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας μπορούν να εκτελεσθούν 
και εξετάσεις που αφορούν στα παιδιά και τα νήπια, όπως η άμεση 
ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία.  

Τμήμα Υπερήχων: Ο εξοπλισμός αποτελείται από συστήματα υπε-
ρήχων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων των τύπων 
εξετάσεων υπερήχων και Triplex. Επίσης, πραγματοποιείται κα-
τευθυνόμενη βιοψία (FNA) θυρεοειδούς αδένα. 

Ο Ψηφιακός Μαστογράφος είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελά-
χιστης δόσης ακτινοβολίας, με ενσωματωμένο πρόγραμμα υπο-
βοηθούμενης διάγνωσης και σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης 
εξετάσεων (PACS) μεγάλης χωρητικότητας. 

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

• Γυναικολογικό
• Καρδιολογικό
• Μαιευτικό
• Νεογνολογικό
• Ορθοπαιδικό

• Οφθαλμολογικό
• Παθολογικό
• Παιδοχειρουργικό 
• Χειρουργικό

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• NN HELLAS
• METLIFE
• INTERAMERICAN
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• EUROLIFE ERB
• GENERALI HELLAS
• GROUPAMA PHOENIX
• BUPA
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ERGO
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

• INTERASCO
• CNP ΖΩΗΣ
• CNP CYPRALIFE
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH
• EUROP ASSISTANCE
• AETNA (INTERGLOBAL)
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• HELLENIC ALICO LIFE
• SOUTH EASTERN
• GENERAL GLOBAL HEALTH

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 παγκόσμια πρωτόκολλα 
Αποκατάστασης
Παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς 
Διαθέτει 125 πλήρως εξοπλισμένες νοσηλευτικές κλίνες, εκ των οποίων τέσσερις κλίνες Μονάδας 
Αυξημένης Φροντίδας
Στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και θεραπευτικό προσωπικό αποκατάστασης
Προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευχάριστο, όμορφο και ζεστό περιβάλλον για
ανθρώπους που χρήζουν αποκατάστασης
Διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα θεραπευτήρια σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στον τομέα της αποκατάστασης
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
Νέα αρχή, νέα δύναμη!
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Η Διεπιστημονική ομάδα διευθύνεται από Φυσίατρο και 
στελεχώνεται μεταξύ άλλων από Εντατικολόγο, Παθολό-
γο, Καρδιολόγο καθώς και συνεργαζόμενους συμβούλους 
Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Οι βασικοί τομείς αποκα-
τάστασης περιλαμβάνουν: Ιατρική αποκατάσταση, Φυσικο-
θεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Υδροθεραπεία, 
Ψυχολογική Υποστήριξη, Κλινικό Διαιτολόγο & Νοσηλευτι-
κή Αποκατάσταση. Η ομάδα αποκατάστασης του Κέντρου 
κατευθύνει και κατευθύνεται από τις ανάγκες του ατόμου.

Εξειδικευμένα Τμήματα 
• Τμήμα Ρομποτικής Αποκατάστασης & Νευροπλαστικότη-

τας 
•   Ιατρείο Διακρανιακού Doppler (συνεχούς καταγραφής)
•  Ιατρείο Διακρανιακού Ηλεκτρικού & Μαγνητικού Ερεθι-

σμού
•  Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων
•  Ιατρείο Σπαστικότητας 
•  Ιατρείο Οζονοθεραπείας
•  Αναγεννητικές Θεραπείες
•  Ορθώσεις - Κηδεμόνες
•  Ουρολογικό - Ουροδυναμικό 
•  Ιατρείο φώνησης και κατάποσης 
•  Τμήμα Νευροψυχολογίας
•  Ιατρείο Κατακλίσεων
•  Ιατρείο Βελονισμού
•  Ιατρείο Συνταγογράφησης Άσκησης
•  Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας & Παχυσαρκίας
•  Τμήμα Εργομετρίας & Αθλητικής Αξιολόγησης 
•  Ορθοβιολογικοί παράγοντες (PRP)

Διαγνωστικά Εργαστήρια
•  Διαγνωστικό υπερηχογράφημα μυοσκελετικού 
    συστήματος
•  Λειτουργικός έλεγχος κατάποσης
•  Ουροδυναμικός έλεγχος 
•  Εργομετρικός έλεγχος 
•  Πελματογράφημα και ορθώσεις 
•  Ηλεκτρομυονευρογράφημα 
•  Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
•  Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Ορμονολογικό
•  Ακτινολογικό
•  Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Θεραπευτικές Υπηρεσίες
Τμήμα Ρομποτικής Αποκατάστασης & Nευροπλαστικό-
τητας: Ο Φιλοκτήτης συνιστά το μοναδικό Κέντρο Αποκα-
τάστασης στην Ελλάδα που παρέχει εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες νευροπλαστικότητας και εντάσσει στο καθημερινό 

πρόγραμμα αποκατάστασης των ασθενών το Διακρανιακό 
Ηλεκτρικό Ερεθισμό. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες 
και συνταγογραφεί προγράμματα που προάγουν τη νευρο-
πλαστικότητα για την πληρέστερη και ταχύτερη αποκατά-
σταση νευρολογικών ασθενών.

Transcranial Direct Current Stimulation - tDCS: Ο δια-
κρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός  είναι μία μη επεμβατική  
και ανώδυνη μέθοδος νευροτροποποίησης, η οποία προ-
καλεί ερεθισμό στον εγκεφαλικό φλοιό και προάγει τη νευ-
ροπλαστικότητα. Ενδείκνυται  σε αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νόσο του Parkinson, 
κατάθλιψη και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. 

Repetitive Transmagnetic Stimulation - Διακρανιακός 
Μαγνητικός Ερεθισμός: Ο επαναληπτικός Διακρανιακός 
Μαγνητικός Ερεθισμός με χρήση νευροπλοήγησης χρη-
σιμοποιείται ευρύτατα με ερευνητικό σκοπό και εκτιμάται 
ότι αποτελεί και θα αποτελέσει μία από τις πρωτοπόρες 
θεραπείες νευροτροποποίησης. Είναι μία σύγχρονη θερα-
πευτική μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς 
με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και νευροεκφυλιστικά 
νοσήματα με στόχο την ενεργοποίηση (ή την αναστολή) της 
νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφάλου μέσω μαγνη-
τικών πεδίων που μεταφέρονται από ειδικούς αισθητήρες 
τοποθετημένους  στο τριχωτό της κεφαλής. 

Lokomat: Αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγ-
μα στον τομέα της Ρομποτικά Υποβοηθούμενης Βάδισης. 
Απευθύνεται σε νευρολογικούς ασθενείς με διάφορα προ-
βλήματα προτύπου βάδισης όπως αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις νω-
τιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας και σε άτομα με  
εγκεφαλική παράλυση. 

Erigo: Ρομποτικό μηχάνημα για την πρώιμη έγερση και την 
κινητοποίηση ασθενών στην υποοξεία φάση νοσηλείας και 
μετά από παρατεταμένο κλινοστατισμό. Κινητοποιεί ενεργο-
παθητικά τα κάτω άκρα αντιμετωπίζοντας τη φλεβική στάση 
και τις επιπλοκές που προκύπτουν εξαιτίας της.  Απευθύ-
νεται σε ασθενείς μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, με εγκεφαλικό επεισόδιο και σε ασθενείς που 
νοσηλεύθηκαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  Προάγει 
τη γρήγορη ενσωμάτωση των ασθενών σε ολοκληρωμένα 
πρωτόκολλα αποκατάστασης.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας: Οι θεραπείες καλύπτουν νευρο-
λογικά, ορθοπαιδικά, νευροχειρουργικά περιστατικά καθώς 
επίσης και  μυοσκελετικές, αναπνευστικές και  καρδιαγγεια-
κές παθήσεις. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλα τα απαραίτη-
τα μέσα για την εξειδικευμένη και  εξατομικευμένη  παροχή 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων και προγραμμάτων.
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Eφαρμόζονται:
• Τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης για την βελτί-

ωση της νευρομυϊκής συναρμογής, την ανάπτυξη φυ-
σιολογικών προτύπων κίνησης, την επανεκπαίδευση 
μυών και τη διέγερση της μυϊκής δραστηριότητας (P.N.F. 
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, μέθοδος 
Bobath, μέθοδος Brunnstrom, μέθοδος Vojta, μέθοδος 
Grimaldi, μέθοδος Perfetti).

• Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων (Manual Therapy), 
για την αποκατάσταση της εύρους κίνησης και την 
απελευθέρωση επώνυδων κινήσεων (προσεγγί-
σεις Kaltenborn, Maitland, Cyriax, Mulligan, μέθοδος 
McKenzie).

• Βασικές αρχές βελτίωσης της κινητικής απόδοσης, της 
ανάπτυξης των καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων.

• Ειδικά προγράμματα θεραπευτικής γυμναστικής και 
αποθεραπείας (core stability, medical balls, ΤRX, κ.ά.).

Φυσικά Μέσα - Ηλεκτροθεραπεία: Το εργαστήριο Φυσι-
κών Μέσων και Ηλεκτροθεραπείας διαθέτει ό,τι πιο σύγ-
χρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία της  αποκατάστασης. 
Συγκεκριμένα:
• Θερμοθεραπεία (διαθερμίες βραχέων και μ ικροκυμά-

των, φωτόλουτρα, συσκευές πολωμένου φωτός)
• Κρυοθεραπεία (cryo jet), για άμεση εφαρμογή σε φλεγ-

μαίνουσες  και επωδυνες περιοχές και αρθρώσεις
•  Μαγνητικά πεδία
•  Θεραπευτικοί Υπερήχοι
•  Laser χαμηλής ισχύος για την υποβοήθηση επούλωσης 

δερματικών ελκών και κατακλίσεων
•  Laser υψηλής ισχύος (ΗILT -Ηiro 3.0) για τον έλεγχο του 

πόνου και της σπαστικότητας, την αντιμετώπιση του οιδή-
ματος, την ανάκτηση εύρους κίνησης των αρθρώσεων 
και την αιμάτωση ιστών.

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

• ΕΜG Biofeedback, με εφαρμογές στη μείωση της υπερ-
τονίας, την επανεκπαίδευση της κινητικότητας σε παρέ-
σεις άκρων, αλλά και την επανεκπαίδευση των μυών του 
πυελικού εδάφους (αποκατάσταση γυναικείας ακράτειας 
ούρων) 

• Shockwave (SWT) εφαρμόζεται για τη θεραπεία χρόνι-
ων μυϊκών διαταραχών και τενόντων (επικονδυλίτιδα, 
τενοντίτιδα επιγονατιδικού - αχιλλείου - υπερακανθίου, 
triggerpoints, πελματιαία απονευρωσίτιδα κλπ.), αλλά και 
σε περιπτώσεις που η χειρουργική λύση φαίνεται να είναι 
αναπόφευκτη (παγωμένος ώμος, άκανθα πτέρνας κ.λπ.).

Στο Φιλοκτήτη, εφαρμόζεται πρωτοποριακό πιλοτικό πρω-
τόκολλο για την αντιμετώπιση σπαστικότητας με την χρήση 
Shockwave.

Τμήμα Υδροθεραπείας: Η εφαρμογή της σύγχρονης 
υδροθεραπείας στο πλαίσιο της αποκατάστασης αποτελεί 
μία από τις ειδικότητες της διεπιστημονικής ομάδας απο-
κατάστασης και πραγματοποιείται σε θεραπευτικές πισίνες 

σε θερμοκρασία νερού από 32 - 34 βαθμούς Κελσίου με 
κατάλληλες συνθήκες αέρα (45 - 50% υγρασία). Το πρό-
γραμμα υδροθεραπείας διαμορφώνεται από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και καταρτισμένο θεραπευτή και είναι βασι-
σμένο στις ανάγκες του ασθενούς.

Ο ασθενής μπορεί να ευεργετηθεί από τις θεραπευτικές 
ιδιότητες του νερού από τα πρώτα κιόλας στάδια αποκα-
τάστασης όντας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) 
μέχρι και τα τελευταία στάδια αποκατάστασης. Σύμφωνα με 
μελέτες το υδάτινο περιβάλλον προσφέρει ανακούφιση από 
το  πόνο και τους σπασμούς, προάγει το αίσθημα της χαλά-
ρωσης και της ευεξίας, αυξάνει την κυκλοφορία του αίμα-
τος και το έργο της αναπνοής. Η σύγχρονη υδροθεραπεία, 
η οποία βασίζεται στις αρχές της διεθνούς ταξινόμησης της  
λειτουργικότητας, της υγείας και της αναπηρίας(ICF), βελτι-
ώνει τον ασθενή σε επίπεδο συμμετοχής, δραστηριότητας 
και λειτουργικότητας. Η  νοητική προσαρμογή του ασθε-
νούς στο νερό, η σταδιακή αυτονόμησή του, η αύξηση της 
κινητικότητάς του σε ασφαλές περιβάλλον και η μικρή φυ-
σική υποστήριξη για την ενεργοποίηση των μυών του είναι 
μερικές από τις απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί θεραπεία 
στο νερό;».

Η υδροθεραπεία αποτελεί πλέον βασικό μέρος της διε-
πιστημονικής παρέμβασης στην αποκατάσταση και μέσο 
πρόγνωσης της πορείας του ασθενούς. Οι θεραπευτικές 
μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι η WaterSpecificTherapy, 
η BadRagazRingmethod, η ClinicalAiChi, η ClinicalWatsu, 
η Obstaclecourse, η Aqua T relax, η AquaFitness,  
η Ηubbardtherapy, η Feldenkrais, η Alexander, η 
FunctionalTraining, η Jahara.
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Hydrophysio: Πρόκειται για κυλιόμενο διάδρομο ο οποίος 
γεμίζει με νερό ελεγχόμενης θερμοκρασίας,  ρυθμιζόμε-
νου ύψους και αντίστασης. Το άτομο που παρακολουθεί 
πρόγραμμα αποκατάστασης, μπορεί να ευεργετηθεί από τα 
πλεονεκτήματα της άσκησης του καθώς  βοηθάει στη μείω-
ση του πόνου των αρθρώσεων, βελτιώνει την ευελιξία και 
την ισορροπία, ενώ η ελεγχόμενη θερμοκρασία του νερού 
χαλαρώνει τους μύες, ανακουφίζει και βελτιώνει την κυ-
κλοφορία του αίματος.

Τμήμα Εργοθεραπείας: Το τμήμα Εργοθεραπείας ως μέλος 
της διεπιστημονικής ομάδας του Φιλοκτήτη επικεντρώνεται 
στην ανάπτυξη του επίπεδου λειτουργικότητας, εμπλοκής 
στο έργο και συμμετοχής στην καθημερινή ζωή ατόμων με 
νευρολογικές διαταραχές, μυοσκελετικά προβλήματα, χρό-
νιες παθήσεις, κ.α. Από τα πρώτα στάδια της αποκατάστα-
σης δηλαδή εισαγωγή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 
έως το στάδιο παρακολούθησης ως εξωτερικός ασθενής 
οι εργοθεραπευτές αναπτύσσουν ένα θεραπευτικό πλάνο 
παρέμβασης με βάση τη απόδοση έργου χρησιμοποιώντας 
κλίμακες αξιολόγησης, μετρήσιμες μεθόδους προσδιορι-
σμού των στόχων, πλαίσια αναφοράς και τεχνικές (Bobath, 
PNF, SI). Εστιάζουν στην ανάκτηση σωματικών, συναισθη-
ματικών και γνωστικών ικανοτήτων που επηρεάζουν την 
εκτέλεση έργου. Μέσα από εξειδικευμένη ατομική ή ομαδι-
κή παρέμβαση με τη χρήση προσαρμοσμένων, σκόπιμων 
και στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, εκπαιδεύουν 
τα άτομα να εμπλακούν στις δραστηριότητες της καθημερι-
νής ζωής και τα εισάγουν στην διαδικασία ανάκτησης των 
ρόλων στο οικιακό και κοινοτικό περιβάλλον.

Τμήμα Λογοθεραπείας: Η ομάδα της λογοθεραπείας επικε-
ντρώνεται στην πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, την 
παρέμβαση και την έρευνα στα πεδία του λόγου, της ομιλίας 
και της επικοινωνίας, σε όλα τα στάδια της ζωής ενός ατό-
μου. Ο κύριος στόχος της λογοθεραπείας είναι να ενισχύσει 
την ικανότητα ενός ενήλικα, να επικοινωνεί αποτελεσματι-
κά σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις, βελτιώνοντας 
έτσι την ποιότητα ζωής του. Ο λογοθεραπευτής σε συνεργα-
σία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα καθώς και με 
τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, παρέχει κατανοητές, βασι-
σμένες σε επιστημονικά δεδομένα, υπηρεσίες πρόληψης, 
αξιολόγησης και παρέμβασης διαταραχών της ομιλίας, του 
λόγου και της επικοινωνίας. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη 
και ενημέρωση σχετικά με θέματα λογοθεραπείας σε κάθε 
ενδιαφερόμενο.

Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης: Η ψυχολογική υπο-
στήριξη των ασθενών αποκατάστασης αποτελεί μείζον 
παράγοντα της θεραπευτικής διαδικασίας. Η συνθήκη που 
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι έπειτα από μία ξαφνική απώ-
λεια της αυτονομίας τους αποτελεί μία περίοδο κρίσης, κατά 
την οποία χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα και στήριξη.  
Έπειτα από την ξεχωριστή αξιολόγηση κάθε ασθενούς προ-
κύπτουν οι ιδιαίτερες ανάγκες του καθώς και σχεδιάζεται το 
εξατομικευμένο πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης για 
τον κάθε ένα. Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με νευρολογικά 
προβλήματα δίνεται έμφαση στην ενίσχυση τυχόν γνωσια-
κών ελλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, βασικό μέλημα του 
ψυχολόγου αποτελεί η ενίσχυση της επίγνωσης του ασθε-
νούς και έπειτα η διευκόλυνση της διαδικασίας αποδοχής.

Στην πορεία της αποκατάστασης, ασθενής και θεραπευτής 
στέκονται στην αλλαγή και πάνω σε αυτή ενδυναμώνουν το 
κίνητρο και τη συνέχιση της προσπάθειας. Η απαραίτητη εγ-
γύτητα με έναν ειδικό, τον οποίο εμπιστεύονται οι ασθενείς, 
προάγει το σύνολο του προγράμματος αποκατάστασης στο 
οποίο συμμετέχει. Τέλος, η στήριξη και η διαρκής ενημέ-
ρωση της οικογένειας του πάσχοντος είναι απαραίτητη στο 
πλαίσιο της συνεργασίας. Οι φροντιστές του ασθενή συχνά 
χρειάζονται και οι ίδιοι στήριξη, γεγονός που φροντίζεται 
παράλληλα από τον ψυχολόγο αποκατάστασης.
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Τμήμα Κλινικής  Διαιτολογίας - Διατροφής: Η σωστή, 
ισορροπημένη και εξατομικευμένη διατροφή παίζει κα-
θοριστικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις κλινικές παθήσεις, κα-
θώς επηρεάζει την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου. 
Στο πλαίσιο της φυσικής και της ιατρικής αποκατάστασης, η 
συμβολή της σωστής διατροφής είναι πολύ σημαντική τόσο 
στην οξεία φάση της νόσου όσο και στην μακροχρόνια πο-
ρεία της, καθώς:

• Βοηθάει στη βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών 
με παχυσαρκία μέσω της ρύθμισης τους βάρους τους.

• Συντελεί στο να διορθωθεί ή/και να αποφευχθεί η υπο-
θρεψία, η οποία δυσχεραίνει και καθυστερεί την πορεία 
του θεραπευτικού προγράμματος.

• Ενισχύει τον ανθρώπινο οργανισμό με τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά για καλύτερη επούλωση των πλη-
γών και των κατακλίσεων.

• Βελτιώνει τη διατροφική κατάσταση και κατ’ επέκταση 
τη φυσική κατάσταση των ασθενών με αποτέλεσμα την 
αύξηση της ευεξίας και της κινητικότητας τους.

• Συντελεί στη ρύθμιση συνοδών νοσημάτων των ασθε-
νών όπως Σακχαρώδη Διαβήτη, Νεφρικές παθήσεις, 
Νευρολογικές παθήσεις, Νοσήματα του Γαστρεντερικού 
Συστήματος  κ.ά..

Η κλινική διαιτολόγος πραγματοποιεί αξιολόγηση της θρε-
πτικής κατάστασης όλων των ασθενών κατά την εισαγωγή 
τους. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους ιατρούς και τη 
διεπιστημονική, ομάδα δημιουργεί εξατομικευμένο πρό-
γραμμα διατροφής λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πάθηση, τις 
θρεπτικές ανάγκες, την οδό χορήγησης της τροφής,  τις ιδι-
αιτερότητες και τις προτιμήσεις του κάθε ασθενή. Το πρό-
γραμμα διατροφής επαναξιολογείται και αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα με την πορεία του ασθενή. Παράλληλα, η Διαιτο-
λόγος ενημερώνει και εκπαιδεύει τους ασθενείς για τις δι-
ατροφικές συνήθειες που θα πρέπει να ακολουθούν πλέον 
με σκοπό να διατηρήσουν της επιθυμητή λειτουργικότητα, 
αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Στη διαδικασία διατροφικής αξιολόγησης χρησιμοποιείται 
υπερσύγχρονος εξοπλισμός, όπως:

•  Βιοηλεκτρική εμπέδηση (ΒΙΑ) 
• Απορροφησιομετρία Ακτίνων Διπλής Ενέργειας DΕXA        

Dual Energy X-ray Absorptiometry) 
• Εργοσπιρομέτρηση,   υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δια-

τροφικής υποστήριξης

Τμήμα Βελονισμού: Ο βελονισμός είναι ένα από τα αρχαι-
ότερα και πιο ολοκληρωμένα συστήματα του πλανήτη μας. 
Κατά τη διάρκεια του βελονισμού τοποθετούνται σε ειδικά 
σημεία του σώματος, γνωστά σαν “σημεία βελονισμού”, ιδι-
αίτερα λεπτές βελόνες με σκοπό:

• τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων (ενδεικτικά: οξύς ή 
χρόνιος πόνος, νευρολογικές παθήσεις, ψυχοσωματικές 
παθήσεις, παθήσεις καρδιάς, δερματοπάθειες, κ.ά.)

•  την ανακούφιση του ασθενή από βασανιστικά συμπτώματα 

•  την πρόληψη της εκδήλωσης μίας ασθένειας
• την τόνωση και την αναζωογόνηση γενικά του οργα-

νισμού
•  την απαλειφή του οξύ ή χρονίου πόνου
• την ελάττωση των φαρμάκων σε μία χρόνια πάθηση
• την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, του καπνίσματος, 

του αλκοολισμού
• τον περιορισμό του θεραπευτικού αδιεξόδου που συνα-

ντάμε συχνά σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις

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 υπηρε-
σίες υγείας στον Όμιλο ΙΑΣΩ, προσφέροντας σημαντικές 
διευκολύνσεις και παροχές, όπως εκπτώσεις, άτοκες 
δόσεις, δωρεάν check up, κ.ά. Επιπλέον, εκδίδει την πε-
ριοδική έκδοση του Ομίλου ΙΑΣΩ, «My Life», η οποία πε-
ριλαμβάνει ενδιαφέροντα θέματα υγείας για όλη την οι-
κογένεια από τους ιατρούς συνεργάτες των κλινικών του 
Ομίλου ΙΑΣΩ, καθώς και σημαντικά νέα και ανακοινώσεις 
του Ομίλου.

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

Η Medstem Services A.E. και η «Τράπεζα Βλαστοκυττά-
ρων του Ομίλου ΙΑΣΩ» παρέχει τη δυνατότητα στις ελλη-
νικές οικογένειες να φυλάξουν ιδιωτικά (οικογενειακή 
φύλαξη), κατέχοντας πλέον το 60% των ελληνικών φυ-
λάξεων από τοκετούς που λαμβάνουν χώρα στις κλινι-
κές του Ομίλου ΙΑΣΩ, χωρίς να αποκλείει το δικαίωμα 
σε όλες τις ελληνικές οικογένειες να προβούν σε οικο-
γενειακή φύλαξη, με εισροή συλλογών από όλα τα Νοσο-
κομεία – Μαιευτήρια στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, το 2013 
σηματοδοτείται με το «άνοιγμα» της «Τράπεζας Βλαστο-
κυττάρων 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, επεξερ-
γασίας και κρυοσυντήρησης αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (Ο.Π.Α.), από μαιευτήρια εντός της Δημοκρα-
τίας της Σερβίας.

Όντας μία επιστημονικά και τεχνολογικά άρτια εξοπλισμέ-
νη τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστού 
ομφαλίου λώρου, που φυλάσσει όλα τα μοσχεύματα 
στα συνεχώς επεκτεινόμενα εργαστήριά της, στις εγκα-
ταστάσεις της κλινικής ΙΑΣΩ στο Μαρούσι, η «Τράπεζα 
Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ», διατηρεί τον αρχικό 
ενθουσιασμό και παραμένει ενεργή, ώστε να διαφυλάξει 
τα πολύτιμα βλαστοκύτταρα και των επομένων νέων οι-
κογενειών.

Το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, το οποίο ανήκει 
επίσης στη Medstem Services Α.Ε., δραστηριοποιείται 
στον έλεγχο των βιολογικών δειγμάτων βλαστοκυττά-
ρων, διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και επιβεβαι-
ώνεται επιτυχώς για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων 
του σε ετήσια βάση από το Διεθνή 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 
επιθεωρητές του ΑΑΒΒ κάθε δύο χρόνια στα εργαστή-
ρια της τράπεζας και πιστοποιούνται οι επιδόσεις της σε 
ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια 
της επιθεώρησης ελέγχεται το σύστημα ποιότητας και οι 
λειτουργίες της τράπεζας και η απόκτηση του πιστοποιη-
τικού διαπίστευσης είναι απόδειξη ότι η τράπεζα καλύπτει 
ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης. 
Το Σεπτέμβριο του 2015 ανανεώθηκε το σχετικό πιστο-
ποιητικό (πρώτη διαπίστευση ΑΑΒΒ το έτος 2007).
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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 εσω-
τερικών 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 νο-
σοκομειακού υλικού.

Οι Υπηρεσίες της 
IASO MEDICAL
SOLUTIONS
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Tο ελληνικό υγειονομικό σύστημα διαμορφώνεται στα εξής 
βασικά επίπεδα φροντίδας υγείας:   

• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): Όνομάζεται και 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτει υπηρεσίες 
που αφορούν την πρόληψη και διάγνωση της νόσου, χω-
ρίς να απαιτείται η παραμονή του ασθενούς σε νοσοκο-
μείο.

• Δευτεροβάθμια 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 Προνοσοκομειακή Ιατρική Φροντίδα: Καλύ-
πτεται πανελλαδικά από το Εθνικό κέντρο άμεσης βοήθει-
ας (ΕΚΑΒ).

• Ψυχιατρική Περίθαλψη: Πέρα από τα ψυχιατρικά νοσο-
κομεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η ψυχιατρική 
περίθαλψη υποστηρίζεται επίσης από τα ψυχιατρικά τμή-
ματα των Γενικών Νοσοκομείων, καθώς και από ένα δί-
κτυο εξωνοσοκομειακών και κοινοτικών δομών του δη-
μόσιου τομέα που λειτουργεί στο σύνολο της χώρας. 

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. 

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

• Το επίπεδο των δημόσιων νοσηλευτικών είναι ένας πα-
ράγοντας που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση 
των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Οι ελλείψεις στη δι-
άρθρωση, 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 
διαγνωστικών 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 θεραπευτηρί-
ων - ιδιαίτερα της περιφέρειας - σε σύγχρονο διαγνωστικό 
και ιατρικό εξοπλισμό, σε κτιριακή υποδομή και σε επάρκεια 
κλινών και ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουρ-
γούν συχνά προς όφελος του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της ICΑP (Ιούλιο 
2016), η αξία της αγοράς των ιδιωτικών κλινικών εκτιμάται 
το 2015 στο ποσό των €850 εκατ. καταγράφοντας ποσοστιαία 
μείωση 3,4% σε σχέση με το 2014. Το μερίδιο των κλινικών 
στο σύνολο της εξεταζόμενης αγοράς εκτιμάται στο 59,9% για 
το 2015. Σε ό,τι αφορά το 2016, προβλέπεται ότι το μέγεθος 
αγοράς των γενικών κλινικών θα κυμανθεί στο ύψος των 
€830 εκατ. καταγράφοντας περαιτέρω μείωση της τάξης του 
2,5% σε σχέση με το 2015.

Ωστόσο, το 2015 η αγορά εκτιμάται στο ποσό των €1.420 
εκατ. καταγράφοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το 2014. 
Ειδικότερα ανά κατηγορία ιδιωτικών φορέων, μείωση κατά 
3,4% εκτιμάται ότι παρουσίασε το μέγεθος αγοράς των κλι-
νικών (γενικές, νευροψυχιατρικές κ.ά.), ενώ αύξηση 2,4% 
κατέγραψε η αγορά των μαιευτικών – γυναικολογικών κλι-
νικών. Μείωση κατά 1,4% παρουσίασε η αγορά των διαγνω-
στικών κέντρων και μονάδων αιμοκάθαρσης.

Ο Κλάδος Υγείας και η 
θέση του Ομίλου ΙΑΣΩ
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Σχετικά με την αξία της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών 
υπηρεσιών υγείας για το 2016, υπό τις παρούσες συνθήκες 
και τάσεις της αγοράς προβλέπεται περαιτέρω μείωση της 
τάξης του 2%. Ειδικότερα, μείωση 2,5% προβλέπεται για την 
αγορά των κλινικών, μείωση της τάξης του 3% για την αγορά 
των διαγνωστικών κέντρων και των μονάδων αιμοκάθαρ-
σης, ενώ αντίθετα αύξηση περίπου 2,5% προβλέπεται για την 
αγορά των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών. 

Η συνεργασία των ιδιωτικών μονάδων υγείας με τον ΕΟΠΥΥ, 
οδήγησε σε μια τάση αύξησης της ροής ασθενών προς αρ-
κετές μονάδες του κλάδου και το 2013. Ωστόσο, όπως επι-
σημαίνουν παράγοντες του κλάδου, η συνεχιζόμενη μείωση 
των τιμών των ιατρικών υπηρεσιών από αρκετές ιδιωτικές 
κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, σε μια προσπάθεια διατή-
ρησης ή ακόμη και αύξησης της «πελατειακής» τους βάσης, 
η περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων και κυρίως 
η επιβολή του Νόμου 4172/2013 (μηχανισμός clawback και 
rebate), είχαν σαν αποτέλεσμα, η συνολική αξία της αγοράς 
των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας να ακολουθεί πτωτική 
πορεία από το 2013 και μετά. Τα οικονομικά αποτελέσμα-
τα αρκετών επιχειρήσεων του κλάδου «επιβαρύνθηκαν» 
από την «απομείωση» των απαιτήσεών τους (προβλέψεις 
για clawback και rebate) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.  Από 1.6.2016 ισχύει ο νέος αυ-
ξημένος συντελεστής ΦΠΑ 24% (από 23%) για τις υπηρεσίες 
των ιδιωτικών κλινικών.

Το παραπάνω επιβλήθηκε (βάσει νόμου) σε όλους τους ιδι-
ώτες παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι συμβε-
βλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και των οποίων οι δαπάνες υπερέ-
βησαν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού (€331 εκατ. για νοσήλεια σε κλινικές, κέντρα 
αποκατάστασης και ψυχιατρικές μονάδες και €480 εκατ. για 
διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, κέντρα αποκατά-
στασης ανοιχτής περίθαλψης καθώς και μονάδες νεφρού, 
ανά έτος το 2014 και 2015).

Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία 
συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της υπό εξέτα-
σης αγοράς για το 2015.

Γράφημα 1: Ποσοστιαία συμμετοχή  κάθε κατηγορίας στο 
σύνολο της αγοράς υγείας (2015)

 

Το μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΙΑΣΩ για το 2015 ανέρχεται σε 
10%, 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 2015 
μερίδιο αγοράς της τάξεως του 28,5% του συνόλου των ιδι-
ωτικών μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών της Ελλάδος 
(ICAP 2016), γεγονός το οποίο κατατάσσει την εταιρία στην 
πρώτη θέση του κλάδου.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρήθηκαν σημαντικές 
ανακατατάξεις στο χώρο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, 
καθώς μικρές περιφερειακές μονάδες απορροφήθηκαν, 
εξαγοράσθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με μεγαλύτερες. Επιπλέ-
ον, σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες μονάδες του κλάδου 
απέκτησαν διεθνή χαρακτήρα επεκτείνοντας τις εργασίες 
τους και σε χώρες του εξωτερικού. 

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 τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι επενδύσεις 
από πλευράς του ιδιωτικού τομέα στην εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη και στην υψηλή διαγνωστική τεχνολογία, καθι-
στώντας με τον τρόπο αυτό την παροχή πολλών υπηρεσιών 
ταχύτερη, ευκολότερη και το σπουδαιότερο περισσότερο 
έγκυρη και αξιόπιστη. 

Επιπλέον, οι ελλείψεις ορισμένων δημοσίων θεραπευτηρί-
ων - ιδιαίτερα της περιφέρειας - σε σύγχρονο διαγνωστικό 
και ιατρικό εξοπλισμό, σε κτιριακή υποδομή και σε επάρκεια 
κλινών και ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουρ-
γούν συχνά προς όφελος του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Στις 18.9.2015 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2059 νεότερη 
υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται τα επι-
τρεπόμενα όρια δαπανών ανά κατηγορία παρόχων υπηρεσι-
ών υγείας και τα οποία ισχύουν από το 2015 έως και το 2018. 
Συγκεκριμένα, το ετήσιο όριο δαπάνης για τη νοσηλεία σε 
ιδιωτικές κλινικές διαμορφώνεται σε €235 εκατ., για τα δια-
γνωστικά κέντρα στα €302 εκατ., για τις υπηρεσίες σε κέντρα 
αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας στα 
€51 εκατ. και για νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές 
σε €45 εκατ. Στις μονάδες αιμοκάθαρσης και τεχνητού νεφρού 
αντιστοιχούν €110 εκατ.59,9%

25,0%

15,1%

Πηγή: ICAP Group AE (Ιούλιος 2016)

Κλινικές

Διαγνωστικά & κέντρα αιμοκάθαρσης 

Μαιευτήρια
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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 2016 συμμετείχε:

• Στο 8th Global Health Insurance Conference, 22-23/9 
στην Πράγα

 
 Το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους ειδικούς στον 

τομέα της ασφάλισης υγείας, οι οποίοι είχαν την ευκαι-
ρία να συζητήσουν για τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους 
σχετικά με το πως η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει την 
ασφάλιση υγείας και για την πελατοκεντρικότητα.

• Στο International Travel & Health Insurance Conference 
(ITIC), 31/10 - 3/11 στο Βερολίνο

   Η ITIC Global προσφέρει ένα μοναδικό συνέδριο επιχει-
ρηματικής δικτύωσης του ασφαλιστικού κλάδου ταξι-
δίων και υγείας. Σε έναν εκτεταμένο εκθεσιακό χώρο 
λαμβάνουν χώρα οργανωμένες εκδηλώσεις και συνα-
ντήσεις με συμμετοχές που ξεπερνούν τα 800 άτομα.

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 2016, η συνολική αξία συναλλαγών των μετοχών 
του ΙΑΣΩ διαμορφώθηκε περίπου στα € 2,1 εκατομμύρια.

Η μέση τιμή της μετοχής για την περίοδο από 4/1/2016 έως 
30/12/2016 διαμορφώθηκε σε €0,45 ανά μετοχή, ενώ η 
μέση χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας ανήλθε σε €30.0 
εκατ. Κατά το έτος 2016, ο συνολικός όγκος μετοχών της 
εταιρίας που διακινήθηκαν ανήλθε σε 2,1 εκατ. τεμάχια, 
όγκος ο οποίος αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού αριθμού 
των μετοχών της εταιρίας την 30/12/2016.

Η τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 30/12/2016 
διαμορφώθηκε σε €0,393 παρουσιάζοντας μείωση της 
τάξεως του 25% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος κατά την 
πρώτη συνεδρίαση του έτους (4/1/2016). 

Η μετοχή της ΙΑΣΩ Α.Ε. κατά το 2016 μετείχε στην σύνθεση 
των ακόλουθων δεικτών:

 Ονομασία Δείκτη 

Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.)

Δείκτης Όλων των μετοχών Χ.Α.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 

 Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της 
τιμής της μετοχής της Εταιρίας σε σύγκριση με τον Γενικό 
Δείκτη του Χ.Α. Οι τιμές έχουν μετατραπεί με βάση το 100, 
με ημερομηνία βάσης την πρώτη συνεδρίαση του έτους 
2016 (4/1/2016).

Γράφημα 1: Πορεία μετοχής ΙΑΣΩ σε σχέση με το ΓΔΧΑ 
(4/1/2016 – 30/12/2016)

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΑΣΩ Α.Ε.  
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 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.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διασπορά των 
μετοχών:

Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής

Κλιμάκια 
Μετοχών

Μέτοχοι 
Αριθμός

Μετοχές 
30/12/2016 

%

<1.000 11.479 1.357.098 2,07%

1.000-9.999 932 3.041.280 4,65%

10.000-99.999 342 12.003.176 18,34%

100.000-
299.999

124 21.130.961 32,29%

>300.000 45 27.908.603 42,65%
Σύνολο 12.922 65.441.118 100,00%

Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής

Τύπος Μετοχών Κοινές 
Ονομαστικές

Αριθμός Μετοχών 65.441.118

Ονομαστική Αξία Μετοχών 0,44 €

Χρηματιστήριο Χρηματιστήριο 
Αθηνών (Χ.Α.)

Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α. 9 Ιουνίου 2000

Κατηγορία Αγοράς ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ISIN GRS379233000

ΟΑΣΗΣ ΙΑΣΩ

BLOOMBERG CODE IASO GA

REUTERS IASr.AT

Κεφαλαιοποίηση (30/12/2016) 28.794.091,92 €

Τιμή Μετοχής (30/12/2016) 0,39 €

Ετήσια Ανώτερη Τιμή (07/06/2016) 0,67 €

Ετήσια Κατώτερη Τιμή 
(11/02/2016) 0,36 €
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Ετήσια
Οικονομική
Έκθεση
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ΙΑΣΩ 

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

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 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
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ΙΑΣΩ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως

από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(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 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, 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 26ης Απριλίου 2017 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 (26/04/2017)  

 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 2016, 

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, 26 Απριλίου 2017

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 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση 2016. 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 
2016.

Δεδομένου 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 2016

To 2016, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η Ελληνική οικονομία βρέθηκε στο μεταίχμιο μεταξύ 
ύφεσης και ανάπτυξης, επέδειξε τα τελευταία δύο χρόνια αξιοσημείωτες αντοχές και εκτιμά «ότι η πορεία αυτή αποτελεί 
ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχουν αποθέματα αναπτυξιακού δυναμικού, τα οποία, μετά από μια μακρά πορεία αδράνειας και 
απραξίας, είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Εξάλλου παρά τα λάθη και 
τις οπισθοδρομήσεις, παρά το σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης, τα προγράμματα οικονομικής 
προσαρμογής που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια πέτυχαν να θεραπεύσουν συσσωρευμένες παθογένειες και 
διαρθρωτικές ατέλειες». «Το 2016, η ύφεση το πρώτο εξάμηνο ήταν ηπιότερη του αναμενόμενου και η οικονομία 
παρουσίασε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συνολικά για το 2016, το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές 
έτους 2010 αυξήθηκε κατά 0,3%, οι αποπληθωριστικές πιέσεις συγκρατήθηκαν, η απασχόληση ενισχύθηκε και μειώθηκε 
η ανεργία, αν και παραμένει υψηλή.»   

Η Ελληνική Οικονομία επηρεάστηκε και από τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι 
σήμερα και είναι φυσικό να εμποδίζουν την βελτίωση χρηματοδότησης του Τραπεζικού συστήματος και την επάνοδο της 
επενδυτική εμπιστοσύνης. Ακόμα επηρεάστηκε από την μη κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης για την οποία υπάρχουν 
θετικοί οιωνοί ότι στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί. Αξιολόγηση που η πορεία της επηρεάζει και τους πρώτους 
μήνες του 2017 και η οποία μαζί με τις ανάγκες για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων αποτελούν απαραίτητα βήματα για την έξοδο από την κρίση και την μετάβαση σε περιβάλλον 
κανονικότητας.

Ο Κλάδος της Ιδιωτικής Υγείας επηρεάστηκε και αυτός σημαντικά από τις δυσμενείς εξελίξεις της Ελληνικής Οικονομίας, από 
τα προβλήματα της ασκούμενης πολιτικής στην υγεία, τις παρεμβάσεις και λειτουργίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που μαστίζεται από 
τις οικονομικές αδυναμίες οι οποίες προέρχονται από τις αδυναμίες των οργανισμών κύριας ασφάλισης, τις προσπάθειες 
των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και άλλες αιτίες που περιγράφονται στην 
συνέχεια. Ομοίως επηρεάστηκαν και οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ, ο οποίος στο 2016 εμφάνισε αύξηση των εισαγωγών 
των ασθενών, έναντι του 2015 και αύξηση του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας πριν και μετά από τις όποιες 
περικοπές που έγιναν λόγω εφαρμογής μηχανισμών περικοπής rebate και claw back, καταδεικνύοντας για μια ακόμα 
χρονιά την συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες του Ομίλου. 

Η προαναφερόμενη αύξηση εσόδων, όμως, δεν απεικονίζεται πλήρως στις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς αυτές έχουν 
επηρεαστεί από τις προβλέψεις για rebate και claw back του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013. Πιο συγκεκριμένα, 
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ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απέστειλε σημειώματα μόνο για το claw back του Α΄ Εξαμήνου του 2016, τα οποία μάλιστα κοινοποίησε 
δύο φορές στις εταιρείες του Ομίλου με διαφορετικά ποσά κάθε φορά και χωρίς δέσμευση ότι είναι οριστικά. Επίσης, 
κοινοποίησε ισόποσες φορές και τα σημειώματα για το claw back του 2013 που επίσης συνοδεύονται από απορίες για 
την οριστικοποίησή τους, δεδομένου ότι δεν συνοδεύονται από την δημοσιοποίηση των στοιχείων του συνόλου των 
παρόχων για να τεκμηριωθεί το ποσό. Οι εταιρείες του Ομίλου ως μέλη του Σ.Ε.Κ., έχουν αιτηθεί μέσω αυτού τα στοιχεία 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σύνολο των ετήσιων υποβολών αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν υπεύθυνη απάντηση και συνεπώς 
οι προβλέψεις βασίζονται σε εκτιμήσεις της Διοικήσεως και που σε κάθε περίπτωση είναι επαρκείς και απομειώνουν 
σημαντικά τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά τους κατά € 8,86 εκατ. και € 14,61 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ ως μέλη 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.

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Διοικήσεων των εταιρειών του Ομίλου και του Σ.Ε.Κ., είναι 
προφανές ότι οι εταιρείες θα στραφούν νομικά και κατά των νέων αποφάσεων που έλαβε πρόσφατα και αφορούν το 2013 
και το Α' Εξάμηνο του 2016.
 
Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις της κρίσης περιορίστηκαν λόγω της πιστής εφαρμογής των σχεδίων της Διοίκησης 
για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της υλοποίησης των άλλων κεντρικών και 
επιμέρους στόχων.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) για τη χρήση 2016 αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη 
του 2015 και ανήλθε σε € 116,51 εκατ. έναντι € 109,27 εκατ. αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική των νέων τμημάτων κυρίως 
στην μητρική εταιρεία και το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αλλά και την αύξηση των περιστατικών που καλύπτονται από ασφαλιστικές 
συμβάσεις, με συνέπεια και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) να διαμορφωθούν σε € 21,14 εκατ. καταγράφοντας αύξηση € 6,79 
εκατ. (+47,32%). 
Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) αυξήθηκαν κατά € 7,25 εκατ. σε σχέση με την χρήση 
του 2015 και ανήλθαν σε € 4,68 εκατ.  
Τέλος, στην χρήση 2016, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) ύψους € 2,72 
εκατ. έναντι κερδών € 7,80 για τη χρήση του 2015, τα οποία, όμως, ήταν 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 2016 2015

Περιθώριο EBITDA 18,14% 13,13%

Περιθώριο EBIT 9,27% 3,54%

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,30 0,29

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 0,44 0,42

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 0,64 0,61

*Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, 
τα οποία την 31/12/2016 και την 31/12/2015 ανέρχονταν σε € 14,50 εκατ. και € 10,77 εκατ. αντίστοιχα. 
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Πιο συγκεκριμένα, ανά εταιρεία παρατηρούνται τα εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) για τη χρήση 2016 ανήλθε σε € 67,13 εκατ. έναντι € 61,36 εκατ. την 
αντίστοιχη περσινή χρήση, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9,39% που κρίνεται ως αξιόλογη. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά από rebate & 
claw back, αυξήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση και διαμορφώθηκαν σε € 19,83 εκατ. έναντι € 15,70 εκατ. 
το 2015. Επίσης, αύξηση παρουσίασε και το περιθώριο EBITDA και διαμορφώθηκε σε 29,53% το 2016 έναντι 25,58% για 
το 2015.
Η εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων (μετά από rebate & claw back), ποσού € 0,91 εκατ. έναντι ζημιών € 11,03 
εκατ. την αντίστοιχη περσινή χρήση, επηρεαζόμενα κυρίως από την απομείωση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας 
στις θυγατρικές της και η οποία, το 2016 ανήλθε σε € 8,81 εκατ. αλλά και την ζημία που πρόκυψε από την πώληση της 
συμμετοχής στην θυγατρική ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. προς την θυγατρική ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. ύψους € 4.80 εκατ.
Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα και 
διαμορφώθηκαν σε € 0,72 εκατ. έναντι ζημιών € 0,64 το 2015.  

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

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2016 2015

Περιθώριο EBITDA 29,53% 25,58%

Περιθώριο EBIT 22,51% 17,84%

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,63 0,62

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 1,71 1,62

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 2,31 2,20

*Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα της 
εταιρείας, τα οποία την 31/12/2016 και την 31/12/2015 ανέρχονταν σε € 10,25 εκατ. και € 8,48 εκατ. αντίστοιχα. 

ΙΑΣΩ General A.E.
Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ General Α.Ε., για τη χρήση 2016 
ανήλθε σε € 32,72 εκατ. παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 1,64%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση με 
αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από 
rebate & claw back) να αυξηθούν κατά € 1,56 εκατ., δηλαδή από € -0,19 εκατ. σε € 1,37 εκατ. 
Οι ζημίες προ φόρων (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθαν σε € 2,84 εκατ. έναντι € 4,40 εκατ. της αντίστοιχης 
περσινής χρήσης, επηρεαζόμενα από την απομείωση της συμμετοχής της στην θυγατρική της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back), εμφανίζονται ζημίες της τάξεως 
των € 2,69 εκατ., έναντι ζημιών  € 2,70 εκ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2015 τα οποία, όμως, ήταν βελτιωμένα από την 
αρχική αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας των ζημιών απομείωσης των συμμετοχών.

MedStem Services Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 12,45% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2015 
και ανήλθε σε € 1,46 εκατ.
Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν 
αύξηση και ανήλθαν σε € 0,35 εκατ. έναντι € 0,32 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2015.

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Η εταιρεία αναπτύσσοντας την λειτουργία της ακόμα περισσότερο κατά το 2016, παρουσίασε περαιτέρω ανάπτυξη των 
μεγεθών της και ιδιαίτερα των εισαγωγών ασθενών και της εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών της. Στην βελτίωση 
αυτή των μεγεθών της εταιρείας, συνέβαλε και η έναρξη λειτουργίας του Ακτινοθεραπευτικού τμήματος από τα μέσα 
Νοεμβρίου του 2016.
Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθε σε € 11,23 εκατ., έναντι € 10,81 εκατ. το 2015, 
παρουσιάζοντας αύξηση 3,95%. Αντιθέτως, μείωση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από rebate & claw back) όπου διαμορφώθηκαν σε € -0,47 εκατ. έναντι 
κερδών € 0,008 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους (μετά από rebate & claw 
back) ανήλθαν σε € -3,71 εκατ., έναντι € -2,15 εκατ. κατά τη χρήση 2015. 
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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 
παρουσίασε σημαντική αύξηση και ανήλθε σε € 4,50 εκατ., έναντι € 2,25 εκατ. το 2015 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από 
φόρους ανήλθαν σε € 0,12 εκατ., παρέμειναν, δηλαδή, ίδια σε σχέση με αυτά της περσινής χρήσης. 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 αύξηση της τάξεως του 24,33% σε σχέση με 
την αντίστοιχη χρήση του 2015 (λόγω, κυρίως, της σημαντικά υψηλότερης πρόβλεψης για rebate & claw back τη χρήση του 
2015) και ανήλθε σε € 4,39 εκατ. από € 3,53 εκατ. με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από rebate & claw back) να παρουσιάσουν με τη σειρά τους σημαντική 
βελτίωση και να διαμορφωθούν σε € -0,04 εκατ. έναντι € -1,57 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης του 2015.

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 2016 σε € 11,34 εκατ., παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 4,23% σε σχέση με τη χρήση 2015.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν επίσης μείωση κατά τη χρήση 2016 και έφθασαν σε € 5,78 εκατ. από € 6,89 εκατ. 
κατά τη χρήση 2015 γεγονός που οφείλεται στην αποπληρωμή μέρους του δανεισμού αλλά και στην μείωση των επιτοκίων.

Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα
Κατά τη χρήση του 2016, ο Όμιλος προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού ύψους € 3,35 εκατ. Ο συνολικός δανεισμός του 
Ομίλου, ανέρχεται την 31/12/2016 σε € 160,70 εκατ. ενώ τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» του Ομίλου την 31/12/2016 
διαμορφώθηκαν σε € 14,50 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 31/12/2016 σε 1.744 άτομα έναντι 1.733 ατόμων στις 31/12/2015, ενώ η μητρική 
απασχολούσε 846 άτομα κατά την 31/12/2016 έναντι 854 ατόμων κατά την 31/12/2015. 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 
2016, 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.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον χρηματοοικονομικό και λειτουργικό σχεδιασμό του Ομίλου καθώς και για να 
μετρηθεί η αποδοτικότητά του, χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Οι δείκτες αυτοί, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτές. Οι 
κυριότεροι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης είναι οι κάτωθι:

• EBITDA (Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και 
απομειώσεις) 
Ο δείκτης αυτός εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως 
εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις 
και απομειώσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο λειτουργικός τομέας της επιχείρησης. 
Για τη χρήση του 2016, το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε  € 21,14 εκατ. ενώ της εταιρείας σε € 19,83 εκατ. Τα αντίστοιχα 
ποσά για τη χρήση του 2015 ήταν € 14,35 εκατ. και € 15,70 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Το περιθώριο 
EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 
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Όμιλος Εταιρεία

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Κύκλος εργασιών 116.509.674,85 109.273.526,08 67.128.462,96 61.363.587,79

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα 2.033.733,77 2.864.101,88 1.775.158,45 2.485.796,43

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν 
από αποσβέσεις και απομειώσεις

-97.404.306,72 -97.788.378,44 -49.078.127,59 -48.152.007,09

EBITDA 21.139.101,90 14.349.249,52 19.825.493,82 15.697.377,13

Περιθώριο EBITDA % 18,14% 13,13% 29,53% 25,58%

• Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 
Ως ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες και 
αφού αφαιρεθούν οι εκροές για την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός μετράει τα 
ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου 
κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

9.310.560,35 11.255.479,35 11.056.278,08 15.801.797,81

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων

-4.191.058,61 -4.152.185,04 -2.747.328,92 -3.158.083,88

Ελεύθερες ταμειακές ροές 5.119.501,74 7.103.294,31 8.308.949,16 12.643.713,93

• Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Ο χρηματοοικονομικός αυτός δείκτης δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει 
πρόσθετα έσοδα (κέρδη), και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Υπολογίζεται διαιρώντας τα κέρδη μετά από φόρους 
προς το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων. Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο 
κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από τους μετόχους της (μετοχικό 
κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των Ιδίων 
Κεφαλαίων. 

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2.718.647,62 7.804.688,17 -715.440,51 -638.295,15

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 102.352.634,98 99.680.802,97 146.970.299,11 147.351.705,41

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 2,66% 7,83% -0,49% -0,43%

• Καθαρός Δανεισμός 
Ο καθαρός δανεισμός χρησιμοποιείται από την Διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την 
δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο 
μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα. 

Όμιλος Εταιρεία

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μακροπρόθεσμα Ομολογιακά Δάνεια 127.779.250,00 134.279.250,00 52.933.250,00 59.433.250,00

Βραχυπρόθεσμο μέρος Ομολογιακών 
Δανείων

25.333.750,66 22.060.070,66 6.500.000,00 3.250.000,00

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 7.586.660,05 7.570.228,78 4.300.000,00 4.400.000,00

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -14.497.599,60 -10.773.861,88 -10.245.693,14 -8.481.453,43

Σύνολα 146.202.061,11 153.135.687,56 53.487.556,86 58.601.796,57
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II) Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2016

1. Στο 2016, η μητρική εταιρεία γιόρτασε την επέτειο των 20 ετών πλήρους λειτουργίας. Για το επίτευγμα αυτό η οικογένεια 
του Ομίλου  είναι υπερήφανη που παραμένει η αρχική εταιρεία το πλέον ζωτικό κομμάτι του Ομίλου και η οποία αναδείχθηκε 
μέσα σε αυτά τα χρόνια σε leader της Μαιευτικής αγοράς, ως η μεγαλύτερη Γυναικολογική Κλινική στην Ελλάδα αλλά και 
ενδεχόμενα στην Ευρώπη. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους υγείας με πέντε υπερσύγχρονες 
μονάδες: η ΙΑΣΩ Γενική Κλινική εντάσεως Μαιευτικών και Γυναικολογικών περιστατικών, όπου είναι ενσωματωμένη η ΙΑΣΩ 
Παίδων, η ΙΑΣΩ General Γενική Κλινική, η ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Γενική Κλινική και ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Κέντρο Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης, το μεγαλύτερο κέντρο στο λεκανοπέδιο, όλες εξοπλισμένες με τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με τη συνδρομή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων καθώς επίσης 
επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. 
2. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ενδυνάμωσε περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών του μέσω διαφόρων ενεργειών και με εξασφάλιση 
συνεργασίας με νέους ιατρούς συνεργάτες πολύ υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Στον τομέα  της μαιευτικής 
γυναικολογίας είναι ο φορέας με τις περισσότερες γεννήσεις και τα γυναικολογικά χειρουργεία ετησίως. Η μητρική εταιρεία 
αποτελεί την εταιρεία-ηγέτη στην αγορά των μαιευτικών κλινικών σε Αττική και Ελλάδα. Ταυτόχρονα η παιδιατρική του 
κλινική ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, αποτελεί μια, κορυφαία επιλογή στο χώρο των ιδιωτικών παιδιατρικών κλινικών. Παράλληλα ο 
Όμιλος διευρύνει τις  συμβάσεις με τις μεγαλύτερες αλλά και τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου. Εντός 
του 2016, διεύρυνε την συνεργασία του με την ασφαλιστική εταιρεία Metlife και υπέγραψε συμβάσεις με τις ασφαλιστικές 
εταιρείες ΑΧΑ Ασφαλιστική για το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ και το ΙΑΣΩ GENERAL και ΑΤΕ Ασφαλιστική για το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ 
ΠΑΙΔΩΝ, το ΙΑΣΩ GENERAL και το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
3. Το σύνολο των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και συγκεκριμένα το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, το ΙΑΣΩ GENERAL, το ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, πιστοποιήθηκαν με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 
9001:2015 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS. Tο νέο πρότυπο δίνει έμφαση 
στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων 
υπηρεσιών σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που ο Όμιλος ΙΑΣΩ αναπτύσσει και εφαρμόζει στο σύνολο 
των εταιρειών του. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, είναι από τους μεγαλύτερους Ομίλους υγείας στην Ελλάδα, έχει εξασφαλίσει διεθνείς 
πιστοποιήσεις ποιότητας και τις κατάλληλες σε διεθνή standards υποδομές σε όλες τις κλινικές του (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, 
ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Φιλοκτήτης), παρέχοντας ένα εξαιρετικό 
επίπεδο περίθαλψης στους ασθενείς. Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί, βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες 
του, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του 
προσωπικού, αλλά και μέσω των επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Η TÜV HELLAS είναι 
Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP που δραστηριοποιείται 
από το 1987 στην Ελλάδα, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-
Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
4. Οι Κλινικές του Ομίλου, ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ GENERAL, ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, επαναπιστοποιήθηκαν 
πρόσφατα 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 
εκπροσωπείται στη χώρα μας από την εταιρεία TEMOS Aegean, εστιάζεται στα θέματα διαχείρισης ασθενών από άλλες 
χώρες και πιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας των ασθενών με βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών 
και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών 
εμπλεκομένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού και διασυνοριακής 
φροντίδας. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, μέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας των Κλινικών του, ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ GENERAL, 
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ, κατά ISO 9001:2008 και HACCP, και με την ειδική διεθνή πιστοποίηση κατά TEMOS 
International, σηματοδοτεί τη συνέχιση της πορείας προς την κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή 
αγορά.
5. Το Institute of Life – IASO είναι η πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας, η οποία πιστοποιήθηκε, 
από τον πολύ αυστηρό, ανεξάρτητο, διεθνή φορέα πιστοποίησης Temos, για την ποιότητα των εγκαταστάσεων, των 
υπηρεσιών και του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Το σύστημα πιστοποίησης Temos, αποτελεί το μοναδικό σύστημα 
πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών στον κόσμο, το οποίο εστιάζει στη διαχείριση των Διεθνών Ασθενών (INTERNATIONAL 
PATIENTS) και τον Ιατρικό Τουρισμό (MEDICAL TOURISM). Το Institute of Life – IASO, πιστοποιώντας τα υψηλά πρότυπα 
λειτουργίας του, πρωτοπορεί κι ανοίγει επίσημα το δρόμο για την δημιουργία ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας, στον 
Τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των ειδικών Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής του Institute of Life – IASO, να παρέχουν ό,τι πιο προηγμένο στα ζευγάρια που τους εμπιστεύονται, 
προκειμένου να γίνουν γονείς, απ’ όποια χώρα του κόσμου κι αν προέρχονται. Η δημιουργία της Μονάδας Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής Institute of Life – IASO, βασίστηκε στην κοινή βούληση των μελών της για καινοτομία με τη χρήση βέλτιστων 
πρακτικών και μεθόδων, ώστε να καθιερωθεί ως Κέντρο Αριστείας στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο όραμα 
αυτό ανταποκρίνεται και η συνεργασία με την EmbryoTools και τους κορυφαίους εκπροσώπους της, την παγκοσμίου 
φήμης εμβρυολόγο, Dr Gloria Calderon και τον βραβευμένο εμβρυολόγο Nuno Costa Borges, ο οποίος είναι πρωτοπόρος 
στην εξέλιξη «τεχνικών» εργαστηρίου με πολυετή καριέρα στην Ευρώπη.
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6. Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, δημιουργήθηκε ένα υπερσύγχρονο τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας το οποίο θα καλύψει 
όχι μόνο τις ανάγκες της Θεσσαλίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ο εξοπλισμός, γραμμικός επιταχυντής Trilogy της 
αμερικάνικης εταιρείας Varian, είναι τεχνολογικά ότι πιο σύγχρονο έχει  να προσφέρει η επιστήμη στην παγκόσμια αγορά, 
με δυνατότητα αναβαθμίσεως και για άλλες μελλοντικές εξελίξεις. Ο σχεδιασμός της θεραπείας πραγματοποιείται από 
υπερσύγχρονο μηχάνημα εξομοίωσης, CTSimulator της εταιρείας Siemens, που εντοπίζει την ακριβή θέση ακτινοβόλησης, 
εξασφαλίζει την αξιόπιστη είσοδο των δεσμών της ακτινοβολίας στο σώμα και παρακολουθεί την εξέλιξη της θεραπείας.  
Πλέον, στη Θεσσαλία είναι διαθέσιμες οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας που εφαρμόζονται σε όλα τα μεγάλα 
Ακτινοθεραπευτικά Κέντρα, όπως:
• Θεραπεία σύμμορφη με το σχήμα του όγκου τριών διαστάσεων - 3DConformal
• Ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης - IMRT
• Απεικονιστικά καθοδηγούμενη  ακτινοθεραπεία - IGRT
• Ογκομετρική τοξοειδής θεραπεία – VMAT
Η επιστημονική ομάδα, πλαισιώνεται από κορυφαίους ιατρούς ακτινοθεραπευτές – ογκολόγους με πολυετή πείρα και 
επιμόρφωση σε τεχνικές και μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, εξειδικευμένους τεχνολόγους, έμπειρους νοσηλευτές 
και διοικητικό προσωπικό.
Το νέο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει τη δυνατότητα άμεσης έναρξης ακτινοθεραπειών, χωρίς 
λίστες αναμονής και καθυστερήσεις, εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής.
7. Με τον Ν.4389 της 27/5/2016, ο συντελεστής Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών κλειστής νοσηλείας, αυξήθηκε από 23% 
σε 24% για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από 1/6/2016 και μετά.
8. Εντός του 2016, η μητρική εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2009 και 2010 από τις Φορολογικές αρχές. Τα Βιβλία 
της κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή ενώ καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 
και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 607.503,42.  Για τις εν λόγω χρήσεις η μητρική εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη 
διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσό ύψους € 623.794,23 και επομένως, τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της 
χρήσης 2016, ωφελήθηκαν με ποσό ύψους €16.290,81.
9. Στο 2016 η εκκαθάριση των υποβολών και οι πληρωμές των παρόχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
νέας διαδικασίας, η οποία ορίζεται με το άρθρο 90 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/21.2.2016). 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. Σε 
περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών δικαιολογητικών 
δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη 
περικοπή στη πράξη τελικής εκκαθάρισης. Η προαναφερόμενη διαδικασία έχει βελτιώσει αρκετά ζητήματα εκκαθάρισης 
των υποβολών, αλλά παρουσιάζει και  κάποια σημαντικά προβλήματα που έχουν τεθεί υπόψη της διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και αναμένονται οι βελτιωτικές κινήσεις που έχει υποσχεθεί η διοίκησή του. Αυτές αφορούν την υποκειμενικότητα και τα 
λάθη των ελεγκτών, την αδυναμία υποστήριξης των ενστάσεων από τους παρόχους, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
εκκαθάρισης των υποβολών με ενστάσεις, την ανεπάρκεια για ορισμένα θέματα του πληροφοριακού συστήματος και τις 
ελλείψεις στην πληροφόρηση και ενημέρωση των παρόχων. 
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές προς τους παρόχους του, πλην 
φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 του άρθρο 
90 του Ν.4368/2016. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη 
διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). Ήδη εκκαθαρίστηκε το rebate του 2013 και κοινοποιήθηκε 
πρόσφατα στις ιδιωτικές κλινικές που εκκρεμούσε. Ομοίως κοινοποιήθηκε το claw back του 2013 για το οποίο εστάλησαν 
εκ νέου άλλες αποφάσεις και εξετάζεται η οριστικοποίηση αυτών. 
10. Ειδικά για την εκκαθάριση και την αποπληρωμή των υποβολών του 2013 έχουν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα 
εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.4172/2013. Με το Ν.4368/2016 που τροποποιεί – 
συμπληρώνει το άρθρο 100 του Ν.4172/2013 και κατά συνέπεια το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος, σύμφωνα 
με το άρθρο αυτό, το οποίο είναι γνωστό ως rebate, υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το 
ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων 
ετών. Τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μετά την άπρακτη 
παρέλευση ενός μηνός, επιβάλλεται στο πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5% της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα 
καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να καταβάλει στο πάροχο. Μέχρι 
και σήμερα δεν εφαρμόστηκε από την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η εν λόγω διάταξη. 
11. Εκτός από τις προαναφερόμενες εκκρεμότητες, στις σχέσεις των παρόχων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σημειώνεται και το 
πρόβλημα της σύναψης νέας σύμβασης συνεργασίας και του Κανονισμού Παροχών Υγείας. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναμένονται στο επόμενο διάστημα να δοθούν 
σχέδια επί των οποίων θα κληθούν οι πάροχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο Όμιλος Ιασώ, λειτουργώντας στο πλαίσιο 
του Σ.Ε.Κ., θα εξετάσει τα σχέδια και θα αποφασίσει σχετικά.
12. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/03.08.2016), η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, πολυϊατρείων, κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας 
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φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών ιδρυμάτων για Α.Μ.Ε.Α., ιδρυμάτων ασυλικού τύπου, ιδρυμάτων/Κλινικών χρόνιων 
παθήσεων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, οδοντοτεχνιτών, Ιδιωτικών 
Κλινικών, Μ.Χ.Α., Μ.Τ.Ν. και κέντρων αποκατάστασης-αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30/6/2016 και 
μετά, παρατάθηκαν από 1/7/2016, μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων.
13. Με την από 30/5/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «HOCO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 
€.2.500.713,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των € 0,35 ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση 
απόσβεση ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των € 1.102.500,00 
με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.150.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,35 ανά μετοχή 
και τιμή διάθεσης € 0,35 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Το Δ.Σ. της εταιρείας 
πιστοποίησε την καταβολή όλου του ποσού της αύξησης, ήτοι ποσό € 1.102.500,00, την 7/7/2016.
14. Με την από 1/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά  € 9.996,00 με μετρητά, με την έκδοση 3.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,94 η κάθε μια 
και τιμή διάθεσης € 30,00 ανά μετοχή  από την οποία προέκυψε "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" ποσό 
€ 92.004,00. Η αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε την 27/6/2016 και η πιστοποίηση από το Δ.Σ. έγινε την 15/9/2016.
15. Με την από 6/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.», αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά ποσό € 3.952.946,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των € 0,35 ανά μετοχή, με σκοπό 
την ισόποση απόσβεση ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 
€.1.015.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,35 
ευρώ ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 0,35 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Η 
αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε την 28/6/2016 και η πιστοποίηση από το Δ.Σ. έγινε την 1/9/2016.
16. Εντός της χρήσης του 2016 υπογράφηκε επιχειρησιακή σύμβαση στη μητρική εταιρεία και στη θυγατρική της «ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» η οποία ισχύει μέχρι το 2018 ενώ για την ΙΑΣΩ GENERAL A.E. ισχύει η διαιτητική απόφαση της Ο.Μ.Ε.Δ. 
ενώ για τις υπόλοιπες εταιρείες ισχύει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  

III) Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της χρήσης 
1/1-31/12/2016 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 € 222.245,41 και προς τις λοιπές θυγατρικές της ύψους € 244.141,98.

• Παροχή υπηρεσιών της θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» προς την θυγατρική του Ομίλου «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» 
συνολικού ύψους € 239.826,41.

• 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 € 4.417.556,46.

• Το κόστος των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών για τη χρήση 01/01-31/12/2016 ανήλθε για την Εταιρεία και τον 
Όμιλο σε € 1.044.611,93. 

• Οι συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 01/01-31/12/2016 για την Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθαν σε 
 € 47.104,00 και € 60.670,00 αντίστοιχα.
• Χρηματική διευκόλυνση της μητρικής εταιρείας προς τις θυγατρικές της εταιρείες συνολικού ύψους περίπου € 4,363 εκατ. 

Το εν λόγω ποσό θα επιστραφεί σταδιακά στη μητρική εταιρεία όταν το επιτρέψουν οι ταμιακές ροές των θυγατρικών.
• Η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της εταιρεία  «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.», προχώρησαν στην μεταβίβαση του μεριδίου 

τους επί της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με ποσοστά 51,64% και 9,20% έναντι € 1.524.702,47 και € 271.523,33 
αντίστοιχα προς την θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL A.E.».

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντικά στελέχη του Ομίλου.
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IV) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το 2017

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. 
Όπως εκτιμά και η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση που εξέδωσε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, «το 2017 είναι 
ένας δύσκολος χρόνος για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Αν και οι προβλέψεις αναφέρονται σε συνέχιση και 
μικρή ενίσχυση της ανάπτυξης του 2016 υπόκεινται σε νέες αβεβαιότητες, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και συνακόλουθα στην οικονομική άνοδο. Οι αβεβαιότητες αυτές πηγάζουν από τις 
μεγάλες αλλαγές που ακολούθησαν την κρίση του 2008 και οι οποίες κλόνισαν τις επικρατούσες οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές πραγματικότητες και αντιλήψεις μιας ολόκληρης εποχής». «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον, η οικονομική και νομισματική σταθερότητα που προσφέρει στα μέλη της ζώνης του ευρώ είναι για την Ελληνική 
οικονομία ασπίδα προστασίας απέναντι σε απρόβλεπτους κινδύνους». «Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι εάν οι εταίροι, 
οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση επιδείξουν ευελιξία και ρεαλισμό, είναι εφικτό να υπάρξει ουσιαστική πρόοδο. Αν 
όμως οι διαπραγματεύσεις παραταθούν χωρίς προοπτική ταχείας επίτευξης συμφωνίας, η χώρα θα εισέλθει σε ένα κύκλο 
αβεβαιότητας, επιδείνωσης των σχέσεων με τους εταίρους-δανειστές και εγκλωβισμού της οικονομίας σε στασιμότητα».  
«Ως παράγοντες ώθησης καταγράφονται: α) η ανοδική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, β) η περαιτέρω ενίσχυση των 
επιχειρηματικών επενδύσεων και γ) η αύξηση των εξαγωγών αγαθών».

Όπως προαναφέρθηκε ο κλάδος της Υγείας επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις της Ελληνικής οικονομίας. Πρόσθετη 
επίδραση δέχεται και από τις εξελίξεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο παρατηρείται σχετική αποδυνάμωση, 
αποδυνάμωση η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις επιδρά θετικά στον ιδιωτικό τομέα. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί 
τις εξελίξεις αυτές και προβαίνει στη λήψη μέτρων αναπροσαρμόζοντας συνεχώς τη στρατηγική της με απώτερο σκοπό την 
ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και των μετόχων της. 

Η Διοίκηση του Ομίλου λειτουργεί στο πλαίσιο αυτό και παραμένει πιστή στους στόχους της που είναι: 
 
• Η διατήρηση αλλά και η επαύξηση του αριθμού των πελατών/ασθενών, εσωτερικών 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 των ασφαλισμένων 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 2017 ή να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους στα επόμενα χρόνια λειτουργίας. 

• 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 ενδεχόμενες 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 των περικοπών που έχει καθιερώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους μηχανισμούς claw 
back και rebate, σε τρίτους. 

Στο σημείο αυτό 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. Για την υποστήριξη αυτού το στόχου, 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.
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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.
Επίσης, η σοβαρή 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 2016, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και θα αύξανε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου περίπου 
κατά το ποσό των € 0,63 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα και 
θα μείωνε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, για τη χρήση του 2016, περίπου κατά το ποσό των € 0,63 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 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.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201674



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

Ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος 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 διαχείριση της 
ρευστότητας πραγματοποιείται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή 
παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Σημειώνεται ότι στις 31/12/2016 ο Όμιλος διέθετε € 14,50 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 31/12/2016 αναλύονται ως εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2016 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

18.333.336,40 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 490.609,87 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 10.800.000,00 16.000.000,00 36.933.250,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

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

Σύνολο 29.623.946,27 16.000.000,00 36.933.250,00 42.105,85

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
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ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2016 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

50.382.075,34 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

184.905,64 403.206,26 858.828,27 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 499.754,37 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 32.920.410,71 27.500.000,00 100.279.250,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις(*)

0,00 0,00 0,00 72.905,85

Σύνολο 83.987.146,06 27.903.206,26 101.138.078,27 72.905,85

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

(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιλαμβάνεται ποσό € 6.059.432,25 και € 6.300.098,56 της χρήσης 1/1-31/12/2016 και της 
χρήσης 1/1-31/12/2015 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν προεισπραγμένα έσοδα φύλαξης βλαστοκυττάρων επομένων χρήσεων.

Η εφαρμογή των capital controls που έγινε στα μέσα της περσινής 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 εκτιμούμε ότι θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο εντός του 2017 μετά και την ψήφιση του Ν.4446/22.12.2016 όπου 
η υποχρέωση εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα μειώθηκε από € 1.500,00 σε € 500,00 και άνω για εισπράξεις ιδιωτών 
πελατών.

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 
την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των 
εταιρειών του Ομίλου από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δηλαδή τις απαιτήσεις της προ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιόδου έχουν γίνει εξαγγελίες 
από την κυβέρνηση και έχουν νομοθετηθεί δεσμεύσεις ότι θα πληρωθούν στο επόμενο διάστημα. Για τις απαιτήσεις αυτές, 
καθολικός διάδοχος είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι υποχρεώσεις του έχουν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους 
θεσμούς. Ήδη αποπληρώνεται μέρος των υποχρεώσεων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και για τούτο υπάρχουν 
εκτιμήσεις ότι η αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών θα γίνει εντός του τρέχοντος έτους. Σε κάθε περίπτωση οι 
εταιρείες του Ομίλου έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη προκειμένου να κατοχυρώσουν τις απαιτήσεις αυτές και να 
αποφύγουν ενδεχόμενο παραγραφής τους. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος εκτιμά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο μη εξυπηρέτησης 
των παραπάνω υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 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.
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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 την κλειστή και ανοιχτή νοσηλεία, τα έσοδα για τις ακτινοθεραπείες και τα υπόλοιπα έσοδα Ε.Ο.Π.Π.Υ. 
για ολόκληρες τις χρήσεις 2013 και 2015, για το πρώτο εξάμηνο του 2014 και για το πρώτο εξάμηνο του 2016  καθώς και 
την ανοικτή νοσηλεία και τον τεχνητό νεφρό του δευτέρου εξαμήνου του 2014 που είναι συνολικού ύψους € 69,37 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 31/12/2016 ανερχόταν στο ποσό 
των € 8.033.035,05 και € 26.966.460,82 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 / έλεγχοι 
κεφαλαίων (capital controls). 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 δύσκολη χρονική περίοδος με μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της χώρας, 
τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. 
Επίσης, κάθε επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών ή κοινωνικές εντάσεις, μπορούν να 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.
Τέλος, οι έλεγχοι κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα τον Ιούνιο 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν 
χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου κατά τους πρώτους μήνες 
εφαρμογής τους, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα υφίστανται μόνο για μικρό 
ακόμα χρονικό διάστημα, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Θ) Κίνδυνος εξάρτησης από 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 και την 31/12/2016 τα δάνεια κατατάχθηκαν στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
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Διαχείριση Κινδύνων 

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

Λειτουργικός - Επιχειρηματικός Κίνδυνος.
Ο Όμιλος έχει προβεί σε δράσεις αναφορικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα:

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.

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 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αποτελεί 
μια σημαντική μεταρύθμιση στο χώρο της υγείας. Η συνεργασία των εταιρειών του Ομίλου που επιβλήθηκε το 2012 με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχει διευρύνει την πελατειακή βάση και έχει αυξήσει εν γένει τον αριθμό κάποιων κατηγοριών περιστατικών. 
Επίσης, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων προέρχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ., αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ενδεχόμενος 
κίνδυνος στην περίπτωση ταμειακής αδυναμίας, μιας πιθανής αναστολής των πληρωμών, ή καταγγελίας της σύμβασης, να 
επηρεάσει την ροή των περιστατικών, τα έσοδα και την ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου. 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 ενεργειών.
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 μεμονωμένης 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 επηρεαστεί και ο 
Κλάδος της Ιδιωτικής Υγείας και κατ’ επέκταση και ο Όμιλος ΙΑΣΩ.  

Φορολογικοί έλεγχοι. Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου έχει προσαρμόσει τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 
ώστε την 31/12/2016 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.
Εντός του 2016, η μητρική εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2009 και 2010 από τις Φορολογικές αρχές. Τα Βιβλία της 
κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή ενώ καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και 
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προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 607.503,42.  Για τις εν λόγω χρήσεις η μητρική εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη 
διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσού €623.794,23 και επομένως, τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της χρήσης 
2016, ωφελήθηκαν με ποσό € 16.290,81.
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, 2014 και 2015 χορηγήθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου. Ομοίως 
θα ελεγχθεί και η χρήση 2016. 

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.

VI) Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2016

Δεν υπάρχουν 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

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρείας βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 3556/2007, και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 4 του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου.

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 (Κατηγορία Μεσαίας - Μικρής Κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της και των νόμιμων 
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ύψος της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν και μετέχουν στη διοίκηση 
και στα κέρδη της Εταιρείας ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό 
ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση, στη διανομή των κερδών και στη διανομή των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε περίπτωση 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.

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. 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007.
Με ημερομηνία 31/12/2016 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. 

Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
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Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

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. 

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.

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 
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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. 

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. 

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 43BB του Κ.Ν. 2190/1920

Γενικά
Η παρούσα Δήλωση  Εταιρικής Διακυβέρνησης  συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας.  

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.
Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, 
όπως ο ν. 3016/2002 και η απόφαση 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, άλλες νομοθετικές πράξεις 
ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου ή εφήρμοσαν ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 4449/2017, που επιβάλλει, μεταξύ 
άλλων, τη λειτουργία επιτροπής ελέγχου και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες 
εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής τους Συνέλευσης 
καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη 
διακυβέρνηση μιας εταιρείας. Τέλος, ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (κ.ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν αρκετές 
από τις παραπάνω διατάξεις) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών.
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1. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
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 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, 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 λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 4449/2017. 
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 
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.
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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 κ.λπ.) 
Για το σύνολο των αγορών και δαπανών της Eταιρείας απαιτείται, πριν τη λογιστικοποίηση και εξόφλησή τους, η έγκριση 
της Διοίκησης.

Οικονομικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των 
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες 
του Ομίλου εφαρμόζουν ενιαίες λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α..
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου παρακολουθούνται και καταγράφονται 
βάσει των αρχών που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. καθώς και τη φορολογική νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη 
ενημέρωση της Διοίκησης, των μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών και φορολογικών αρχών. 
Το κλείσιμο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται βάσει συγκεκριμένων πρακτικών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προθεσμίες ολοκλήρωσης και υποβολής, αρμοδιότητες και απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 

Πληροφοριακά συστήματα
Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει σύγχρονα συστήματα πληροφορικής  που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
και υποστηρίζουν το πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζει καθώς και των μακροπρόθεσμων στόχων της. Μερικές από 
τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και από τα προληπτικά μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των 
πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στη Εταιρεία, είναι οι εξής:
• Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Disaster Recovery Plan)
• Δευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site)
• Διαβάθμιση Πληροφοριών
• Ασφάλεια Μετάδοσης Πληροφοριών
• Ασφάλεια Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Όροι χρήσης του Internet
• Διαχείριση Πρόσβασης Εφαρμογών
• Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων
• Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)
• Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας
• Προστασία από Ιούς και Κινητό Κώδικα
• Διαδικασίες Δημιουργίας και Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup)
• Τοίχος Ασφαλείας (FireWall)

Το σύνολο των σχετιζομένων διαδικασιών και τεχνικών μέτρων, εντάσσονται σε ένα δομημένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών, με τους εξής βασικούς άξονες:
• Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφοριών
• Διαχείριση Αγαθών (Πληροφοριακών και Φυσικών)
• Διαχείριση Επικοινωνιών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών
• Ασφάλεια στις Διαδικασίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστημάτων
• Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας

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

4. Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις 
δημόσιες 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.
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5. 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.
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.
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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 2016,  ήταν τα ακόλουθα:

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, ήταν τα ακόλουθα τα ακόλουθα:
1) Δημητρουλέας Σπυρίδων - Πρόεδρος,
2) Ηλιάδης Σάββας - Μέλος, και 
3) Τσιταμπάνης Μηνάς - Μέλος

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

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4449/2017, 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. 
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• 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.

6. Πολιτική Πολυμορφίας στη σύνθεση των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας 

Λόγω του μεγέθους της Εταιρείας και του μικρού αριθμού διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της 
Εταιρείας, η Εταιρεία δεν διατηρεί χωριστή πολιτική πολυμορφίας στη σύνθεση των εν λόγω οργάνων, σεβόμενη, ωστόσο, 
μεταξύ άλλων την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας.
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ΙΧ) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Σύντομη περιγραφή του Επιχειρηματικού Μοντέλου του Ομίλου

Οι Εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ

 
- Περιγραφή Υπηρεσιών κλινικών Ομίλου 
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, με τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες 
υγείας, τρεις στην Αθήνα (ΙΑΣΩ, ΠΑΙΔΩΝ και GENERAL) και μία στη Λάρισα (ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), το μεγαλύτερο Κέντρο 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην Αττική, το Φιλοκτήτη καθώς και τη μεγαλύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων, της 
MedStem Services, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή. 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 τεχνολογίας αιχμής.
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ακολουθεί πολιτική ποιότητας διεθνών προδιαγραφών με αποτέλεσμα τις συνεχιζόμενες διακρίσεις του 
(Best Hospitals Worldwide 2014, Best Hospitals Worldwide 2015, Preferred Partner Hospital 2016) που πιστοποιούν την 
υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του.

- Μονάδες Υγείας του Ομίλου ΙΑΣΩ
Το ΙΑΣΩ, αποτελεί το Νο 1 Μαιευτήριο στην Ελλάδα και ένα υπερσύγχρονο Γυναικολογικό Κέντρο. Διαθέτει δυναμικότητα 
486 κλινών, όπου πέραν των νοσηλευτικών κλινών του Μαιευτηρίου και της Παιδιατρικής, περιλαμβάνονται και οι κλίνες 
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Eνηλίκων ΙΑΣΩ, Μ.Ε.Θ. Παίδων, καθώς και της μεγαλύτερης Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.), η οποία αντιμετωπίζει περισσότερα από 2.500 πρόωρα νεογνά το χρόνο. Επίσης, 
περιλαμβάνει 8 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες και 6 αίθουσες ενδοσκοπήσεων. Επιπρόσθετα, διαθέτει 
ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ευρώπη, το "Institute of Life" 
ΙΑΣΩ, και ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Κ.Α.Ο.) στην Ελλάδα όπου εφαρμόζονται οι πιο 
πρωτοποριακές τεχνικές για την καταπολέμηση κακοήθων νεοπλασμάτων σε άνδρες και γυναίκες. 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.
(72,31%)

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
(99,97%)

MEDSTEM SERVICES 
Α.Ε.
(99,97%)

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Α.Ε.
(100%)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔ. ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
(99,97%)

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.
(100%)

HOCO Α.Ε.
(69,56%)

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.  

ΙΑΣΩ GENERAL 
Α.Ε.
(97,07%)

Α.Ε.

85,98%
3,92%
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Το ΙΑΣΩ Παίδων αποτελεί την πιο σύγχρονη παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
υγείας. Λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές κορυφαίων παιδιατρικών νοσοκομείων του εξωτερικού, με υποδομές 
ειδικά σχεδιασμένες για την περίθαλψη των παιδιών. Διαθέτει 80 πλήρως εξοπλισμένες νοσηλευτικές κλίνες, 3 πλήρως 
οργανωμένες Χειρουργικές αίθουσες και 10 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, μία από τις πιο προηγμένες 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων στην Ευρώπη. Το καταξιωμένο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό όλων των 
παιδιατρικών ειδικοτήτων καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των μικρών ασθενών, 
φροντίζουν για ό,τι πιο πολύτιμο έχετε…την υγεία των παιδιών σας, αντιμετωπίζοντας όλο το φάσμα συγγενών ή επίκτητων 
παθήσεων σε βρέφη, παιδιά και εφήβους. Λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 24 ώρες το 24ωρο για να παρέχει 
εξαιρετική και ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και θεραπεία.
Το ΙΑΣΩ General, μία από τις μεγαλύτερες και αρτιότερα εξοπλισμένες μονάδες υγείας, αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και 
υπεύθυνα οποιοδήποτε περιστατικό σε επίπεδο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας. Εφαρμόζονται με ασφάλεια όλες οι 
νεότερες και πρωτοποριακές  μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, γεγονός που το καθιστά κέντρο αναφοράς στις υπηρεσίες 
υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαθέτει 239 κλίνες σε χώρους υψηλής ξενοδοχειακής υποδομής, όπου πέραν των 
νοσηλευτικών κλινών περιλαμβάνονται και 10 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες, μία σύγχρονη Πολυδύναμη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για την αντιμετώπιση των περιστατικών σε υψηλές συνθήκες ασφαλείας. Επίσης, 
η Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων αποτελεί μία από τις ελάχιστες οργανωμένες Μονάδες στη 
χώρα, η οποία ανήκει στο διεθνές δίκτυο SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) στο οποίο συμμετέχουν μόνο 
κέντρα που τηρούν αυστηρά υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας και διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή και 
το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Το ΙΑΣΩ General συνεργάζεται με έμπειρους και διεθνώς αναγνωρισμένους 
ιατρούς ενώ στελεχώνεται από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
Ο Φιλοκτήτης, το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης του Ομίλου ΙΑΣΩ, αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική μονάδα 
στο είδος της στο Νομό Αττικής. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης έχοντας υιοθετήσει τα παγκόσμια 
πρωτόκολλα Αποκατάστασης και στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό αποκατάστασης καθώς και άρτια 
εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των ασθενών. Διαθέτει 125 πλήρως εξοπλισμένες νοσηλευτικές κλίνες 
εκ των οποίων 4 κλίνες Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας. Διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και θεραπευτήρια σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευχάριστο, όμορφο και ζεστό περιβάλλον 
για ανθρώπους που χρήζουν αποκατάστασης.
Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 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 
τρεις πρωτεύουσες Νομών (Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Διαθέτει 203 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. Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και 
διαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.
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- Διοικητικά Συμβούλια Εταιρειών Ομίλου ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ Α.Ε.
Σταματίου Γεώργιος Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος A'
Βλαχούσης Αντώνιος Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος B'
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Εκτελεστικό Μέλος - Διευθ. Σύμβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Εκτελεστικό Μέλος - Διευθ. Σύμβουλος
Φουστάνος Ανδρέας Εκτελεστικό Μέλος - Διευθ. 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' - Διευθ. Σύμβουλος
Αλεξανδρής Ηλίας Αντιπρόεδρος Β' - Διευθ. Σύμβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος
Καράγγελος Ιωάννης 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
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- Επιχειρηματικό μοντέλο 
Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ έχει μια ιδιομορφία που οφείλεται στον τρόπο σύστασης και εξέλιξης της σύνθεσης του μετοχικού 
κεφαλαίου. Η εταιρεία συστάθηκε από μια ομάδα γυναικολόγων μαιευτήρων η οποία στην πορεία των ετών διευρύνθηκε 
από άλλους συναδέλφους τους. Μετά την είσοδο της εταιρείας στο Χ.Α. ο περιορισμός αυτός της ιδιότητας των μετόχων 
να είναι αποκλειστικά ιατροί δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί και καταργήθηκε. Παρά ταύτα η μεγάλη πλειοψηφία των 
μετοχών ελέγχεται από ιατρούς και συγγενείς τους. Αυτό αποτελεί ένα μοναδικό γνώρισμα μεταξύ των εισηγμένων στο 
Χ.Α. του κλάδου της Υγείας που έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει σημασία γιατί επηρεάζει καθοριστικά το επιχειρηματικό μοντέλο 
τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και των άλλων εταιρειών του Ομίλου. Μάλιστα ακόμα και σήμερα που έχουν παρέλθει 
περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της μητρικής-αρχικής εταιρείας που έγινε 
το 1996, μεγάλο μέρος της όλης δραστηριότητας βασίζεται στη γυναικολογία και την μαιευτική. 
Η εταιρεία διοικείται αποκλειστικά από Γυναικολόγους Μαιευτήρες που απαρτίζουν το Δ.Σ. αυτής. Εξαίρεση αποτελεί το Δ.Σ. 
της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας που διαθέτει και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων στο Δ.Σ. Αυτή η ιδιαιτερότητα και ιδιομορφία προσδίδει 
και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στην θεσμοθέτηση αξιών και κανόνων στον Όμιλο υπό την έννοια ότι τον καθιστά περισσότερο 
ανθρωποκεντρικό. Εκτός από το γεγονός ότι έχει για αντικείμενο ενασχόλησης τον άνθρωπο και την προάσπιση και 
εξασφάλιση της υγείας του, έχει και ως παράγοντες διαμόρφωσης και άσκησης κάθε πολιτικής κύρια ιατρούς, οι οποίοι 
έχουν ορκιστεί να προάγουν την υγεία των πολιτών και για τούτο μπορεί να εξηγηθούν οι αυξημένες ευαισθησίες και 
ο πρόσθετος ανθρωποκεντρισμός των εταιρειών. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στην θεωρία που κάλλιστα θα 
μπορούσε να ονομαστεί ως μοντέλο πολλαπλού αποτελέσματος και στόχων. 
Τα βασικά δομικά στοιχεία του μοντέλου ΙΑΣΩ είναι η δημιουργία ενός Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας που θα πρωτοπορεί 
στην ιατρική επιστήμη και θα υιοθετεί κάθε καινοτομία και τεχνολογική εξέλιξη, που θα προσφέρει ένα επίπεδο υπηρεσιών 
διαρκώς βελτιούμενο, που θα λειτουργεί κατά τρόπο που να  ικανοποιεί ταυτόχρονα τους ιατρούς και τους ασθενείς ή τους 
συγγενείς τους, που θα διακρίνεται για τις συνθήκες εργασίας και τις σχέσεις συνεργασίας των ιατρών μεταξύ τους αλλά και 
με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, που θα εξασφαλίζει όρους άνετης προσπέλασης αλλά και υποστήριξης σε κάθε νέο 
ιατρό συνεργάτη, που θα οικοδομεί και ενισχύει όρους εσωτερικής αλλά και εξωτερικής κοινωνικής ευθύνης. 
Η υγεία αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό που στην χώρα μας προσφέρεται σε μεγάλο βαθμό από το Κράτος, με αποτέλεσμα 
ο ιδιωτικός τομέας που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος, να έχει ένα ρόλο σημαντικό αλλά συμπληρωματικό. Ο παρεμβατικός 
ρόλος του Κράτους είναι πολύ μεγάλης σημασίας γιατί καθορίζει τις προδιαγραφές σύστασης και τους όρους λειτουργίας 
των ιδιωτικών φορέων, καθορίζει τις τιμές, τους όρους και τα όρια διενέργειας ιατρικών πράξεων για τους ασφαλισμένους 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και τους ασφαλισμένους χωρών μελών της Ε.Ε. Ο ρόλος του Κράτους έγινε ακόμα περισσότερο 
παρεμβατικός από το 2013 και επόμενα, μέσω θέσπισης των γνωστών μηχανισμών περικοπών rebate & claw back που 
έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς ασφυξίας στον κλάδο της Υγείας. Αυτές οι παρεμβάσεις σε περιβάλλον οικονομικής 
αστάθειας, κρίσης και ύφεσης της οικονομίας οδήγησε τον Όμιλο ΙΑΣΩ σε αλλαγές του επιχειρηματικού μοντέλου και σε 
αναθεώρηση κάθε σχεδίου επέκτασης του Ομίλου. Υπό την έννοια αυτή έγινε περισσότερο εσωστρεφές και αμυντικό. 
Παράλληλα όμως ο Όμιλος έχει ενεργό συμμετοχή στην σύσταση, την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του φορέα 
ΕΛΙΤΟΥΡ που επιδιώκει την καθιέρωση της Ελλάδας ως χώρας ιατρικού τουρισμού και του ιδιωτικού τομέα υγείας σε 
έναν σημαντικό παράγοντα του διεθνούς ιατρικού τουρισμού μέσω συνεργασίας και συνεργειών με του κλάδους του 
τουρισμού. Υπό την έννοια αναζήτησης νέων αγορών, δηλαδή από το εξωτερικό, το επιχειρηματικό μοντέλο ΙΑΣΩ μπορεί 
να χαρακτηριστεί και εξωστρεφές ή επιθετικό. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε με άνεση να ειπωθεί ότι ο Όμιλος ΙΑΣΩ 
προσπαθεί να υπερβεί τις αντιξοότητες που προκαλεί η κρίση στην οικονομία και η προβληματική πολιτική τους κράτους 
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αλλαγές-αναθεωρήσεις στους στόχους και ιδίως στην προέλευση των ασθενών. Η μητρική εταιρεία, 
παρά την μείωση των γεννήσεων στην χώρα και το λεκανοπέδιο της Αττικής, διατηρεί τα υψηλά ποσοστά και την πρωτιά 
στις γεννήσεις και διαφοροποιεί το μίγμα των ασθενών και εσόδων του. Όπως και οι περισσότερες Ελληνικές εταιρείες 
αναζητά νέες ευκαιρίες και επιδιώκει να διατηρήσει ή και να επαυξήσει το μερίδιο στην υφιστάμενη αγορά ικανοποιώντας 
κάθε προσδοκία για επιτυχία.

- Στόχοι και στρατηγική
Το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος, διαμορφώνεται από συνθήκες οικονομικής αστάθειας και 
επιχειρηματικής αβεβαιότητας. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι κυρίαρχος παράγοντας για την αγορά της υγείας ως αποκλειστικός 
διαχειριστής των οικονομικών πόρων της κοινωνικής ασφάλισης για την υγεία, διαμορφώνει με τις πολιτικές του συνθήκες 
δυσοίωνες, εμπόδια υγιούς ανταγωνισμού, σημαντικές ελλείψεις πληροφόρησης και πολλές αδυναμίες μακροπρόθεσμου 
επιχειρηματικού προγραμματισμού και ιδίως ταμειακού προγραμματισμού. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που 
λειτουργούν συμπληρωματικά και προτάσσουν ή συνεκτιμούν στις δικές τους αποζημιώσεις τις αποζημιώσεις του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διανύουν περίοδο εξελίξεων και όλοι αναμένουν ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον όταν μεταβιβαστούν 
οι μετοχές των ασφαλιστικών εταιρειών που κατέχουν οι Τράπεζες σε άλλους επενδυτές και ενδιαφερόμενους, όπως έχουν 
υποχρέωση να κάνουν στο επόμενο διάστημα. Οι ιδιώτες τέλος, που συμπληρώνουν το μερίδιο της πίττας της Ελληνικής 
αγοράς υγείας, είναι γνωστό ότι έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες κάλυψης από ίδιους πόρους των αναγκών 
για ζητήματα υγείας. Ταυτόχρονα είναι γνωστές οι αδυναμίες και οι δυσχέρειες εξυπηρέτησης του δημόσιου συστήματος 
υγείας ακόμα και για βασικά θέματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ζήτηση ορισμένων υπηρεσιών.
Όσο δεν πραγματοποιούνται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο Κράτος και ιδίως στο σύστημα υγείας, θα υπάρχει αυξημένη 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201690



ζήτηση για αρκετές υπηρεσίες τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει ο ιδιωτικός τομέας και οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ. Οι 
περισσότεροι βεβαίως από αυτούς που προσέρχονται στους ιδιωτικούς φορείς είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος 
επιθυμεί συνεργασία σε τιμές υπολειπόμενες του κόστους λειτουργίας για πολλές πράξεις, μέσα σε κλίμα περιορισμένης 
εμπιστοσύνης και έντονης γραφειοκρατίας παρά τις όποιες προσπάθειες περιορισμού της. Συνεπώς, η συνεργασία με 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι επιβεβλημένη και υποχρεώνει τις συνεργαζόμενες εταιρείες στην λήψη μέτρων προστασίας από τις 
ενέργειες των περικοπών και των συνεπειών από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του.

Στο πλαίσιο αυτού του εξωτερικού περιβάλλοντος οι εταιρείες του Ομίλου επιδιώκουν:
1. Την αναζήτηση ασθενών από το εξωτερικό που αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο και επίπονο στόχο και απαιτεί συνεργασίες
 με αρκετούς άλλους παρόχους.
2. Την διατήρηση και επαύξηση του μεριδίου της αγοράς σε τομείς που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και σε υπηρεσίες που
 εμφανίζουν υψηλή ζήτηση.
3. Την αναζήτηση καινοτόμων υπηρεσιών μέσω συνεργασιών με εταιρείες του εξωτερικού που πρωτοπορούν και 

εξελίσσουν την ιατρική επιστήμη.
4. Την εξασφάλιση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών μέσω ενεργειών συρρίκνωσης του κόστους λειτουργίας το 

οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί με ίδια μέσα και ίδιες προσπάθειες (που ύστερα από τόσα χρόνια έχουν περιοριστεί), αλλά 
και μέσω συνεργειών με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.

Εκτός από τους παραπάνω στόχους και τις στρατηγικές υλοποίησης, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ διατηρούν σε πρώτη 
προτεραιότητα υλοποίησης τους στόχους:

5. Η μητρική εταιρεία να παραμείνει στην κορυφή από κάθε άποψη και ιδίως του αριθμού των περιστατικών του χώρου της 
μαιευτικής και γυναικολογίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στην περιοχή του.

6. Η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς σε άλλους τομείς δεδομένου ότι οι κλινικές ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ General και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
διαθέτουν άδειες γενικής κλινικής.

7. Η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής προστιθέμενης αξίας για όλους τους συσχετιζόμενους με τις εταιρείες του Ομίλου 
και ιδίως για τους ασθενείς, τους ιατρούς συνεργάτες, τους μετόχους και τους άλλους εμπλεκόμενους.

8. Η βελτίωση του κύρους, της αποτελεσματικότητας και της προσφοράς σε όλη την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία.
9. Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εταιρειών, των τμημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περισσότερες 

πληθυσμιακές ομάδες.

Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ για την υλοποίηση της αποστολής τους, των παραπάνω βασικών στόχων και αρκετών 
πρόσθετων, έχουν εκπονήσει και υλοποιούν σαφείς στρατηγικές οι οποίες είναι ενταγμένες σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, 
εκ των οποίων οι κυριότερες είναι:

1. Η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας που έχουν όσοι εμπιστεύονται τις εταιρείες του Ομίλου αυτά τα χρόνια παρέχοντας
 υψηλά επίπεδα υπηρεσιών, με ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, επάρκεια ενημέρωσης, σεβασμό στους ίδιους και τους 

συγγενείς τους, κατανόηση και χωρίς αδικαιολόγητες και περιττές χρεώσεις. Η βελτίωση των μορφών εξυπηρέτησης, 
συνεργασίας και επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους και ο βαθμός ευθύνης που αισθάνονται όλοι όσοι 
εργάζονται στις εταιρείες του ΙΑΣΩ, εμπεριέχονται στο μότο «εργαζόμαστε για ότι πολύτιμο έχουμε, την υγεία μας».

2. Η ενίσχυση της σχέσης συνεργασίας με τους ιατρούς, η δημιουργία όρων εύκολης πρόσβασης σε όλους τους ιατρούς, 
η διευκόλυνση και υποστήριξη των νέων ιατρών στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και η παροχή αρκετών 
δυνατοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Η εξασφάλιση έγκαιρου χρόνου πληρωμής από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες είναι στοιχείο που εκτιμήθηκε από πολλούς ιατρούς που αναγνώρισαν ότι αποτελεί ουσιαστική επιδίωξη και 
προτεραιότητα των Διοικήσεων των εταιρειών.

3. Η ανάδειξη του ρόλου των άλλων επαγγελματιών υγείας και όλων όσων έχουν εμπλοκή και συσχέτιση με τις εταιρείες
 του Ομίλου είναι προφανής και έχει αναδειχθεί με κάθε ευκαιρία. Η πίστη και η αγάπη σε αυτό που κάνουν όλοι οι 

άνθρωποι της οικογένειας ΙΑΣΩ, δημιουργούν συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας και επιτυχίας κάθε προγράμματος. Η 
αναγνώριση του έργου και του ρόλου του καθένα αποτελεί το κίνητρο για μεγαλύτερη προσφορά και συνεργασία για 
θετική διάθεση και ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη και αίτημα των ασθενών.

4. Η αναγνώριση από όλους ότι σήμερα οι πολίτες έχουν αυξημένες ανάγκες και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες  
γίνεται σαφές σε κάθε σημείο-τμήμα  εξυπηρέτησης και αναγνωρίζεται από όλους. Η παροχή υπηρεσιών σε τιμές πολύ  
χαμηλότερες από τα προηγούμενα χρόνια με βελτίωση ταυτόχρονα του επιπέδου είναι η πλέον απτή απόδειξη που ισχύει

 για κάθε απόφαση-ενέργεια.

5. Η ενεργός συμμετοχή των εταιρειών σε διάφορα προγράμματα κοινωνικών φορέων και η ανταπόκριση χωρίς
  ανακοινώσεις και δημοσιότητα σε ορισμένα ιδιαίτερα ατομικά αιτήματα, επίσης αποτελούν μέρος της εφαρμοσμένης
 πολιτικής των εταιρειών του Ομίλου, ως αναγνώριση καθήκοντος και ευθύνης. 
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- Οργανόγραμμα ΙΑΣΩ 
 

- Πιστοποιήσεις 

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
Στο τέλος του 2016, ολοκληρώθηκε η Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) και με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών 
και Τμημάτων τους (ιατρικών, νοσηλευτικών και υποστηρικτικών), σε συνέχεια της προηγούμενης πιστοποίησης τους κατά 
το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008. 
Πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισμού κατά TEMOS 
Στα μέσα του 2016 και σε συνέχεια της πιστοποίησης του 2013, όλες οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ 
General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά τον τριετή κύκλο επαναπιστοποίησης του Προτύπου 
«Quality in International Patient Care», από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International 
με έδρα τη Γερμανία. 
Πιστοποίηση Ασφάλειας Επισιτιστικών Υπηρεσιών κατά HACCP
Όλες οι Κλινικές του Ομίλου είναι πιστοποιημένες κατά HACCP (πρότυπα ISO 22000 ή Codex Alimentarius), για την παροχή 
υπηρεσιών εστίασης.
Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ συστήνονται ως "Preferred Partner Hospital" από το Diplomatic Council (DC)
Ήδη από τα τέλη του 2013, οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, αναγορεύτηκαν και συστήνονταν από το Diplomatic Council που 
έχει έδρα τη Χάγη και είναι ένας διεθνής Οργανισμός Σκέψης (think tank), ως “Best Hospitals Worldwide 2014”, διάκριση 
που ανανεώθηκε και για τα έτη 2015 και 2016, ενώ για το 2016-2017 ανανεώθηκε η σχετική διάκριση ως “Preferred 
Partner Hospital”, τονίζοντας την προτίμησή του στις Κλινικές του Ομίλου. 
Πιστοποίηση κατά ΕΝ 15224:2012 των Μονάδων Ιατρικώς υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) των Κλινικών 
του Ομίλου (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας)
Στα τέλη του 2016, οι δύο Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224:2012, το οποίο εστιάζεται στην υγεία, 
δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, 
είναι από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση η οποία προβλέπεται και από 
το νομικό πλαίσιο (ΠΔ 10/2016, Υ.Α 6901/2015), για τις Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τις σχετιζόμενες 
Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση αυτή, μαζί και με τον προηγούμενο επίσημο σχετικό έλεγχο που 
διενεργήθηκε το 2016, προβλέπεται βάση των προαναφερθέντων νομοθετημάτων και για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α., η 
οποία σημειώνεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε και για τις δύο Μ.Ι.Υ.Α. του Ομίλου ΙΑΣΩ. 
Διαπίστευση κατά ΑΑΒΒ της Τράπεζα 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. Η απόκτηση του πιστοποιητικού 
διαπίστευσης είναι απόδειξη ότι η τράπεζα καλύπτει ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης. Το Σεπτέμβριο 
του 2015 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό. 

- Διακρίσεις 
Σημειώνεται ότι το 2016, το ΙΑΣΩ απέσπασε το 2o Επιχειρηματικό Βραβείο «Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων» στα Επιχειρηματικά 
Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2016.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
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LOGISTICS

ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΟΜΙΛΟΥ
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ΠΟΡΩΝ
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ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡ. ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΕΙΘ ΚΟ,
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ΕΛΕΓΧΟΥ
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- Συνεισφορά στην Ελληνική Οικονομία 
Για όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ, η Ιατρική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης 
ζωής. Η προσφορά στην κοινωνία στην οποία λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της 
αποστολής μας.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ την 31/12/2016 απασχολεί 1.744 άτομα προσωπικό και στελέχη (1.733 τη χρήση του 2015), ενώ οι ιατροί 
όλων των ειδικοτήτων που συνεργάζονται με τις κλινικές του Ομίλου ξεπερνούν τους 5.800. 

Επίσης, επιλέγει να συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων ή ελληνικών θυγατρικών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, για την προμήθεια υλικών, φαρμάκων και υπηρεσιών σε ποσοστό άνω του 99% που ξεπερνά τους 1.150 
σήμερα.

Ενισχύει έμμεσα την εθνική οικονομία καταβάλλοντας στους εργαζόμενους και τους ιατρούς/λοιπούς συνεργάτες του  
αμοιβές της τάξεως των 45,47 εκατ. Ευρώ για το 2016.

Συμμετέχει στον Κρατικό προϋπολογισμό με διάφορους φόρους-τέλη, εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και 
με επιδότηση προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (rebate & claw back) της τάξης των 43,38  
εκατ. Ευρώ για το 2016.

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ

εκατ. € % επί του συνόλου εκατ. € % επί του συνόλου

Κύκλος Εργασιών (προ R/C) 75,98 100,00% 132,12 100,00%

Αριθμός ασθενών

Εσωτερικοί 45.315 72.265

Εξωτερικοί 269.496 423.426

Σύνολο Γεννήσεων 9.700 11.089

Εκροές προς Κοινωνικούς Εταίρους 25,52 33,59% 45,47 34,42%

Αμοιβές σε προσωπικό 17,13 22,55% 31,42 23,78%

Αμοιβές σε ιατρούς/λοιπούς συνεργάτες 8,39 11,04% 14,05 10,63%

Εκροές προς το Κράτος 25,91 34,11% 43,38 32,83%

Φόροι 11,50 15,13% 18,53 14,03%

Ασφαλιστικά Ταμεία (εργοδοτικές εισφορές) 5,35 7,04% 9,75 7,38%

Δημοτικοί Φόροι & Τέλη 0,21 0,27% 0,48 0,36%

Rebate/Claw back 8,86 11,66% 14,62 11,06%

Σύνολο Εκροών 77,35 67,70% 132,23 67,25%

2. Ανάλυση σημαντικότητας

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, το οποίο υποστηρίζει τη Διοίκηση 
στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών 
κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης 
που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κινδύνων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, καθορίζεται η στρατηγική για την παρακολούθηση 
και διαχείριση των εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε τα συμπεράσματα της αξιολόγησης να συζητούνται σε επίπεδο Διοίκησης, 
ενώ για τα σημαντικότερα εξ αυτών να ενημερώνεται η Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι εταιρείες του Ομίλου προσδιορίζουν τα σημαντικότερα θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και μέσω της «Ανάλυσης 
σημαντικότητας των θεμάτων».
Ο πίνακας σημαντικών ζητημάτων του Ομίλου ΙΑΣΩ, απεικονίζει τη βαρύτητα που έχει κάθε εξεταζόμενο θέμα από πλευράς,

- κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων, γιατρών προμηθευτές, ασθενών/πελατών)
- μετόχων και μετόχων ιατρών
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Για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, τα κυριότερα θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα απεικονίζονται στο παρακάτω 
πίνακα βαρύτητας: 

 

3. Συνεισφορά στην Κοινωνία
 

Οι αξίες του Ομίλου ΙΑΣΩ:

• με ευγένεια & φιλικότητα
• με ενδιαφέρον & προσοχή
• με επαγγελματισμό
• με αφοσίωση & φροντίδα
• με αξιοπρέπεια
• με σεβασμό στις ξεχωριστές σας ανάγκες

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του  Ομίλου ΙΑΣΩ. Έχοντας δημιουργήσει το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα «δίπλα σας»,  βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες όλων των πολιτών, στις ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σε διάφορες περιπτώσεις ασθενών που χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια, 
παρέχοντας ποιοτική και ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «δίπλα σας», εντάσσονται δράσεις με τις οποίες παρέχονται:
• δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις και προληπτικές εξετάσεις 
• δωρεάν εξετάσεις και οικονομική ενίσχυση σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούν ιδρύματα, σωματεία, γειτονικοί Δήμοι 

και αθλητικοί σύλλογοι 
• προνομιακές τιμές σε προληπτικές εξετάσεις, με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες υγείας.
• ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη σε εκδηλώσεις, χορηγίες και αθλητικούς συλλόγους
• ομιλίες και ημερίδες σε Δήμους και Κοινότητες για την έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση ασθενειών και γενικά την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγείας.

Πολιτιστικές, επιστημονικές & εκπαιδευτικές Δράσεις

Επιλογή και απασχόληση εργαζομένων

Παροχές εργαζομένων

Πρόγραμμα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

Υγεία και ασφάλεια ασθενών

Σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων

Ικανοποίηση ασθενών

Επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κερδοφορία Ομίλου

Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων

Τήρηση ιατρικών/επιστημονικών πρωτοκόλλων

Πιστοποιήσεις ποιότητας υπηρεσιών υγείας

Διαχείριση αποβλήτων

Πρόγραμμα στήριξης τοπικών κοινωνιών

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

Σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και Εργαζομένων

Υπεύθυνη επικοινωνία και προβολή

Δημόσια Υγεία

Εκπομπές Ρύπων

Διαχείριση ενέργειας

Διαχείριση υδάτινων πόρων

Επιχειρηματική συνέχεια

Υπεύθυνος Ανταγωνισμός

Κανονιστική συμμόρφωση

Δέσμευση εργαζομένων στις αξίες της εταιρείας

Εφοδιαστική αλυσίδα

ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
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Ο Όμιλος ΙΑΣΩ στηρίζει ενεργά τις Μ.Κ.Ο.
• Το Χαμόγελο του Παιδιού
• Ένωση κοινωφελών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Μαζί για το παιδί»
• Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά»
• Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η καρδιά του παιδιού»
• Ίδρυμα Μποδοσάκη
• Αποστολή Άνθρωπος
• Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων - ΕΛΕΠΑΠ
• Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Η Κιβωτός του 

Κόσμου»
• Παιδικό χωριό SOS Βάρης
• Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Αλληλεγγύη & Προσφορά
Με επίκεντρο τον άνθρωπο ασθενή και τις ανάγκες του, ο Όμιλος ΙΑΣΩ παρέχει 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 Παίδων. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:
• 19 προσφορές των μονάδων υγείας του Ομίλου ΙΑΣΩ με αφορμή Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας
• 80 δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες χειρουργεία (προληπτικές εξετάσεις, χειρουργεία μαστού, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, 
 κ.α.)
• δωρεάν ολοκληρωμένοι εργομετρικοί έλεγχοι σε Αθλητικές Ομάδες και Συλλόγους

Συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών
O Φιλοκτήτης, το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων και το ΙΑΣΩ General, προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας με το Σύλλογο Ελλήνων 
Ολυμπιονικών. Οι Ολυμπιονίκες και τα στελέχη του Συλλόγου, έχουν πλέον πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
υγείας προκειμένου να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες τους.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, στα πλαίσια αυτής της νέας συνεργασίας, θα είναι αρωγός και συνδιοργανωτής με το 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΙΑΣΩ «δίπλα σας», για την πραγματοποίηση δράσεων προαγωγής 
της υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό.

    

Δράσεις για τον εορτασμό των 20 χρόνων του ΙΑΣΩ
Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ στηρίζει και ενισχύει οικονομικά «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» μέσω της πλατφόρμας www.myiasomoments.gr ή με hashtag  #myiasomoments μέσω Twitter και Instagram. 
Όλα τα ζευγάρια που θέλουν να μοιραστούν τις πρώτες μοναδικές στιγμές με το μωρό τους μέσα από το ΙΑΣΩ, μπορούν 
να ανεβάσουν φωτογραφίες στην πλατφόρμα, προσφέροντας 1€ στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για κάθε 
φωτογραφία.
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Επιπλέον, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικογένεια, το ΙΑΣΩ προσέφερε πέντε Δωρεάν Τοκετούς σε μονόκλινο και πέντε 
Δωρεάν Κύκλους Εξωσωματικής, με διαγωνισμούς στο Facebook. 

Πρόγραμμα «Γίνε και εσύ εθελοντής»!
Το ιατρικό δυναμικό του Ομίλου ΙΑΣΩ στηρίζει κάθε ενέργεια και πρωτοβουλία της Διοίκησης προκειμένου να παρέχονται 
δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες. Η συγκεκριμένη ενέργεια διέπει συνολικά την εταιρική κουλτούρα του 
Ομίλου προάγοντας τον εθελοντισμό. 

Δίπλα στις τοπικές κοινωνίες
Το ΙΑΣΩ General ενίσχυσε οικονομικά τη 2η Πανελλαδική Εκστρατεία Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για το 
Σακχαρώδη Διαβήτη που διοργάνωσε η Μ.Κ.Ο. «Με οδηγό το Διαβήτη-Κάρτα Διαβήτη» με επισκέψεις και εξετάσεις σε 
νησιά, υπό την αρωγή του Υπουργείου Υγείας, 21-27.05.2016.  Συγκεκριμένα συμμετείχε το Διαβητολογικό Κέντρο του 
ΙΑΣΩ General, με ιατρούς που έδωσαν ιατρικές οδηγίες σε  όσους διεγνώσθησαν με προδιαβήτη ή διαβήτη ενώ παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες στα νησιά. 

Διεθνής Συνεισφορά
Το ΙΑΣΩ Παίδων ενίσχυσε οικονομικά και σε εξοπλισμό την Ελληνική Δημοκρατική Κοινότητα Ιζβοαρέλε στη Ρουμανία.

Ενημέρωση Πολιτών
• Οι ιατροί του ΙΑΣΩ Παίδων πραγματοποίησαν ομιλίες σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Συγκεκριμένα:
 • Εκπαιδευτήρια ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, με θέμα «Παιδική Παχυσαρκία»
 • Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ, με θέμα «Διατροφή»
• Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Σακχαρώδης διαβήτης: Πρόληψη και καινούργιες θεραπείες» από το Διαβητολογικό 

Κέντρο ΙΑΣΩ General στα ΚΑΠΗ Δήμου Παπάγου-Χολαργού
• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής, το  Παθολογοανατομικό  Εργαστήριο του  ΙΑΣΩ  General  

άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό προκειμένου να γίνει ευρέως γνωστός ο ρόλος του παθολογοανατόμου
• Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές διδακτικές επισκέψεις από σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλίας στο 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
• Η Νοσηλευτική Διεύθυνση του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσε  για το κοινό, 16 “Μαθήματα Μαιευτικής Φροντίδας κατά τη 

διάρκεια του τοκετού και της λοχείας και Μητρικής Τέχνης” με 220 συμμετοχές.

Αθλητισμός
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ στηρίζει χορηγικά ομάδες και παρέχει ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη διαθέτοντας παράλληλα ασθενοφόρο. 
Επιπρόσθετα, συμμετέχει ενεργά σε αθλητικές οργανώσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπως το 5ο Ladies Run στον 
Αστέρα Βουλιαγμένης, στο Παγκόσμιο κίνημα Endomarch Greece Run/Walk για την ενδομητρίωση κ.α.

Ιατρική Εκπαίδευση
O Όμιλος ΙΑΣΩ στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση της συνεχιζόμενης μετεκπαίδευσης των ιατρών – συνεργατών 
του, πραγματοποιεί κάθε χρόνο, μια σειρά επιστημονικών συναντήσεων που διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση. To 2016 
πραγματοποιήθηκαν 27 εκπαιδευτικές συναντήσεις στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων, 39 εκπαιδευτικές συναντήσεις στο ΙΑΣΩ 
General και 11 εσωτερικές εκπαιδεύσεις στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Ευχαριστήριες Επιστολές

Πραγματοποίηση τηλεοπτικών γυρισμάτων
Το 2016, πολλές από τις τηλεοπτικές παραγωγές και διαφημιστικές εταιρίες επέλεξαν το ΙΑΣΩ για την πραγματοποίηση 
τηλεοπτικών γυρισμάτων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 10 τηλεοπτικά γυρίσματα για σήριαλ και τηλεοπτικές υγείας.
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4. Περιβαλλοντική Διαχείριση

Περιβαλλοντική πολιτική
Η Διοίκηση του Ομίλου «ΙΑΣΩ», αναγνωρίζοντας στις Κλινικές του ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία 
των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα 
σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με 
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των 
αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών της γενικότερης ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Στα πλαίσιο αυτό και της γενικότερης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ομίλου, 
μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου στις Κλινικές του, ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό το 
φώς των τεχνολογικών και ιατρικών / επιστημονικών εξελίξεων και των τυχόν νέων αποτελεσμάτων του Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου και είναι διαθέσιμη στο κοινό.
Στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ο Όμιλος ΙΑΣΩ, 
δεσμεύεται ειδικότερα στα εξής:
• λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμιση των πόρων, ενέργειας, 

νερού, μειωμένων αέριων εκπομπών για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος
• συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου και του νομικού πλαισίου που αφορά 

τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παροχής φροντίδας υγείας
• αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές (περιβαλλοντικά θέματα), που προκύπτουν από την άσκηση των 

δραστηριοτήτων του και ελέγχει τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
• καθιερώνει, τεκμηριώνει και αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του, λαμβάνοντας 

υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, τεχνολογικές και ιατρικές / επιστημονικές εξελίξεις, οικονομικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις

• διαχειρίζεται τα απόβλητα (στερεά και υγρά, επικίνδυνα ή μη) και τις εκπομπές του (αέριες, θόρυβος, ακτινοβολία) 
σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές άδειες και την ισχύουσα νομοθεσία και με προμηθευτές στους οποίους ο Όμιλος έχει 
κοινοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις ώστε να διασφάλιζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας

• εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό του οποίου η εργασία επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, στις αντίστοιχες αρμοδιότητές του

• αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και να παρέχει 
περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό

• επιθεωρεί σε τακτική βάση το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Για τη στήριξη και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Διοίκηση του Ομίλου 
ΙΑΣΩ δεσμεύεται ότι οι στόχοι ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική είναι 
συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό των Κλινικών του Ομίλου, καθώς και για την ανάπτυξη 
και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:
• συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των Τμημάτων (ιατρικών, νοσηλευτικών, υποστηρικτικών) κάνοντας χρήση της εν γένει 

ιατρικής/νοσηλευτικής/ επιστημονικής κατάρτισης του και εκπαίδευσης που του δίνεται από τον Όμιλο 
• συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και την πρόληψη της ρύπανσης, 
 ενώ του παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι και η κατάλληλη υποδομή.

Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Άξονες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Η ανωτέρω περιγραφή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ομίλου «ΙΑΣΩ», αντικειμενικό σκοπό έχει την περιγραφή του 
πλαισίου αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων των Κλινικών του Ομίλου, αναφορικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον οι δραστηριότητες αυτές, την θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων 
και την παρακολούθηση αυτών. Σκοπός είναι η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και η συνεχής βελτίωση 
της περιβαλλοντικής επίδοσης εκάστης Κλινικής του Ομίλου, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο 
ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως διασφαλίζεται και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων λόγω της αποτελεσματικής προληπτικής 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων των Κλινικών, 
καθώς και την επιτυχή αποφυγή της δημιουργίας εκτάκτων καταστάσεων σε σχέση με το περιβάλλον.

Για την εύρυθμη εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών του που αφορούν:
• την αέρια ρύπανση και την πρόληψη για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
• τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και λυμάτων
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• τη διαχείριση των στερών αποβλήτων (επικινδύνων και μη)
• την διαχείριση πόρων (κατανάλωση νερού και ενέργειας)
• την διαχείριση των χημικών ουσιών
• τον έλεγχο του θορύβου

Αέρια ρύπανση και πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει θέσει σαν διαρκή στόχο την συνεχή παρακολούθηση των αερίων ρύπων που δημιουργούν οι 
εγκαταστάσεις του με απώτερο σκοπό την συνεχή μείωση αυτών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την περαιτέρω πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν λέβητες, ατμογεννήτριες καθώς και ψύκτες απορρόφησης, για την παραγωγή 
ζεστού νερού, την θέρμανση και ψύξη των χώρων του, οι οποίοι λειτουργούν με Φυσικό Αέριο. Το Φυσικό Αέριο σαν 
καύσιμη ύλη είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον και με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι αέριοι ρύποι σε σχέση με άλλα καύσιμα 
είδη, μειώνοντας την περιβαλλοντική επίπτωση από τις εκπομπές ρύπων. Πραγματοποιείται και πιστοποιείται τακτική 
προληπτική συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων απο αδειοδοτημένους τεχνικούς με σκοπό την άψογη, ασφαλή και 
αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Γενικές Κατηγορίες των Αποβλήτων των Κλινικών του Ομίλου και Πρόληψη της Παραγωγής 
Οι γενικές κατηγορίες των αποβλήτων που παράγονται στις Κλινικές του Ομίλου, περιλαμβάνουν:

1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ): απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά π.χ. από την παρασκευή φαγητών στις 
κουζίνες των Κλινικών από τις δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και 
άλλα μη επικίνδυνα υλικά.

2. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ):
• Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ): απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα 

βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα
• Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): Απόβλητα που προέρχονται από τα Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, από Τμήματα 

όπου γίνονται χημειοθεραπείες όπως ιστοί, όργανα, μέρη σώματος, απόβλητα που μπορεί να περιέχουν κυτταροτοξικά - 
κυτταροστατικά - χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα.

• Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ): Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

3. Ειδικά ρεύματα αποβλήτων: ραδιενεργά, ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης: μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα έλαια, κ.ά.

    Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω:
• της προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Κλινικής αποφεύγοντας το πλεόνασμα και αποφεύγοντας 

την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις απαιτού¬μενες.
• Την βελτιστοποίηση του χρόνου και των διαδικασιών των παραγγελιών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα λήξης του χρόνου 

ζωής κάποιου υλικού.
• Τη διατήρηση στοιχείων των υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες ώστε να προωθείται η χρήση των υλικών για τα οποία 

πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους.
• την προμήθεια υλικών τα οποία δύνανται εύκολα να αξιοποιηθούν.
• τη συμμετοχή σε προγράμματα διαλογής στην πηγή, εφόσον αυτή είναι δυνατή.

Το έτος 2016, η διαχείριση των αποβλήτων στις Κλινικές του Ομίλου «ΙΑΣΩ», ήταν:

                   Αποστείρωση (kg)                      Αποτέφρωση (kg)                 Ανακύκλωση (kg)

313.155 94.113 188.350

Όπως φαίνεται και στο κάτωθι διάγραμμα
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Διαχείριση υγρών αποβλήτων - λυμάτων
Τα υγρά απόβλητα (επικίνδυνα ή μη), τα οποία προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χώρων των Κλινικών του Ομίλου, 
διαχωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες. Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες προβλέπεται και ο ανάλογος τρόπος 
συλλογής, ενδιάμεσης και ασφαλούς τελικής διαχείρισής τους. 

Επικίνδυνα
-Τα Υγρά Μικροβιολογικών Εργαστηρίων υπόκεινται όπου απαιτείται σε τοπική εξουδετέρωση και απολύμανση αποβλήτων 
και αποχετεύονται ασφαλώς στα δίκτυα αποχέτευσης των Κλινικών.
-Τα υγρά από τα λοιπά εργαστήρια ανήκουν στην κατηγορία ΑΕΑ, συλλέγονται σε πιστοποιημένους κατά UN, περιέκτες 
αποβλήτων κατάλληλου υλικού, οι οποίοι φέρουν σήμανση με πληροφορίες προέλευσης και οδεύουν σε αδειοδοτημένη 
μονάδα αποτέφρωσης «Αποτεφρωτήρας Α.Ε.».
-Ο Όμιλος «ΙΑΣΩ» έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ώστε να μην 
καταλήγουν στην αποχέτευση επικίνδυνα υλικά και τα απόβλητα που προέρχονται από ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
με κυτταροτοξικά φάρμακα τα οποία συλλέγονται χωριστά ως στερεά επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.
-Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ηλεκτροπαραγωγών ζευγών), παραλαμβάνονται από τον εκάστοτε συντηρητή ο οποίος 
τα διαθέτει στο αρμόδιο εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ΕΛΤΕΠΕ.
-Όπου υπάρχει σχετική δραστηριότητα, τα υγρά κατάλοιπα από τα WC των κλινών απομόνωσης χορήγησης 
ραδιοφαρμάκων, συγκεντρώνονται μέσω γνωστού σε μήκος και διαδρομή δικτύου αποχέτευσης, σε σύστημα δεξαμενών 
συγκέντρωσης και φύλαξης, με βάση τη σχετική νομοθεσία και τον έλεγχο από την ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας). Τα λύματα αυτά παραμένουν στις δεξαμενές για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να καταστούν ασφαλή για την 
απόρριψή τους. Η παρακολούθηση και απενεργοποίηση γίνεται με ειδικό εξοπλισμό από τον Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας.

Μη επικίνδυνα
-Τα αστικά λύματα από τα WC των κλινών αλλά και των επισκεπτών οδηγούνται στα δίκτυα αποχέτευσης των Κλινικών. 
- Στερεά απόβλητα 
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των Κλινικών του Ομίλου, διαχωρίζονται σε επιμέρους 
κατηγορίες για κάθε μία από τις οποίες προβλέπεται και ο ανάλογος τρόπος συλλογής, ενδιάμεσης και ασφαλούς τελικής 
διαχείρισής τους. Ανάλογα με το είδος της επεξεργασίας των αποβλήτων, ο Όμιλος ΙΑΣΩ διαθέτει και τα αντίστοιχα μέσα 
συλλογής του.

Επικίνδυνα
-Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) συλλέγονται στους χώρους παραγωγής τους (νοσηλευτικά 
τμήματα, εργαστήρια, μονάδες, χειρουργεία), σε κατάλληλα χαρτοκυτία κατά UN, τύπου Hospitalbox (Hallipack), «κίτρινου» 
χρώματος, με κατάλληλη σήμανση προέλευσης. Τα ΕΑΑΜ διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους ως την αποκομιδή τους και 
κατόπιν οδηγούνται για αποστείρωση σε αδειοδοτημένη Εταιρεία («Αποστείρωση Α.Ε.»).
-Τα αιχμηρά αντικείμενα της κατηγορίας ΕΑΑΜ συλλέγονται σε πλαστικά αυτόκλειστα και έπειτα συσκευάζονται στα κίτρινα 
χαρτοκυτία Hallipack και ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία διαχείρισης για αποστείρωση σε αδειοδοτημένη Εταιρεία 
(«Αποστείρωση Α.Ε.»).
-Τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) συλλέγονται σε χαρτοκυτία Hallipack με εσωτερική πλαστική επένδυση «κόκκινου» 
χρώματος, με κατάλληλη σήμανση προέλευσης. Τα ΜΕΑ διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους ως την αποκομιδή τους και 
κατόπιν οδηγούνται για αποτέφρωση σε αδειοδοτημένη Εταιρεία («Αποτέφρωση Α.Ε.»).
-Τα αιχμηρά αντικείμενα της κατηγορίας ΜΕΑ συλλέγονται σε πλαστικά αυτόκλειστα και έπειτα συσκευάζονται στα κίτρινα 
χαρτοκυτία Hallipack και ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία διαχείρισης για αποτέφρωση σε αδειοδοτημένη Εταιρεία 
(«Αποτέφρωση Α.Ε.»).
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από τον Όμιλο στην διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων. Τα μολυσματικά απόβλητα 
αποθηκεύονται πριν την αποκομιδή τους σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο. Επίσης τα ραδιενεργά απόβλητα παραμένουν σε 
ψυχομένους χώρους μέχρι την ολική απενεργοποίηση τους. Πριν την απόρριψη των αποβλήτων, όλα τα επικίνδυνα 
απόβλητα περνούν και από Ανιχνευτή Ακτινοβολίας Χώρου έτσι ώστε να μην υπάρχει και η παραμικρή πιθανότητα να 
φύγουν επικίνδυνα απόβλητα από τον χώρο των Κλινικών.
-ΑΕΑ / Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων
• Τα Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, τοποθετούνται σε κατάλληλους 

πλαστικούς ανθεκτικούς περιέκτες υγρών ή στερεών αποβλήτων για την μεταφορά επικίνδυνων με κατάλληλη σήμανση, 
ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται και παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 
(«Αποτέφρωση Α.Ε.»). 

• Σε σπάνιες περιπτώσεις, μικροποσότητες ληγμένων ή άχρηστων φαρμάκων επιστρέφονται στα φαρμακεία των Κλινικών 
για απόσυρση, τοποθετούνται σε κόκκινο ή πράσινο περιέκτη ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται και 
επιστρέφονται στις προμηθεύτριες φαρμακευτικές εταιρίες ή σε αδειοδοτημένη Εταιρεία για αποτέφρωση («Αποτεφρωτήρας 
Α.Ε.»). 
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• Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές από τα Η/Ζ και ο Pb των γεννητριών ραδιοφαρμάκων, συλλέγονται σε ειδικούς 
κάδους συλλογής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και παραδίδονται σε φορέα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών 
στηλών (ΣΥΔΕΣΥΣ). Σημειώνεται, ότι οι διαδικασίες διαχείρισης των σχετικών ραδιενεργών καταλοίπων που προκύπτουν 
από τη χρήση ραδιοϊσοτόπων σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές εφαρμογές, εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας)

• Οι χρησιμοποιημένες ή εξαντλημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους συλλογής σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και παραδίδονται σε φορέα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών (ΑΦΗΣ). 

• Οι λαμπτήρες και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, διαχειρίζονται μέσω αδειοδοτημένου συστήματος 
εναλλακτικής διαχείρισης.

• Τα ακτινολογικά εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ψηφιακά συστήματα απεικόνισης και τα παραγόμενα απόβλητα είναι 
αστικού τύπου απορρίμματα, για λόγους προστασίας του προσωπικού, των ασθενών, του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας.

Μη Επικίνδυνα
-Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) συλλέγονται σε κατάλληλα σημεία από όπου απομακρύνονται είτε ως αστικά απόβλητα 
είτε ως ανακυκλώσιμα μη επικίνδυνα αστικά απόβλητα (π.χ. χαρτιά και άλλες χάρτινες συσκευασίες, χαρτοκιβώτια). Για 
λόγους ασφαλείας το ΙΑΣΩ Α.Ε., έχει προμηθευτεί ειδικό εξοπλισμό και ελέγχει τη μη ύπαρξη ακτινοβολίας στα αστικά 
απόβλητα.

Κατανάλωση νερού και ενέργειας

- Ύδρευση
Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου υδροδοτούνται από δίκτυα της ΕΥΔΑΠ για την Αττική και της ΔΕΥΑΛ για την περιοχή της 
Λάρισας. Το νερό χρησιμοποιείται ως πόσιμο, για καθαρισμό χώρων και στους χώρους υγιεινής ασθενών, πελατών και 
προσωπικού. Για λόγους εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων χρησιμοποιούνται σε όλες τις κοινόχρηστες απολήξεις 
φίλτρα εξοικονόμησης νερού.  Επίσης, όπου υπάρχει δυνατότητα, για λόγους εξοικονόμησης  των υδάτινων πόρων, οι 
εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ Α.Ε. χρησιμοποιούν νερό αδειοδοτημένης γεώτρησης για το δίκτυο ποτίσματος πρασίνου και στο 
δίκτυο πυρόσβεσης.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ετήσιες καταναλώσεις νερού σε m³ για το 2016.

Κλινική m3

ΙΑΣΩ 103.404

ΙΑΣΩ General 47.437

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 18.607

Φιλοκτήτης 12.076

- Ενέργεια
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ακολουθώντας το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης καταγράφει και ελέγχει τις καταναλώσεις ενέργειας 
με σκοπό την σταδιακή μείωση των καταναλώσεων με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και με προμήθεια 
εγκαταστάσεων με αυξημένο συντελεστή απόδοσης που θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας. Ενδεικτικά μέσα στο 2016 έγινε στο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» προμήθεια δύο (2) αερόψυκτων κλιματιστικών μηχανημάτων 
(κόστους 120.000 €) με αυξημένο συντελεστή απόδοσης με στόχο την μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου καθώς 
και την μείωση της κατανάλωσης νερού στους πύργους ψύξης. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η πάγια πολιτική της 
Εταιρείας είναι η σταδιακή αντικατάσταση των κλασσικών λαμπτήρων με νέους τεχνολoγίας LED επιτυγχάνοντας μειωμένη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται  η συνολική κατανάλωση ενέργειας  του Ομίλου σε KWh καθώς και οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου (CO2), για το έτος 2016.

Κλινική
Κατανάλωση
Ηλεκτρικής

Ενέργειας (kWh)

Κατανάλωση
Θερμικής 

Ενέργειας (kWh)
Τόνοι CO2

ΙΑΣΩ 10.739.975 15.058.117 14.359

ΙΑΣΩ General 4.450.498 4.914.076 5.726

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 5.193.112 5.168.000 6.586

Φιλοκτήτης 2.026.449 1.143.436 2.462
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- Χημικές ουσίες
Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στον Όμιλο ΙΑΣΩ είναι πιστοποιημένα χημικά εργαστηρίων, καθαριστικά, 
απολυμαντικά και επίσης λιπαντικά. Για τη διαχείριση αυτών γίνεται χρήση των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών 
(MSDS), τα οποία παραλαμβάνει ο Όμιλος από τους πιστοποιημένους προμηθευτές. Με τα έγγραφα αυτά, το προσωπικό 
που έρχεται σε επαφή, γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης αυτών, από πλευράς υγείας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

- Θόρυβος
Οι Κλινικές του Ομίλου πληρούν κριτήρια με βάση ένα σύνολο ηχητικών παραμέτρων που αφορούν την ηχομόνωση και 
ηχοπροστασία των χώρων τους, ως νοσηλευτικά ιδρύματα. 
Ο θόρυβος εάν υπάρξει, σε χώρους όπως οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (π.χ. Η/Ζ), είναι εντοπισμένος στους 
χώρους εγκατάστασής τους, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα αναφορικά με τον επιτρεπόμενο 
θόρυβο (ηχοέκθεση). 

- Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (διαρροές, πυρκαγιά κ.λπ.)
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει εκπονήσει σε όλες τις κλινικές του μελέτες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(π.χ. πυρασφάλειας, αντιμετώπισης διαρροής αποβλήτων, κ.λπ.), που μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων, των ασθενών, των επισκεπτών καθώς και να προκαλέσουν περιβαλλοντικούς κινδύνους. 
Οι μελέτες αυτές επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Για την διαρκή ετοιμότητα, εκτελούνται εκπαιδεύσεις στις ομάδες του 
προσωπικού που είναι επιφορτισμένες για την αντιμετώπιση αυτών των εκτάκτων αναγκών.

5. Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Συνολικός αριθμός εργαζομένων
Ο αριθμός του προσωπικού που απασχολούσε ο Όμιλος την 31/12/2016 αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω:

Δύναμη Ομίλου Εργαζόμενοι

ΙΑΣΩ 846

ΙΑΣΩ GENERAL 507

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 250

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 129

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 4

MEDSTEM SERVICES 8

Σύνολο 1.744
 
Έμμισθοι και ημερομίσθιοι Ομίλου ανά φύλο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

ΙΑΣΩ 157 689 846

ΙΑΣΩ GENERAL 136 371 507

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 71 179 250

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 46 83 129

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2 2 4

MEDSTEM SERVICES 3 5 8

Σύνολο 415 1.329 1.744

Ανάλυση ανά καθεστώς απασχόλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πλήρης Μερική Σύνολο

ΙΑΣΩ 822 24 846

ΙΑΣΩ GENERAL 485 22 507

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 250 0 250

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 127 2 129

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 4 0 4

MEDSTEM SERVICES 8 0 8

Σύνολο 1.696 48 1.744

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΣΩ GENERAL

ΙΑΣΩ

MEDSTEM
SERVICES

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ
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Μέσος όρος ηλικίας προσωπικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Ο.Ηλικίας

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 35,25

MEDSTEM SERVICES 38,63

ΙΑΣΩ 38,84

ΙΑΣΩ GENERAL 38,72

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 35,82

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 35,20

Μέσος Όρος 38,09

Στελέχωση
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν σπουδαίο 
κεφάλαιο για την επιτυχία και την εξέλιξή του, με στόχο την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας.
Έτσι, για τη στελέχωση των κλινικών του, εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές επιλογής, εκπαίδευσης και 
αξιοποίησης του προσωπικού. Η ανάδειξη των δεξιοτήτων αποτελεί διαρκή προσπάθεια  για βελτίωση των οργανωτικών 
και διοικητικών δομών και διαδικασιών.
Στους στόχους της Διοίκησης του Ομίλου ΙΑΣΩ είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής απόδοσης με σύγχρονη 
επαγγελματική αντίληψη, να προσλαμβάνει δυναμικούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στην ομαδική εργασία, πάνω από 
όλα όμως, επιζητά άτομα διατεθειμένα να υιοθετήσουν και να αναδείξουν τις αξίες και το όραμα του.

Πολιτική του Ομίλου αποτελεί και η παροχή ευκαιριών σε νέους
Αποτελεί πάγια πολιτική του Ομίλου η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με σκοπό την δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος εργασιακής ασφάλειας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανταμοιβής με σεβασμό στον εργαζόμενο και την 
ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης συνεργασίας. 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του ο Όμιλος απασχολεί επίσης άτομα με ειδικές ανάγκες δίδοντάς τους την 
δυνατότητα να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις ειδικές τους ικανότητες. Τους 
παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης και τους αντιμετωπίζει ισότιμα παρέχοντας όλες τις ευκαιρίες και παροχές που ισχύουν 
για όλους τους υπαλλήλους. Η συγκεκριμένη πολιτική σχετίζεται με το γενικότερο στόχο, αυτόν της κοινωνικής συνοχής 
και της ευαισθητοποίησης του Ομίλου στη γενικότερη πολιτική ενεργούς συμμετοχής τους στο πλαίσιο της καταπολέμησης 
του κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Ένταξη νέων συνεργατών 
Η ένταξη κάθε νέου συνεργάτη γίνεται μέσω διαδικασιών και ειδικών προγραμμάτων ενσωμάτωσής τους. 
Ο σκοπός αυτών είναι η εξασφάλιση σχέσεων ισορροπίας και συνδυασμού των αυξημένων εμπειριών που έχουν οι 
παλαιότεροι εργαζόμενοι με την καλύτερη τεχνολογική κατάρτιση που έχουν οι νέοι.
Οι νέοι αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς καμία διάκριση και απολαμβάνουν όλες τις παροχές – προνόμια των εργαζομένων.

Εκπαίδευση
Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού, η πλειονότητα του 
οποίου έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν σε σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας, αλλά και σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς, όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η διοίκηση μονάδων υγείας. Μεγάλη αξία δίνει 
επίσης και στην εκπαίδευση τελειόφοιτων ή απόφοιτων Πανεπιστημίων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. 
Γι’ αυτό και δέχεται συνεχώς νέους που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία όλων των ειδικοτήτων στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρακτικής άσκησης.
Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά για τις εταιρείες του Ομίλου 97 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 
παρακολούθησαν 4.500 εργαζόμενοι και συνεργάτες ιατροί.
Eπιπλέον και  ειδικότερα για την νοσηλευτική Δ/νση:
• 28 εργαζόμενοι παρακολούθησαν 10 ημερίδες-συνέδρια και
• 1.626 εργαζόμενοι παρακολούθησαν 5.960 ώρες εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια όπως ενδεικτικά
 αναφέρονται πιο κάτω:
 • Νοσηλευτικές Διαδικασίες και Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
 • Ασφάλεια Ασθενή
 • Διαδικασία Κλήσης Κωδικού ΜΠΛΕ
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση σε ενήλικα
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση σε βρέφος και παιδί
 • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις
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 • Διαχείριση παιδιατρικού επείγοντος περιστατικού
 • Διαλογής παιδιατρικών περιστατικών ΤΕΠ
 • Διαχείριση μαιευτικού επείγοντος περιστατικού
 • Καρδιοτοκογραφία
 • Αξιολόγηση Κλινικής επικινδυνότητας σύμφωνα με το ΕΝ15224:2012 στον τομέα της υγείας
 • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού σε νεογνό
 • Πυρασφάλεια
 • Εκκένωση Κτιρίου κ.λπ.

Υγιεινή και ασφάλεια
Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται διαρκώς τόσο από τον Τεχνικό Ασφαλείας όσο και από τον ιατρό εργασίας για την τήρηση 
των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας εφαρμόζοντας προγράμματα πρόληψης.
Ο έλεγχος ανοσοποίησης του προσωπικού και συγκεκριμένα για τις Ηπατίτιδες Β, C, της Ερυθράς και Ανεμοβλογιάς 
εξυπηρετεί την υγεία των εργαζομένων, την αποφυγή περιορισμών στην εργασία και τη μείωση των Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την πρόσληψη των εργαζομένων στην Κλινική ή ανά περίπτωση όποτε 
κρίνεται από την Επιτροπή Λοιμώξεων.
Σε όλο το προσωπικό, κατά την πρόσληψή του, γίνεται δερμοαντίδραση mantoux και ακτινογραφία θώρακος για έλεγχο 
για φυματίωση.
Επιπλέον, ο ετήσιος εμβολιασμός του Προσωπικού κατά της γρίπης αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μέτρα πρόληψης 
κατά των αναπνευστικών λοιμώξεων που μεταδίδονται και μεταξύ των εργαζομένων αλλά και από τους εργαζόμενους  
στους ασθενείς και αντίστροφα.
Το Προσωπικό που δεν έχει αντισώματα εμβολιάζεται, έτσι ώστε να προστατεύεται από λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα, 
αλλά και αυτό με τη σειρά του να προστατεύσει τους ασθενείς που έρχεται σε επαφή.
Oι εργαζόμενοι παρακολουθούν κάθε χρόνο τις εκπαιδευτικές ομιλίες που πραγματοποιούνται από το Ιατρό Εργασίας και 
αφορούν την ενημέρωση του προσωπικού για τη γρίπη και τον εμβολιασμό έναντι αυτής, την προφύλαξη από επαγγελματική 
έκθεση σε αίμα και βιολογικά υγρά, αλλά και την προφύλαξη του προσωπικού από μυοσκελετικές παθήσεις.

Αμοιβές και παροχές
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα και τις τάσεις τις αγοράς αναθεωρεί και προσαρμόζει το πλαίσιο 
των αμοιβών και παροχών με στόχο την διασφάλιση, προσέλκυση κα ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι αμοιβές για την περίοδο 2016-2018 ορίζονται βάσει της  εφαρμογής  Επιχειρησιακής σύμβασης για το ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ, της ισχύουσας διαιτητικής απόφασης του ΟΜΕΔ για το ΙΑΣΩ GENERAL και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για τις λοιπές εταιρείες.
Εκτός από τις αμοιβές–αποδοχές παρέχονται σε όλους τους εργαζομένους πρόσθετες παροχές όπως ενδεικτικά είναι:
• Δωρεάν εξετάσεις των υποψηφίων πριν την πρόσληψή τους 
• Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζομένους και σε συγγενείς α΄βαθμού στις εταιρείες του Ομίλου
• Δωρεές αίματος  σε όσους εργαζόμενους έχουν ανάγκη οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα μέσω της λειτουργίας της 

Τράπεζας αίματος που διατηρούμε σε  συνεργασία με το Φλέμινγκ με το οποίο πραγματοποιούμε ημέρες εθελοντικής 
αιμοδοσίας

• Δυνατότητα οικονομικής διευκόλυνσης έναντι μελλοντικών αποδοχών
• Ετήσιο δωρεάν check up
• Γεύμα στο προσωπικό με συμβολική συμμετοχή των εργαζομένων και των ιατρών
• Προνόμια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόμενα καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων.
• Βράβευση με χρηματικό ποσό σε όσα παιδιά εργαζομένων εισήχθησαν σε Ανώτατα ή Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ  μαζί με τις παραπάνω πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους αποδεικνύει 
έμπρακτα το ενδιαφέρον γι’ αυτούς και εξασφαλίζει συνθήκες  ενός ιδιαίτερα θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που έχει 
ιδιαίτερη σημασία την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

6. Προστασία πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων 
Η διασφάλιση των δεδομένων και των ευαίσθητων πληροφοριών (όπως π.χ. εταιρικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα 
πελατών και συνεργατών), είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας στον Όμιλο ΙΑΣΩ καθώς ενδεχόμενη παραβίασή τους μπορεί 
να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη φήμη του ή στον στρατηγικό του σχεδιασμό. 
Προκειμένου, λοιπόν, να περιορίσουν τον σχετικό κίνδυνο, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ έχουν αναπτύξει αναγκαίες 
πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα.
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Μερικές από αυτές, είναι:
• Η υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας από όλο το προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου περί μη παροχής σε πρόσωπο 

ξένο προς την επιχείρηση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τις τεχνικές, τα απόρρητα, τις διαδικασίες, καταλόγους 
πελατών και οποιοδήποτε γενικά υλικό περιέλθει στη γνώση ή στην κατοχή του. 

• Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση προσωπικό. 
• Η χωρίς άδεια εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας εξαγωγή οποιουδήποτε υλικού και εγγράφου.
Καμία εταιρεία του Ομίλου ΙΑΣΩ, δεν έχει δεχθεί καταγγελίες ή παράπονα όσον αφορά την διάδοση πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητων και μη) ασθενών/πελατών τους.

7. Ανθρώπινα δικαιώματα 
Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ, παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, 
την εθνική καταγωγή, το θρήσκευμα, το χρώμα ή τις πολιτικές πεποιθήσεις τους. Καμία ανοχή δεν υπάρχει σε περιπτώσεις 
διακρίσεων στον χώρο εργασίας ή καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη ευαισθησία δείχνουν στην απασχόληση 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε κατάλληλες θέσεις.

8. Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των κρουσμάτων διαφθοράς/δωροδοκίας και για 
το λόγο αυτό, έχει εδραιώσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους και τους 
επενδυτές του.
Παραβατική συμπεριφορά (π.χ. απάτη, διαφθορά, δωροδοκία, υπεξαίρεση, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση των 
οικονομικών αναφορών ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω) που διαπράττονται είτε εντός της Εταιρείας 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων της, είτε εκτός της Εταιρείας, με τη συμμετοχή συνεργατών (π.χ. 
πελατών, προμηθευτών, λοιπών συνεργατών), δεν είναι αποδεκτά και αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύμβασης ή 
διακοπής της συνεργασίας και λήψης των μέτρων που ορίζει ο νόμος. 
Η διαφύλαξή της διαφάνειας συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για την Διοίκηση και παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις διαφθοράς, δεν επαναπαύεται αλλά αντιθέτως δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση. 

Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμικό της Εταιρείας και του Ομίλου στη χρήση 1/1/2016 
– 31/12/2016 συγκρινόμενη με τα στοιχεία της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης του 2015. Σας παραθέσαμε, επίσης, την 
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες.

Μαρούσι, 26/4/2017

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 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 θέσηs της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 
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, πού έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 2016, 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.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του Κωδ. 
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Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε και το περιβάλλον 
της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921 

ECOVIS HELLAS S.A. (Α.Μ. 155)
Εθνικής Αντιστάσεως 9 – 11, Χαλάνδρι 
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Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΑΣΩ 

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(Δ.Π.Χ.Α.) ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2016

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία        

Ενσώματα πάγια 6 244.552.042,39 248.084.970,39 105.377.283,05 105.433.412,74

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 795.582,69 655.190,09 579.619,54 527.971,59

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις 8 0,00 0,00 71.120.376,26 85.057.656,92

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 28 182.405,36 244.605,57 119.030,16 158.048,16

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 245.530.030,44 248.984.766,05 177.196.309,01 191.177.089,41

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

Αποθέματα 12 3.756.482,02 3.371.544,25 1.328.261,92 1.184.657,23

Πελάτες 11 62.935.358,97 59.319.068,74 22.658.134,98 17.559.488,93

Λοιπές απαιτήσεις 11 9.910.989,06 11.794.975,54 21.059.605,67 15.454.050,47

Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 9 640.057,74 2.203.376,86 640.057,74 2.203.376,86

Χρηματ/κά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων          10 0,00 2.515.333,22 0,00 2.515.333,22

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 14.497.599,60 10.773.861,88 10.245.693,14 8.481.453,43

Σύνολο κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 91.740.487,39 89.978.160,49 55.931.753,45 47.398.360,14

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 337.270.517,83 338.962.926,54 233.128.062,46 238.575.449,55
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 
(65.441.118μτχ X 0,44 €) 25 28.794.091,92 28.794.091,92 28.794.091,92 28.794.091,92

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 25 42.493.459,49 42.493.459,49 42.493.459,49 42.493.459,49

Αποθεματικά εύλογης αξίας 26 38.217.167,81 36.816.384,06 28.932.415,86 27.343.858,70

Λοιπά αποθεματικά 26 9.283.584,21 9.277.479,98 8.583.800,62 8.583.800,62

Κέρδη (ζημίες) εις νέον -20.009.772,62 -23.361.334,80 38.166.531,22 40.136.494,68

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
μετόχων μητρικής 98.778.530,81 94.020.080,65 146.970.299,11 147.351.705,41

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 8 3.574.104,17 5.660.722,32 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 102.352.634,98 99.680.802,97 146.970.299,11 147.351.705,41

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 14 127.779.250,00 134.279.250,00 52.933.250,00 59.433.250,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 21 7.001.206,41 5.593.985,60 134.087,31 670.542,09

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 31 1.262.034,53 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία            

16 3.842.386,03 3.441.982,89 2.273.025,27 1.944.794,57

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 29 6.132.338,10 6.351.004,41 42.105,85 42.105,85

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις 30 4.913.521,72 5.252.797,68 1.151.348,65 2.035.306,44

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 150.930.736,79 154.919.020,58 56.533.817,08 64.125.998,95

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 15 50.382.075,34 54.545.065,22 18.333.336,40 19.447.745,19

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 31 184.905,64 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 20 499.754,37 187.738,33 490.609,87 0,00

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14 32.920.410,71 29.630.299,44 10.800.000,00 7.650.000,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 83.987.146,06 84.363.102,99 29.623.946,27 27.097.745,19

Σύνολο Υποχρεώσεων 234.917.882,85 239.282.123,57 86.157.763,35 91.223.744,14

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 337.270.517,83 338.962.926,54 233.128.062,46 238.575.449,55

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2016 – 31/12/2016

  Ο ΟΜΙΛΟΣ

 Σημείωση 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Clawback) 4,5 116.509.674,85 109.273.526,08

Κόστος πωληθέντων 96.399.044,85 96.422.012,60

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 20.110.630,00 12.851.513,48

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 3.583.621,17 3.949.251,26

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.258.249,51 -4.363.516,98

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -7.082.479,66 -7.478.444,68

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 18 -1.549.887,40 -1.085.149,38

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA) 21.139.101,90 14.349.249,52

Αποσβέσεις 6,7 -10.335.467,30 -10.475.595,82

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 10.803.634,60 3.873.653,70

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 19 87.640,93 448.501,25

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 19 -5.778.290,91 -6.892.339,10

Ζημιές από Αναπροσαρμογή Εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 26 -434.514,30 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.678.470,32 -2.570.184,15

Φόρος Εισοδήματος 20 -1.959.822,70 10.374.872,32

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 2.718.647,62 7.804.688,17

Κατανέμονται σε: 

Ιδιοκτήτες μητρικής 22 4.197.950,39 10.313.556,12

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -1.479.302,77 -2.508.867,95

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Κέρδη/Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων 6,26 1.660.721,57 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 16 -134.809,49 -90.000,19

Αναβαλλόμενος Φόρος 21 -442.514,49 -1.842.925,09

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 9 -1.563.319,12 0,00

Φόρος διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 21 453.362,54 576.099,73

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) -26.558,99 -1.356.825,55

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 2.692.088,63 6.447.862,62

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 4.403.756,52 9.304.996,00

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -1.711.667,89 -2.857.133,38

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 22 0,0641 0,1576

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

 Σημείωση 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Clawback) 4,5 67.128.462,96 61.363.587,79

Κόστος πωληθέντων 49.191.781,37 48.417.484,61

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 17.936.681,59 12.946.103,18

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 2.591.274,00 2.720.794,42

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.461.293,61 -2.311.015,15

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -2.142.688,52 -2.171.805,25

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 18 -816.115,55 -234.997,99

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA) 19.825.493,82 15.697.377,13

Αποσβέσεις 6,7 -4.717.635,91 -4.748.297,92

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 15.107.857,91 10.949.079,21

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 19 68.301,50 413.102,55

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 19 -2.473.093,96 -2.780.686,51

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

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 8 -8.813.284,57 -19.612.475,35

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 8 -4.803.793,62 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -914.012,74 -11.030.980,10

Φόρος Εισοδήματος 20 198.572,23 10.392.684,95

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -715.440,51 -638.295,15

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Κέρδη/Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων 6,26 2.237.404,45 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 16 -203.614,61 -46.800,65

Αναβαλλόμενος Φόρος 21 -589.799,05 -1.141.802,12

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 9 -1.563.319,12 0,00

Φόρος διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 21 453.362,54 576.099,73

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 334.034,21 -612.503,04

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) -381.406,30 -1.250.798,19

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 22 -0,0109 -0,0098

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1/1/2016 – 31/12/2016

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.678.470,32 -2.570.184,15 -914.012,74 -11.030.980,10
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 10.335.467,30 10.475.595,82 4.717.635,91 4.748.297,92

Προβλέψεις 4.267.736,16 4.445.646,33 696.673,97 459.957,36

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 0,00 8.813.284,57 19.612.475,35

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.517.214,61 6.892.339,10 2.212.017,66 2.780.686,51
Αποτελέσματα
(Έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδ. δραστ/τας 173.435,37 -448.501,25 192.774,80 -413.102,55

Λοιπές προσαρμογές 15.328.324,24 18.603.449,13 13.927.429,21 11.626.714,01

 40.300.648,00 37.398.344,98 29.645.803,38 27.784.048,50
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων -384.937,77 -19.160,57 -143.604,69 20.362,21

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -13.835.506,11 -19.739.659,81 -14.441.008,74 -11.675.319,93
(Αύξηση)/Mείωση
λοιπών λογαριασμών Ενεργητικού 62.200,21 -577,00 39.018,00 -1.378,00

Αύξηση/(Μείωση)
υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -9.551.332,39 1.611.520,34 -882.973,25 3.621.945,34

Εκροή προβλέψεων -507.077,45 -951.428,81 -507.077,45 -948.967,79

 -24.216.653,51 -19.099.305,85 -15.935.646,13 -8.983.358,17
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  
δραστηριότητες 16.083.994,49 18.299.039,13 13.710.157,25 18.800.690,33

Λειτουργικές  δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι -6.549.515,87 -6.305.109,02 -2.653.879,17 -2.998.892,52

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -223.918,27 -738.450,76 0,00 0,00
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  
δραστηριότητες (Α) 9.310.560,35 11.255.479,35 11.056.278,08 15.801.797,81

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων -3.852.937,95 -4.090.356,72 -2.541.978,18 -3.111.763,58

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -338.120,66 -61.828,32 -205.350,74 -46.320,30

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 3.892,42 1.000,10 3.840,32 1.000,10
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00 -3.999.999,90 -1.204.500,00 -3.999.999,90

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.254.256,92 1.870.000,25 2.254.256,92 1.870.000,25

Τόκοι που εισπράχθηκαν 87.640,93 63.167,68 68.301,50 27.768,98

Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 -4.316.608,19 -3.262.467,52
Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές  
δραστηριότητες (Β) -1.845.268,34 -6.218.016,91 -5.942.038,37 -8.521.781,97

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -23.494,46 -5.405,87 0,00 -5.405,87

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

Αποπληρωμή δανεισμού -3.350.000,00 -170.980,89 -3.350.000,00 0,00

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -368.059,83 0,00 0,00 0,00
Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (Γ) -3.741.554,29 823.613,24 -3.350.000,00 -5.405,87

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα (Α+Β+Γ) 3.723.737,72 5.861.075,68 1.764.239,71 7.274.609,97

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσης 10.773.861,88 4.912.786,20 8.481.453,43 1.206.843,46

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσης 14.497.599,60 10.773.861,88 10.245.693,14 8.481.453,43
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2016 
- 31/12/2016

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 ΒΟΡΕΙΟΥ 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 1/1/2016 – 31/12/2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
26/04/2017 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 31/12/2016 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 31/12/2016. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι 
συνεπείς με αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015.
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
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2016

«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 είχε 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 είχε 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 είχε εφαρμογή 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 έχει εφαρμογή  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 είχε εφαρμογή 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 είχε εφαρμογή 
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 έχει εφαρμογή στον Όμιλο και 
την Εταιρεία.

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2017

Ολοκληρωμένο Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση 
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 1/1/2017. 
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.

«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.
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«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής – Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 2». Εγκρίθηκε 
τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει 
εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Ετήσιες βελτιώσεις 2014-2016 των Δ.Π.Χ.Α. 1, Δ.Π.Χ.Α. 10 και Δ.Λ.Π. 28». Εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016 με 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 1/1/2018 για τα Δ.Π.Χ.Α. 1 και Δ.Λ.Π. 28 και μετά την 1/1/2017 για το 
Δ.Π.Χ.Α. 10. Δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 40 που εγκρίθηκε  τον Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018.  Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Νέα Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος». Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την 
Εταιρεία.  

«Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το Δ.Π.Χ.Α. 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια». Εγκρίθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 μέχρι την 31/12/2020, στις ασφαλιστικές 
οντότητες που εφαρμόζουν το Δ.Π.Χ.Α. 4. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.

«Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την 
Εταιρεία.

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, 
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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.
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 αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα 
κέρδη εις νέον. 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ακινήτων υπόκεινται σε επανεξέταση  κατά την κρίση της 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
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•  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. 

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 τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 
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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.

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 καταστάσεις και 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
Τα κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση εμφανίζονται  ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με 
την καθαρή επένδυση στην μίσθωση.
Μισθωτής
Κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία (και αντίστοιχες 
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 2016, τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου περίπου κατά το ποσό των € 0,63 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων 
θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, για τη χρήση του 2015, περίπου κατά το ποσό των € 0,63 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 διαχείριση 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 2016 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.333.336,40 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 490.609,87 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 10.800.000,00 16.000.000,00 36.933.250,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 42.105,85

Σύνολο 29.623.946,27 16.000.000,00 36.933.250,00 42.105,85

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

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2016 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.382.075,34 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 184.905,64 403.206,26 858.828,27 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 499.754,37 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 32.920.410,71 27.500.000,00 100.279.250,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (*) 0,00 0,00 0,00 72.905,85

Σύνολο 83.987.146,06 27.903.206,26 101.138.078,27 72.905,85

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

(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιλαμβάνεται ποσό € 6.059.432,25 και € 6.300.098,56 της χρήσης 1/1-31/12/2016 
και της χρήσης 1/1-31/12/2015 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν προεισπραγμένα έσοδα φύλαξης βλαστοκυττάρων επομένων 
χρήσεων.

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. 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016124



Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο δείκτης μόχλευσης για το 2016 σε σύγκριση με το 2015:

ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2016 31/12/2015
Σύνολο Δανείων 162.146.600,88 163.909.549,44
Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -14.497.599,60 -10.773.861,88
Μείον: Διαθέσιμα Προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία -640.057,74 -2.203.376,86
Μείον: Χρηματ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 0,00 -2.515.333,22

Καθαρός Δανεισμός 147.008.943,54 148.416.977,48

Ίδια Κεφάλαια 102.352.634,98 99.680.802,97

Δείκτης Μόχλευσης 1,44 1,48

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.

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. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
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 ελέγχου, αν 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.
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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 να επιφέρει μεγαλύτερες απώλειες από αυτές που έχουν αναγνωρισθεί.

Επίδραση Rebate & Claw back επί των οικονομικών μεγεθών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 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. 
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 τις 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 πάροχο 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. για 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 νοσηλείας των ιδιωτικών κλινικών που ορίζεται 
στο ποσό των € 225 εκατ. για το 2013 και στο ποσό των  € 235 εκατ. για τα έτη 2014 - 2018.

Τροποποιήσεις του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν .στις 31/12/2016
1. Η εξαμηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.): α) για παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, όπως για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, φυσικοθεραπείες, ειδική 
αγωγή και λοιπές υπηρεσίες υγείας και β) για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής 
διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά 
καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την 
μεν περίπτωση α΄ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για δε την περίπτωση β΄ είτε από τους 
κατασκευαστές, σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές 
στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς 
ανάμεσα στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) 
και μη αποδεκτών δαπανών όπως αυτές προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης και καταβάλλεται ή 
συμψηφίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού 
της αυτόματης επιστροφής, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης για το σύνολο 
των παρόχων, το ποσό της αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες μη εκκαθαρισθείσες δαπάνες επί του 
αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεώς της, στο προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα, μέχρι την 
καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Με το άρθρο 34 του Ν.4447/2016 ΦΕΚ Α 241/2016 αντικαταστάθηκε η παρ.1. «2. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής 
για κάθε συμβεβλημένο πάροχο για την περίπτωση α' και κατασκευαστή/προμηθευτή για την περίπτωση β' υπολογίζεται 
με βάση την προκαλούμενη δαπάνη προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
υπηρεσιών υγείας».
Με το άρθρο 34 του Ν.4447/2016 ΦΕΚ Α 241/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω το πρώτο εδάφιο της παρ. 2. «Δεν 
αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 20ή έκαστου 
ημερολογιακού μήνα».
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Το εντός "" δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4208/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 252 18.11.2013), 
«Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20ή 
Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται».
Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο προστέθηκαν με τη παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4208/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 252 18.11.2013),  «3. 
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου 
έτους προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο πρώτο  υποπαρ.Ι.3. Ν.4254/2014, Φ.Ε.Κ. Α 85/7.4.2014, «4. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται τα εξαμηνιαία επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς 
αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 
του παρόντος, ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών επιστροφής, η διαδικασία καταβολής ή τυχόν συμψηφισμού 
οφειλών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια διακοπής των συμβάσεων 
των παρόχων, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου … Το αναλογούν ποσό αυτόματης 
επιστροφής υπολογίζεται σε επίπεδο υποκατηγορίας. Ειδικώς, για το έτος 2017 τα όρια των υποκατηγοριών δύνανται να 
προσδιορίζονται σε τριμηνιαία βάση, διατηρώντας σταθερό το σύνολο της μείζονος κατηγορίας, με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε υποκατηγορία δεν 
υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής, το εναπομείναν ποσό δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να μεταφερθεί σε άλλες υποκατηγορίες του προϋπολογισμού του Οργανισμού. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός εφαρμόζει 
περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια».
Με το άρθρο 34 του Ν.4447/2016 Φ.Ε.Κ. Α 241/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω η παρ. 4. «5. Καθιερώνεται μηνιαίο κλιμακωτό 
ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην 
παρ.1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013. Το ποσό της έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται και αφαιρείται κατά τη μηνιαία 
υποβολή δαπάνης του παρόχου, ο οποίος εκδίδει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν 
εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων 
υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο 
Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια».
Με το άρθρο 34 του Ν.4447/2016 Φ.Ε.Κ. Α 241/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.«Το ποσό της 
επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει 
να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων ετών».
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5,το οποίο είχε αντικατασταθεί με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Ι.3. Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 
85/7.4.2014,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ. 9α άρθρου 90 Ν.4368/2016, Φ.Ε.Κ. Α 21/21.2.2016, «Οι διατάξεις του 
παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των 
ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια».
Με το άρθρο 34 του Ν.4447/2016 Φ.Ε.Κ. Α 241/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5. 
«Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται 
υποχρεωτικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο 
ισόποσο με το 5 % της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το 
ποσό που ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να καταβάλει στον πάροχο».
Το τελευταίο εδάφιο παρ.5 προστέθηκε με τη παρ. 9 β άρθρου 90 Ν.4368/2016, Φ.Ε.Κ. Α 21/21.2.2016, «6. Με κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για λόγους διασφάλισης 
του δημόσιου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να 
αναλαμβάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης 
κλινικής και ιατρικής πρακτικής, η τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων και ο έλεγχος των παραστατικών και 
αναγκαίων δικαιολογητικών, η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν 
παροχών υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω 
ελέγχους. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας».
Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.5 του έβδομου άρθρου του Ν.4183/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 186/11.9.2013) και με 
έναρξη ισχύος από 29/08/2013, «7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5, από 1/1/2016 
έως 31/12/2018, πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.  «γ. Τα 
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όρια δαπανών υγείας για το έτος 2016 είναι 1.402.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2017 1.525.000.000,00 ευρώ. Για τα 
έτη 2018 και 2019 τα όρια δαπανών είναι 1.462.500.000,00 ευρώ και 1.402.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα, δυνάμενα να 
ανέλθουν στο όριο των 1.525.000.000,00 ευρώ, εφόσον το κατ` έτος ποσό των 62.500.000,00 ευρώ και 123.000.000,00 
ευρώ αντίστοιχα καλύπτεται από ίδιους πόρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι προηγουμένως οφείλεται να έχουν βεβαιωθεί, 
πλην των προβλεπομένων από τα εδάφια α' έως γ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α' 31)».
Η παρ.7 τροποποιήθηκε με τη παρ.3 της υπ. ΣΤ' του  άρθρου 2 Ν.4336/2015, Φ.Ε.Κ. Α 94/14.8.2015. Με το άρθρο 34 
του Ν.4447/2016 Φ.Ε.Κ. Α 241/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω το τρίτο εδάφιο της παρ. 7. «8. Οι δαπάνες υγειονομικής 
περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών 
της Ε.Ε., χωρών Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία 
αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανισμό Σύνδεσης για την 
αποζημίωση των εν λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά και δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, 
όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. ΣΤ' παρ. 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) και δεν υπάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 100 
παρ.1 του ν. 4172/2013 και 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41). Τα ανωτέρω ισχύουν από 1/1/2017».

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, 2) της 
μη γνωστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλων των παραμέτρων εξατομίκευσης του προϋπολογισμού και 3) της αδυναμίας 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης των περικοπών rebate και claw back για τα έτη 2014 και 2015.  

Από τον Ιανουάριο 2016 και μετά, το rebate υπολογίζεται αυτόματα κατά την υποβολή των περιστατικών και ενσωματώνεται 
στην έκδοση τιμολογίων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και επομένως εκκρεμεί μόνο ο υπολογισμός του claw back σε εξαμηνιαία 
βάση μετά από λογιστικό έλεγχο. 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. 
Εντός του Απριλίου του 2017 κοινοποιήθηκαν τα σημειώματα για claw back  του Α΄ Εξαμήνου του 2016, τα οποία, όμως, 
δεν θεωρούνται τελικά και επίσημα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα επανακοινοποιηθούν νέα με διορθωμένα ποσά, ενώ για το Β΄ 

Εξάμηνο του 2016, δεν έχουν κοινοποιηθεί σημειώματα περικοπών claw back. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί 
επακριβώς το ύψος των περικοπών του 2016 και άρα να καθοριστεί επακριβώς η τελική επίπτωση επί των ετήσιων 
αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ προέβησαν συνολικά σε εκτιμήσεις για περικοπή rebate και 
claw back, μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά τους για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 κατά €8,86 
εκατ. και €14,61 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ ως μέλη 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.
Πολιτική η οποία θα συνεχιστεί και για το τρέχον έτος σε όσες εταιρείες έχουν κοινοποιηθεί οριστικά σημειώματα για claw 
back.  

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.
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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 1/1-31/12/2016 και 1/1-31/12/2015, 
έχουν ως κάτωθι:

1/1-31/12/2016 (*)
Παροχή 

υπηρεσιών 
υγείας

Εμπορία ιατρικού 
εξοπλισμού & 
υγειονομικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις

Σε τρίτους 116.286.204,91 110.048,62 113.421,32 - 116.509.674,85

Διατομεακές 540.092,79 4.391.571,26 0,00 -4.931.664,05 0,00

Σύνολο 116.826.297,70 4.501.619,88 113.421,32 -4.931.664,05 116.509.674,85

Αποτελέσματα

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
Εκμετάλλευσης 2.250.078,28 55.916,41 -10.084,25 -262.176,67 2.033.733,77

Οργανικά Έξοδα -108.490.721,82 -4.357.578,18 -54.136,13 5.162.662,11 -107.739.774,02

Χρηματοοικονομικά 
έσοδα & έξοδα -5.665.773,00 -27.601,79 2.724,81 0,00 -5.690.649,98

Ζημιές από 
Αναπροσαρμογή 
Εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

-45.274,00 0,00 -389.240,30 0,00 -434.514,30

Απομείωση στοιχείων 
Ενεργητικού -9.880.551,55 0,00 -1.571.225,49 11.451.777,04 0,00

Κέρδη προ φόρων -5.005.944,39 172.356,32 -1.908.540,04 11.420.598,43 4.678.470,32

Φόρος εισοδήματος 2.219.502,89 -50.937,44 68.850,95 -4.197.239,10 -1.959.822,70

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες 
χρήσης (Α) -2.786.441,50 121.418,88 -1.839.689,09 7.223.359,33 2.718.647,62

Λοιπά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Β) -357.988,76 326,96 331.102,81 0,00 -26.558,99

Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα 
μετά από φόρους 
(Α)+(Β)

-3.144.430,26 121.745,84 -1.508.586,28 7.223.359,33 2.692.088,63
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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

Χρηματοοικονομικά
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

Φόρος εισοδήματος 14.472.779,32 -56.271,12 -18.134,26 -4.023.501,62 10.374.872,32

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες 
χρήσης (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 2016 και 2015 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-

31/12/2016 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, αφορούν: α) ποσά € -144.566,37 και € -95.714,72 αντίστοιχα, στην 

αναγνώριση της αναλογιστικής ζημίας από την μελέτη αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 16 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων), 

β) ποσό ύψους € -1.109.956,58 σε ζημία απομείωσης χρεογράφων (Σημείωση 9 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) και γ) ποσά 

ύψους € 1.588.557,16 και € 1.179.112,31 αντίστοιχα σε κέρδος που προέκυψε από εκτίμηση (αναπροσαρμογή) της αξίας των 

ακινήτων τους (Σημειώσεις 6 & 26 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

Για τη χρήση 1/1-31/12/2015, τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της μητρικής εταιρείας και 

του Ομίλου, αφορούν: α) ποσά € -33.228,46 και € -63.900,14 αντίστοιχα, στην αναγνώριση της αναλογιστικής ζημίας από την μελέτη 

αποζημίωσης προσωπικού, 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%  και γ) ποσό ύψους € 576.099,73 στην μητρική και στον 

Όμιλο, στην αναγνώριση φόρου διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων.
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις χρήσεις 1/1-31/12/2016 και 1/1-31/12/2015, 

έχουν ως κάτωθι:

Παροχή 
υπηρεσιών 

υγείας

Εμπορία 
ιατρικού 

εξοπλισμού & 
υγειονομικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Περουσιακά στοιχεία την 
31/12/2016

Λειτουργικά περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 300.358.022,48 4.213.140,67 0,00 -5.698.394,61 298.872.768,54

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 115.578.073,93 651.285,19 22.054.491,65 -99.886.101,48 38.397.749,29

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 415.936.096,41 4.864.425,86 22.054.491,65 -105.584.496,09 337.270.517,83

Υποχρεώσεις την 31/12/2016

Λειτουργικές υποχρεώσεις 
τομέα 188.588.141,64 4.284.837,14 14,14 -23.384.272,68 169.488.720,24

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώ-
σεις τομέα 58.543.574,75 9.144,50 2.669.267,04 4.207.176,32 65.429.162,61

Σύνολο υποχρεώσεων 247.131.716,39 4.293.981,64 2.669.281,18 -19.177.096,36 234.917.882,85

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 υποχρεώ-
σεις 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

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα.
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2016

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός
Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2016)

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

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2016)

Υπόλοιπο έναρξης 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

Επανεκτίμηση αξίας 
ακινήτων

1.319.525,80 917.878,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237.404,45

Προσθήκες 0,00 784.050,21 2.023.892,28 2.500,00 299.668,69 -568.133,00 2.541.978,18

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -2.280.948,04 0,00 -346,29 0,00 -2.281.294,33

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 

0,00 0,00 2.009.368,85 0,00 346,28 0,00 2.009.715,13

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -1.822.585,86 -2.242.001,24 -5.406,15 -493.939,87 0,00 -4.563.933,12

Αναπόσβεστη αξία 29.873.209,80 61.157.307,00 12.383.839,89 30.753,97 1.908.305,39 23.867,00 105.377.283,05

Λήξη χρήσης (31/12/2016)

Κόστος ή εκτίμηση 29.873.209,80 86.054.051,26 44.368.735,56 273.509,90 13.668.884,51 23.867,00 174.262.258,03

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -24.896.744,26 -31.984.895,67 -242.755,93 -11.760.579,12 0,00 -68.884.974,98

Αναπόσβεστη αξία 29.873.209,80 61.157.307,00 12.383.839,89 30.753,97 1.908.305,39 23.867,00 105.377.283,05

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

Επανεκτίμηση αξίας 
ακινήτων

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
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2016

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός
Ακιν/σεις

υπό εκτέλεση Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2016)  

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

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2016)

Υπόλοιπο έναρξης 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

Επανεκτίμηση αξίας 
ακινήτων -664.462,14 1.890.669,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226.207,27

Προσθήκες 0,00 1.856.517,67 4.489.495,78 2.500,00 466.832,25 -1.147.407,75 5.667.937,95

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων

0,00 0,00 -2.495.519,34 0,00 -46.947,58 0,00 -2.542.466,92

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 

0,00 0,00 2.220.958,99 0,00 35.790,62 0,00 2.256.749,61

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -3.963.432,16 -4.614.435,63 -5.706,15 -1.557.781,97 0,00 -10.141.355,91

Αναπόσβεστη αξία 65.410.435,80 148.732.377,17 23.851.736,58 31.729,01 6.052.356,41 473.407,42 244.552.042,39

Λήξη χρήσης (31/12/2016) 

Κόστος ή εκτίμηση 65.410.435,80 197.252.369,26 93.167.859,52 480.316,12 34.998.214,24 473.407,42 391.782.602,36

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -48.519.992,09 -69.316.122,94 -448.587,11 -28.945.857,83 0,00 -147.230.559,97

Αναπόσβεστη αξία 65.410.435,80 148.732.377,17 23.851.736,58 31.729,01 6.052.356,41 473.407,42 244.552.042,39

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

Επανεκτίμηση αξίας 
ακινήτων 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 χρήσεως 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
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη τρέχουσα χρήση από ανεξάρτητους 
εκτιμητές (επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2). Για την επιμέτρηση της αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι 
αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης (συντελεστής απαξίωσης 0,51 έως 1, κόστος αντικατάστασης ανάλογα με το είδος 
κατασκευής του κτιρίου, τις παροχές αυτού και τη λειτουργία του  350 – 1.700 ανά τ.μ.) και  η συγκριτική μέθοδος (τιμές ανά 
τ.μ. 350 - 1.700 ανάλογα με τον συντελεστή δόμησης, το σημείο, την προβολή και το μέγεθος των οικοπέδων). Η εκτίμηση, 
οδήγησε σε αύξηση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά € 1.226.207,27 και 
€ 2.237.404,45 αντίστοιχα (βλέπε και σημείωση 26).

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 – 31/12/2016, ανήλθαν σε € 2,542 εκατ. περίπου και 
αφορούν κυρίως σε:
• Ποσό ύψους € 0,784 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση λειτουργικών μονάδων των υπαρχόντων κτιρίων (εξωτερικά ιατρεία, 
νοσηλευτικοί όροφοι και φυσιοθεραπευτήριο της Παιδιατρικής Κλινικής, διαμόρφωση χώρου νέου γραμμικού επιταχυντή, 
αντικατάσταση ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου και λοιπά έργα βελτίωσης των δύο κτιρίων).
• Ποσό ύψους € 1,456 εκατ. αφορά στην αγορά βιοϊατρικού (νέος γραμμικός επιταχυντής, ιατρικός εξοπλισμός για το 
ακτινοθεραπευτικό τμήμα, και λοιπός ιατρικός εξοπλισμός και εργαλεία) και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση 
της λειτουργίας της Κλινικής.
• Ποσό ύψους € 0,302 εκατ. αφορά στην αναβάθμιση των ασθενοφόρων και στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το 
ακτινοθεραπευτικό τμήμα, για τη λειτουργία της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής και για την αναβάθμιση λειτουργίας του 
ΙΑΣΩ Παίδων.
Στη θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2016, συνολικά ποσό ύψους € 2,276 εκατ. 
που αφορά στην κατασκευή νέου τμήματος ακτινοθεραπείας εντός του κτιρίου της Κλινικής, στην αγορά γραμμικού επιταχυντή και 
λοιπού ιατρικού εξοπλισμού για το νέο αυτό τμήμα, στην αγορά νέου αξονικού εξομοιωτή καθώς και  λοιπού νοσοκομειακού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
Στη θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ General Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2016, συνολικά ποσό ύψους € 0,801 εκατ. 
περίπου και αφορά στην ανακατασκευή χώρων του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας, κόστους € 0,082 εκατ., σε αγορά επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμού κόστους € 0,110 εκατ. και τα υπόλοιπα € 0,609 εκατ. σε αγορές μηχανολογικού και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού 
(νέος αξονικός τομογράφος, νέεοι υπερηχοτομογράφοι, προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού κ.α.).
Στη θυγατρική εταιρεία Medstem Services A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2016, συνολικά ποσό ύψους € 0,072 
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 – 31/12/2016, 
συνολικά ποσό ύψους € 0,007 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 € 5,699 εκατ. και αντικατοπτρίζει την 
πολιτική του Ομίλου να πραγματοποιεί συνεχώς επενδύσεις ακόμα και αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο.
Το περιθώριο κέρδους ποσού € 31.178,61 που προέκυψε από τις ενδοομιλικές αγορές παγίων των ετών 2013-2016, 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 31/12/2016

Άδειες παραγωγής 
& εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2016)  

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

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2016)

Υπόλοιπο έναρξης 116.759,50 199.613,43 211.598,66 527.971,59

Προσθήκες 0,00 0,00 205.350,74 205.350,74

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 -8.238,52 -142.162,25 -153.702,79

Αναπόσβεστη αξία 113.457,48 191.374,91 274.787,15 579.619,54

Λήξη χρήσης (31/12/2016) 

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.467.994,30 3.967.970,20

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -51.643,04 -143.500,47 -3.193.207,15 -3.388.350,66

Αναπόσβεστη αξία 113.457,48 191.374,91 274.787,15 579.619,54

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
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2016

Άδειες παραγωγής 
& εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2016) 

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

Κίνηση χρήσης  (1/1 - 31/12/2016)

Υπόλοιπο έναρξης 116.759,50 199.613,43 338.817,16 655.190,09

Προσθήκες 0,00 0,00 338.120,66 338.120,66

Διαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 -4.200,00 -4.200,00

Διαγραφή σωρευμένων αποσβέσεων 0,00 0,00 583,33 583,33

Αποσβέσεις χρήσεως -3.302,02 -8.238,52 -182.570,85 -194.111,39

Αναπόσβεστη αξία 113.457,48 191.374,91 490.750,30 795.582,69

Λήξη χρήσης (31/12/2016) 

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.813.207,62 6.894.207,65

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -51.643,04 -724.524,60 -5.322.457,32 -6.098.624,96

Αναπόσβεστη αξία 113.457,48 191.374,91 490.750,30 795.582,69

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 χρήσεως -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

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές της εταιρείας αφορούν λογιστικά προγράμματα όπως το σύστημα διαχείρισης λογιστικών 
δεδομένων, το λογισμικό διαχείρισης προσωπικού και την εφαρμογή κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ο 
εκτιμώμενος χρόνος ζωής αυτών των άϋλων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται στο κεφάλαιο 2.6 και το κόστος κτήσεως 
τους, σε ετήσια βάση, απομειώνεται με τις αποσβέσεις. Η Διοίκηση προχωρά σε εύλογα χρονικά διαστήματα σε επανεξέταση 
των αξιών αυτών και τυχόν μεταβολές που προκύπτουν αυξάνουν ή μειώνουν αντίστοιχα την παρούσα αξία τους. 
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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.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
αρχών του Ομίλου. 
Όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, έχουν ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης, ως εκ τούτου δεν υφίστανται συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο.

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Εταιρείες την 31/12/2016 ΕΔΡΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ

(ΑΜΕΣΗ & ΕΜMΕΣΗ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2016

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.

Ελλάδα, 
Χολαργός 
Αττικής

97,07% 56.071.557,24 13.058.124,18 382.760,09

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 6.972.159,86 10.852.049,19 0,00

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 153.858,40 78.373,82 1,17

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 99,97% 3.669.436,74 3.670.537,90 1.068,64

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 99,97% 297.000,00 570.444,22 171,13

6. MEDSTEM SERVICES A.E. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 99,97% 475.200,00 -1.604.322,64 -471,86

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 
Α.Ε.

Ελλάδα, Λάρισα 70,19% 0,00 -2.676.767,84 -797.993,11

8. HOCO Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 69,56% 3.267.031,62 87.539,35 26.650,81

9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Κορωπί 
Αττικής 63,73% 214.132,40 10.922.162,67 3.961.917,30

ΣΥΝΟΛΟ 71.120.376,26 34.958.140,85 3.574.104,17

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Εταιρείες την 31/12/2015 ΕΔΡΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ

(ΑΜΕΣΗ & ΕΜMΕΣΗ)
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 & 
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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Επίσης, 
• Με την από 30/5/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «HOCO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 
€.2.500.713,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των € 0,35 ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση 
απόσβεση ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των € 1.102.500 με 
καταβολή μετρητών και έκδοση 3.150.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,35 ανά μετοχή και 
τιμή διάθεσης € 0,35 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Το Δ.Σ. της εταιρείας 
πιστοποίησε την καταβολή όλου του ποσού της αύξησης, ήτοι ποσό € 1.102.500,00, την 7/7/2016.
• Με την από 1/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά  € 9.996,00 με μετρητά, με την έκδοση 3.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,94 η κάθε μια 
και τιμή διάθεσης € 30,00 ανά μετοχή  από την οποία προέκυψε "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" ποσό 
€ 92.004,00. Η αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε την 27/6/2016 και η πιστοποίηση από το Δ.Σ. έγινε την 15/9/2016.
• Με την από 6/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.», αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά ποσό € 3.952.946,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των € 0,35 ανά μετοχή, με σκοπό 
την ισόποση απόσβεση ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των  
€.1.015.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,35 
ευρώ ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 0,35 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Η 
αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε την 28/6/2016 και η πιστοποίηση από το Δ.Σ. έγινε την 1/9/2016.
Εντός της χρήσης του 2016, η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της εταιρεία «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.», προχώρησαν στην 
πώληση του μεριδίου τους επί της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με ποσοστά 51,64% και 9,20% αντίστοιχα προς την 
θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL A.E.». Από την εν λόγω συναλλαγή προέκυψε  ζημία € 4.803.793,62 η οποία επιβάρυνε 
τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Σε ενοποιημένο επίπεδο, η εν λόγω συναλλαγή απαλοίφθηκε.

Στη χρήση 2016, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής αναγνωρίσθηκαν ζημίες απομείωσης των θυγατρικών 
ποσού € -8.813.284,57. Για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας (εύλογη αξία μείον κόστη διάθεσης), συντάχθηκαν 
τριετή επιχειρηματικά σχέδια οι βασικές παραδοχές των οποίων είναι, ετήσιο ΕΒΙΤ 10% 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 4.200.000 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 9.000.000 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 11.000.000 ευρώ περίπου.

31/12/2016 31/12/2015

Επενδύσεις σε 
θυγατρικές Εταιρείες Αξία κτήσης Απομειώσεις Καθαρή αξία Αξία κτήσης  Απομειώσεις Καθαρή αξία

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 98.013.771,50 -41.942.214,26 56.071.557,24 98.013.771,50 -35.653.005,12 62.360.766,38

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 6.972.159,86 0,00 6.972.159,86 6.870.159,86 0,00 6.870.159,86

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. 153.858,40 0,00 153.858,40 153.858,40 0,00 153.858,40

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Α.Ε.

4.861.890,00 -1.192.453,26 3.669.436,74 4.861.890,00 0,00 4.861.890,00

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 297.000,00 0,00 297.000,00 297.000,00 0,00 297.000,00

MEDSTEM SERVICES 
A.E. 475.200,00 0,00 475.200,00 475.200,00 0,00 475.200,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 18.354.953,84 -12.026.457,75 6.328.496,09

HOCO Α.Ε. 6.720.445,72 -3.453.414,10 3.267.031,62 5.617.945,72 -2.194.079,38 3.423.866,34

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 488.721,75 -274.589,35 214.132,40 488.721,75 -202.301,90 286.419,85

ΣΥΝΟΛΟ 117.983.047,23 -46.862.670,97 71.120.376,26 135.133.501,07 -50.075.844,15 85.057.656,92
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8.1 Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών, με δικαιώματα μειοψηφίας

 31/12/2016 ΙΑΣΩ GENERAL ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

Ποσοστό δικαιωμάτων μειοψηφίας  2,93% 29,81% 30,44% 36,27%

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

43.692.081,85 55.271.741,57 4.696.710,21 28.342.840,12

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

26.554.880,53 8.358.212,51 87.553,49 15.844.435,35

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -32.182.935,77 -49.133.187,98 0,00 -124.021,21

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -22.871.017,89 -17.173.533,94 -14,14 -33.141.091,59

Έσοδα 32.724.565,50 11.232.070,43 0,00 4.393.547,18

Καθαρό Κέρδος / (Ζημία), μετά από 
φόρους 

-2.690.478,86 -3.706.260,43 -1.601.434,01 -875.186,54

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα 

-2.786.705,62 -3.494.925,73 -1.601.434,01 -1.681.676,74

 31/12/2015 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 -9.185,53 -4.359.882,84

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα 

-2.741.526,68 -2.340.507,72 -9.185,53 -4.612.639,86

9. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Μη εισηγμένοι τίτλοι:   

Μετοχές 640.057,74 2.203.376,86 640.057,74 2.203.376,86

Σύνολο 640.057,74 2.203.376,86 640.057,74 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 € 640.057,74 αφορούν στις εγκαταστημένες στην Ελλάδα εταιρείες «Λητώ 
Α.Ε.» και «Λητώ Holdings A.E.» όπου ο Όμιλος ΙΑΣΩ συμμετέχει σε ποσοστό 2,86% και 11,10% αντίστοιχα
Από την αποτίμηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης του 2016, 
προέκυψε αρνητική διαφορά ποσού € -1.563.319,12 η οποία καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια και στα Λοιπά συνολικά 
έσοδα της Εταιρείας και του Ομίλου (επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2).
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10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Εισηγμένοι τίτλοι:   

Μετοχές διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. 0,00 2.515.333,22 0,00 2.515.333,22

Σύνολο 0,00 2.515.333,22 0,00 2.515.333,22

Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών αποτιμήθηκαν κατά την περσινή χρήση στην τιμή κλεισίματος της 31/12/2015 όπως 
αυτή ανακοινώθηκε από το Χ.Α. (Επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 1). 

Εντός του Α’ Εξαμήνου του 2016, η Εταιρεία προέβη στην πώληση του συνόλου των εισηγμένων στο Χ.Α. τίτλων που 
κατείχε από την οποία προέκυψε ζημία (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και λοιπών εξόδων) ποσού € 261.076,30, 
η οποία μείωσε τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαιά της.

Κατά την 31/12/2016, δεν κατέχονται από τις εταιρείες του Ομίλου χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Πελάτες 64.082.592,13 57.707.785,59 22.122.457,64 16.382.873,54

Γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 4.482.071,98 5.720.988,27 1.330.002,00 1.488.332,47

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 5.570.303,78 5.009.503,01 2.919.941,08 2.764.302,40

Επιταγές εισπρακτέες 235.695,26 255.160,69 169.118,27 173.368,35

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.625.108,13 1.565.874,26 425.258,64 425.258,64

Επισφαλείς πελάτες 12.817.700,45 10.995.553,72 3.724.392,40 3.657.645,59

Μείον: προβλ. απομείωσης -25.878.112,76 -21.935.796,80 -8.033.035,05 -7.332.292,06

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 62.935.358,97 59.319.068,74 22.658.134,98 17.559.488,93

Προκαταβλημένοι και 
παρακρατημένοι φόροι εισοδ/τος 3.377.373,50 5.568.315,62 648.432,42 648.432,42

Απαιτήσεις από Δημόσιο (Εισόδημα/
Φ.Π.Α.) 1.782.075,89 1.277.898,81 1.590.527,89 1.161.317,47

Χρεώστες διάφοροι 4.400.002,73 4.757.175,72 1.768.880,98 2.073.572,04

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0,00 16.632.605,64 10.791.294,98

Προκ/λές αγορών αποθ/των 132.182,18 132.729,37 22.577,42 81.988,01

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 1.091.710,62 1.019.625,57 384.239,04 690.995,95

Λοιπές απαιτήσεις 215.992,20 127.578,51 12.342,28 6.449,60

Μείον: προβλ. απομείωσης -1.088.348,06 -1.088.348,06 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 9.910.989,06 11.794.975,54 21.059.605,67 15.454.050,47

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες καθώς αναμένεται να τακτοποιηθούν εντός του έτους μετά την 
περίοδο αναφοράς.

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.
Σύμφωνα με το αρθ. 52 του Ν. 4430/2016, «1α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα 
χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30/4/2016 προς τα Φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, 
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προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. και β) ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. νοούνται εκείνες 
που αφορούν τα πριν τις 31/12/2012 έτη και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, κατά το χρόνο 
υποβολής, παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.». Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ έχουν 
προβεί σε νομικές ενέργειες διεκδίκησης των ανεξόφλητων υπολοίπων της περιόδου αυτής.
Στη συνέχεια με το άρθρο 34 παρ. 4.α. του Ν. 4447/2016, Φ.Ε.Κ. Α 241/23.12.2016 ορίστηκαν τα ποσοστά έκπτωσης που 
αφορά τις οφειλές, προ Φ.Π.Α., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας που είναι σύμφωνα με την 
παράγραφο Α(β) για Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για 
δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%, σύμφωνα την παράγραφο Β. Για τις λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, αυτές θα εξοφληθούν, για οφειλές μέχρι 15.000 με έκπτωση 
20% και για οφειλές πάνω από 15.000 με έκπτωση 45%, επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείο προ 
Φ.Π.Α.), του απομένοντος (μετά την αφαίρεση της προκαταβολής) υπολοίπου. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο Γ, οι 
οφειλές προς ασθενείς ασφαλισμένους και οι οφειλές προς τους ως άνω παρόχους που έχουν εκκαθαριστεί, θα εξοφληθούν 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο 100%. Στό ίδιο άρθρο, εκτός από τα διάφορα αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί γίνεται σαφής αναφορά ότι «Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού που 
πραγματοποιείται από Φ.Κ.Α. των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 29 παρ. 10 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διενεργείται το αργότερο έως 30/6/2017. Σε περίπτωση παράλειψης της 
εξόφλησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους Φ.Κ.Α. μέχρι την ως άνω ημερομηνία και επιστροφής των αδιάθετων 
υπολοίπων στο Γ.Λ.Κ., οι εναπομείνασες υποχρεώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Φ.Κ.Α.». Οι εταιρείες 
του Ομίλου τελούν σε αναμονή των εφαρμοστικών αποφάσεων και ενεργειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα κρίνουν ανάλογα αν 
θα αποδεχθούν του όρους αυτής της ρύθμισης δηλαδή θα εξεταστούν ανά περίπτωση και εταιρεία. Υπάρχει μια γενική 
κατεύθυνση ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές μειώσεις των απαιτήσεων που τα ποσοστά τους θα υπερβαίνουν κάθε 
λογικό όριο.
Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες 
έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς. 
Ειδικότερα, οι εταιρείες του Ομίλου προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες είσπραξης των ανεξόφλητων υπολοίπων με 
κατάλληλα άτομα τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο συγκεκριμμένων διαδικασιών είσπραξης. Όταν οι διαδικασίες αυτές 
αποδειχθούν αναποτελεσματικές τότε παραπέμπονται στην νομική υπηρεσία που προβαίνει στις δέουσες νομικές ενέργειες. 
Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα από όλες αυτές τις ενέργειες, οι εταιρείες λαμβάνουν τις απαραίτητες προβλέψεις για τις 
ενδεχόμενες επισφάλειες. Επισφάλειες που έχουν περιοριστεί λόγω καθιέρωσης των προκαταβολών κατά την εισαγωγή 
κάθε ασθενούς και την εκτεταμένη καθιέρωση χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε όλες τις εταιρείες.
Οι μεταβολές της απομείωσης των επισφαλών απαιτήσεων κατά τη χρήση 2016 και 2015 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, 
έχουν ως εξής:

 Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 23.024.144,86 19.756.670,16 7.332.292,06 6.419.382,25

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 3.965.301,11 3.289.450,76 722.221,44 934.353,87

Μειώσεις προβλέψεων από 
εισπραχθείσες επισφάλειες κατά 
τη διάρκεια της χρήσης

-22.985,15 -21.976,06 -21.478,45 -21.444,06

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 26.966.460,82 23.024.144,86 8.033.035,05 7.332.292,06

Τη χρήση του 2016, τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου, προχώρησαν σε αύξηση της πρόβλεψης 
απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ύψους περίπου € 0,72 εκατ. και € 3,97 εκατ. αντίστοιχα λόγω του δυσμενούς ευρύτερου 
οικονομικού περιβάλλοντος.

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 2016 σε € 1.590.527,89 και € 1.782.075,89 για 
την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2015: € 1.161.317,47 και € 1.277.898,81 αντίστοιχα).
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Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 12.342,28 και € 215.992,20 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα, αφορούν σε λογαριασμούς 
διαχείρισης προκαταβολών.

Για απαιτήσεις ποσού περίπου € 4,09 εκατ. για τον Όμιλο και ποσού περίπου € 1,14 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
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Εμπορεύματα 222.417,29 167.868,32 0,00 0,00

Αναλώσιμα Υλικά 3.534.064,73 3.203.675,93 1.328.261,92 1.184.657,23

Υπόλοιπο 3.756.482,02 3.371.544,25 1.328.261,92 1.184.657,23

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.

Το κόστος των αναλώσεων για την Εταιρεία και τον Όμιλο και για τις χρήσεις 1/1-31/12/2016 και 1/1-31/12/2015 είναι:

Ομίλου
1/1-31/12/2016

Ομίλου
1/1-31/12/2015

Εταιρείας
1/1-31/12/2016

Εταιρείας
1/1- 31/12/2015

Κόστος αναλώσεων 25.906.490,19 22.267.306,01 8.299.209,36 7.988.458,00

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου.

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Ταμείο 19.842,06 18.515,95 4.344,88 3.239,33

Τραπ. κατ/σεις όψεως 14.477.757,54 10.455.345,93 10.241.348,26 8.478.214,10

Προθεσμιακές καταθ/εις 0,00 300.000,00 0,00 0,00

Σύνολο 14.497.599,60 10.773.861,88 10.245.693,14 8.481.453,43

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 
31/12/2016 έχει ως εξής:

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο

ΙΑΣΩ Α.Ε. 10.800.000,00 52.933.250,00 63.733.250,00

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. 21.120.410,71 0,00 21.120.410,71

Σύνολο 32.920.410,71 127.779.250,00 160.699.660,71
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Τα δάνεια της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήξη ανά εταιρεία κατά την 31/12/2015 
είχαν 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

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 ανάλυση των συνολικών δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου ανά κατηγορία κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015, 
έχει ως εξής:

 Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Ομολογιακά Δάνεια 153.113.000,66 156.339.320,66 59.433.250,00 62.683.250,00

Κεφάλαιο Κίνησης 7.586.660,05 7.570.228,78 4.300.000,00 4.400.000,00

Σύνολα 160.699.660,71 163.909.549,44 63.733.250,00 67.083.250,00

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. 
Η συμφωνία αυτή προβλέπει 7ετή αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων, το υπόλοιπο των οποίων κατά την 31/12/2016 
ανέρχονταν σε €59,433 εκατ. για την μητρική εταιρεία και σε €134,279  εκατ. συνολικά και για τις τρεις ανωτέρω εταιρείες.

Αναφορικά με τα Ομολογιακά Δάνεια της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», συμφωνήθηκε με τους ομολογιούχους 
δανειστές Ε.Τ.Ε. Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. η μεταφορά αποπληρωμής ορισμένων δόσεων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 
όπου και αναμένεται η οριστική συμφωνία για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των υπολοιπόμενων 
δόσεων.  Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των Ομολογιακών Δανείων της εταιρείας ύψους € 18,833 εκατ. εμφανίζεται στις 
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις λόγω της μη ύπαρξης οριστικής συμφωνίας.

Η χρονική κατανομή της αποπληρωμής των Ομολογιακών Δανείων και του χρηματοοικονομικού κόστους κατά την διάρκεια 
των επομένων χρήσεων έχουν ως κάτωθι:

Όμιλος 31/12/2016 Εταιρεία 31/12/2016

Χρήση 2017 29.902.016,32 8.234.247,50

Χρήση 2018 13.859.515,66 8.039.247,50

Χρήση 2019 24.430.812,28 11.901.174,63

Χρήση 2020 23.530.812,28 11.383.424,63

Χρήση 2021 25.098.624,78 11.852.049,63

Χρήση 2022 65.343.812,28 17.713.049,63

Σύνολα(*) 182.165.593,60 69.123.193,50

(*) Το ποσό των € 69.123.193,50 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 € 182.165.593,60 για τα εκδοθέντα ομολογιακά δάνεια.
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Τέλος, τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου, έχουν λάβει λοιπά βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης. Το ύψος των δανείων αυτών ανέρχεται σε € 4,300 εκατ. για 
την μητρική εταιρεία και σε € 7.587 εκατ. για τον Όμιλο.

14.1 Καθαρός Δανεισμός

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Σύνολο Δανεισμού 162.146.600,88 163.909.549,44 63.733.250,00 67.083.250,00

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -14.497.599,60 -10.773.861,88 -10.245.693,14 -8.481.453,43

Καθαρός Δανεισμός 147.649.001,28 153.135.687,56 53.487.556,86 58.601.796,57

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Προμηθευτές 29.407.094,07 33.184.576,23 7.226.178,79 9.757.967,34

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7.562.611,71 7.771.539,36 2.154.902,46 2.315.364,20

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 4.256.114,60 2.556.562,58 2.440.720,71 862.033,68

Πιστωτές διάφοροι 4.419.213,29 6.606.635,21 2.652.501,45 2.609.529,99

Μεταβ. Λογ/μοί παθητικού 806.582,38 509.227,24 223.400,07 289.018,87

Λοιπές υποχρεώσεις 3.930.459,29 3.916.524,60 3.635.632,92 3.613.831,11

Σύνολο 50.382.075,34 54.545.065,22 18.333.336,40 19.447.745,19

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
Για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με ημερομηνία 31/12/2016, με την μέθοδο επιλογής που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.12.

Τα στοιχεία των προβλέψεων ανά εταιρεία έχουν ως εξής:  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2016 31/12/2015

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2.273.025,27 1.944.794,57

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 1.127.046,69 1.170.122,02

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 18.428,07 15.490,28

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 296.459,05 200.741,53

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 124.021,21 107.679,54

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 3.405,74 3.154,95

ΟΜΙΛΟΣ 3.842.386,03 3.441.982,89

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Ομίλου που απασχολούν προσωπικό 
έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιτόκιο προεξόφλησης 2,00% 2,00%

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών 2,00% 2,00%

Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή  προσωπικού 23,19-30,50 23,19
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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 
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2016

Εταιρεία
31/12/2015

Παρούσα αξία της 
υποχρεώσεως την 1η 
Ιανουαρίου

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

Δαπάνη τόκου 75.723,63 82.303,52 37.203,06 48.859,01

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 267.141,18 242.519,97 142.950,48 131.270,49

Κόστος (αποτέλεσμα) 
διακανονισμών 219.513,44 199.603,77 140.882,25 115.330,66

Παροχές πληρωθείσες εντός του 
τρέχοντος έτους -296.784,61 -280.117,81 -196.419,70 -162.739,25

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)  
στην υποχρέωση 134.809,49 90.000,19 203.614,61 46.800,65

Παρούσα αξία της 
υποχρεώσεως την 31η 
Δεκεμβρίου

3.842.386,03 3.441.982,89 2.273.025,27 1.944.794,57

17. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

 Ομίλου
1/1-31/12/2016

Ομίλου
1/1-31/12/2015

Εταιρείας
1/1-31/12/2016

Εταιρείας
1/1-31/12/2015

- Έσοδα από μισθώματα (1) 596.784,32 655.028,42 510.825,12 521.465,12

- Επιχορηγήσεις 175.220,98 165.428,61 23.856,36 92.037,00

- Παρεπόμενες υπηρεσίες (1) 2.164.364,16 2.745.297,39 1.730.300,10 1.988.286,10

- Λοιπά έσοδα πελατών και   
   Κέρδη πάγιων στοιχείων 343.410,69 94.506,84 82.139,53 2.510,88

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 
   Χρήσεων 172.842,01 124.303,77 171.642,01 21.444,06

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 84.634,39 126.465,39 28.424,66 63.523,66

- Λοιπά 46.364,62 38.220,84 44.086,22 31.527,60

Σύνολο 3.583.621,17 3.949.251,26 2.591.274,00 2.720.794,42

(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.

18. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Ομίλου
1/1-31/12/2016

Ομίλου
1/1-31/12/2015

Εταιρείας
1/1-31/12/2016

Εταιρείας
1/1-31/12/2015

Προσαυξήσεις & Λοιπά έξοδα 
πελατών 266.817,09 372.135,32 3.751,96 4.876,03

Ζημίες Εκποίησης Πάγιων 
Στοιχείων 289.073,51 3.612,15 271.370,83 0,00

Φόροι-Τέλη παρελθουσών 
χρήσεων 158.268,43 82.012,50 61.986,74 20.680,00

Περικοπές και λοιπά έξοδα 
ασφαλιστικών ταμείων 338.530,32 311.018,53 0,00 15.767,45

Λοιπά έξοδα παρελθουσών 
χρήσεων 497.198,05 316.370,88 479.006,02 193.674,51

ΣΥΝΟΛΟ 1.549.887,40 1.085.149,38 816.115,55 234.997,99
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Οι φόροι και τα τέλη παρελθουσών χρήσεων αφορούν κύρια στον διακανονισμό (pro rata) του Φ.Π.Α. κοινών εισροών της 
εκκαθάρισης της χρήσεως μεταξύ των αφορολόγητων και φορολογημένων εσόδων και η οποία βάσει των διατάξεων του 
Κώδικα Φ.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί. Τα λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων αφορούν κυρίως σε εκκρεμοδικίες 
που τελεσιδίκησαν στη κλειόμενη χρήση.

19. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Χρηματοοικονομικά έξοδα

 - Χρεωστικοί τόκοι 587.004,04 473.884,21 289.702,68 296.970,14

 - Τόκοι & έξοδα ομολογιακού 
  δανείου 4.783.771,32 6.287.355,01 1.854.761,76 2.430.776,35

 - Ζημιές από υποτίμηση/  
  πώληση χρεωγράφων 261.076,30 0,00 261.076,30 0,00

 - Χαρτόσημο & ΟΓΑ δανείων 62.728,60 63.218,64 62.728,60 39.218,64

 - Λοιπά 83.710,65 67.881,24 4.824,62 13.721,38

Σύνολο 5.778.290,91 6.892.339,10 2.473.093,96 2.780.686,51

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

 - Πιστωτικοί τόκοι 87.640,93 62.289,91 68.301,50 27.768,98

 - Κέρδη από αποτίμηση στην  
  εύλογη αξία 0,00 315.333,32 0,00 315.333,32

 - Έσοδα από πώληση
  χρεογράφων 0,00 70.000,25 0,00 70.000,25

 - Λοιπά 0,00 877,77 0,00 0,00

Σύνολο 87.640,93 448.501,25 68.301,50 413.102,55

Εντός του Α’ Εξαμήνου του 2016, η Εταιρεία προέβη στην πώληση του συνόλου των εισηγμένων στο Χ.Α. τίτλων που 
κατείχε από την οποία προέκυψε ζημία (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και λοιπών εξόδων) ποσού € 261.076,30, 
η οποία μείωσε 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 31/12/2016 και της 31/12/2015, οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες.

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Φόρος εισοδήματος

Τρέχων φόρος εισοδήματος -538.516,00 -1.267.578,60 -474.319,06 -656.884,93

Αναβαλλόμενος φόρος -1.421.306,69 11.642.450,92 672.891,29 11.049.569,88

Σύνολο 1.959.822,69 10.374.872,32 198.572,23 10.392.684,95

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016146



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
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 4.678.470,32 -2.570.184,15 -914.012,74 -11.030.980,10

Φορολογικός συντελεστής 29% 29% 29% 29%

Φόρος με βάση τον τρέχοντα 
συντελεστή -1.356.756,39 745.353,40 265.063,69 3.198.984,23

Επίδραση αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή 0,00 -32.790,20 0,00 -132.367,27

Φόρος από μη εκπιπτόμενα 
έξοδα/έσοδα -602.882,68 -1.026.491,78 -82.782,27 -813.962,71

Μη αναγνώριση φόρου ζημιών -1.501.107,22 0,00 0,00 0,00

Αναγνώριση φόρου ζημιών και 
απομειώσεων προηγουμένων 
χρήσεων

1.484.632,79 10.688.800,90 0,00 8.140.030,70

Προβλέψεις φόρου 16.290,81 0,00 16.290,81 0,00

Φόρος -1.959.822,69 10.374.872,33 198.572,23 10.392.684,95

Στην προηγούμενη χρήση 2015 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.

Εντός του Ιουλίου 2016, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ανέλεγκτων χρήσεων 2009-2010 της μητρικής 
εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.». Τα Βιβλία της κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή ενώ καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές από 
τις οποίες προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσό € 0,71 εκατ. Η Διοίκηση της Εταιρείας κατέθεσε ενδικοφανή 
προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4174/2013, προκειμένου να 
επιδιώξει την περαιτέρω μείωση του συνολικού καταλογισθέντος ποσού. Με τις αποφάσεις 247/12.1.2017 και 248/12.1.2017 
της Δ.Ε.Δ., έγινε μερική αποδοχή των ενδικοφανών προσφυγών της Εταιρείας με αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό των 
λογιστικών διαφορών και κατ’ επέκτασιν των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά € 0,1 εκατ. λιγότερο. Τελικά το 
ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τις χρήσεις 2009-2010, ανήλθε σε € 0,61 εκατ.
Για τις εν λόγω χρήσεις η μητρική εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσό ύψους € 
623.794,23 με αποτέλεσμα τα ϊδια Κεφάλαια της Εταιρείας να βελτιωθούν με ποσό € 16.290,81.

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2016

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 2009-2010, 2016

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 2010, 2016

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2009-2010, 2016

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2008-2010, 2016

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Α.Ε. 2008-2010, 2016

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 2010, 2016

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ Α.Ε. 2010, 2016

HOCO Α.Ε. 2016

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2010, 2016
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Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2016. 

Κατά την 31/12/2016, δεν υφίσταται από την μητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Ομίλου σχηματισμένη πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

21. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει 
ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Η αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) καθώς και η κίνηση της στην τρέχουσα χρήση έχει ως εξής:

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση)

Ένσώματα & άυλα στοιχεία (29.057.750,67) (28.708.907,43) (15.875.296,58) (15.576.999,00)

Επενδύσεις σε θυγατρικές 1.334.117,51 6.942.778,29 9.554.858,22 9.894.544,43

Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές 
απαιτήσεις 9.582.871,51 9.101.845,92 4.181.677,42 3.571.787,53

Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.029.462,27 484.653,06 1.029.462,27 484.653,06

Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 1.114.291,95 998.175,04 659.177,33 563.990,43

Λοιπές προβλέψεις 1.907.120,24 1.459.076,39 316.034,03 391.481,46

Λοιπά (26.440,27) (33.307,47) 0,00 0,00

Φορολογικές ζημιές 7.115.121,05 4.161.700,60 0,00 0,00

 (7.001.206,41) (5.593.985,60) (134.087,31) (670.542,09)

Μεταβολή χρήσης 2016 Όμιλος Εταιρεία

Χρέωση/(Πίστωση) στα αποτελέσματα 1.421.306,69 -672.891,29

Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια κεφάλαια απ΄ευθείας -3.237,83 0,00

Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια κεφάλαια μέσω κατάστασης συνολικού 
εισοδήματος -10.848,05 136.436,51

 1.407.220,81 -536.454,78

22.  Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της Εταιρείας και του Ομίλου, υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/(ζημία) 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
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας 
31/12/2016

Εταιρείας 
31/12/2015

Κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής (από τις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

4.197.950.39 10.313.556,12 -715.440,51 -638.295,15

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών 65.441.118 65.441.118 65.441.118 65.441.118

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0641 0,1576 -0,0109 -0,0098

Με βάση το Δ.Λ.Π. 33, ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών την 31/12/2016 και την 31/12/2015 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, 
ανέρχεται σε 65.441.118 μετοχές.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016148



23.  Μερίσματα ανά μετοχή
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 ποσού € 10.602,54 της εν λόγω χρήσης που δεν εισπράχθησαν 
από τους δικαιούχους, παραγράφηκαν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τη χρήση του 2016, η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα.

24.  Εγγυήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις για θέματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του. Πιο συγκεκριμένα:

Εγγυήσεις
Η μητρική εταιρεία, την 31/12/2016, 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.
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 31/12/2016, έχουν 
κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Ομίλου αγωγές που δεν καλύπτονται από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης, 
ύψους € 9.584.653,19 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.
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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 € 51,79 εκατ. και € 76,23 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 31/12/2016, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσού περίπου € 1,09 εκατ. και € 4,64 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.

25.  Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 65.441.118 0,44 28.794.091,92 42.493.459,49 71.287.551,41

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 2016 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 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

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες 
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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.

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.

26.  Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Οικόπεδα 21.335.914,37 21.270.644,00 14.114.408,30 12.794.882,49

Κτίρια 32.491.082,55 30.583.418,06 26.635.473,20 25.717.594,55

Σύνολο μικτής αξίας 53.826.996,92 51.854.062,06 40.749.881,49 38.512.477,04

Αναβαλλόμενος φόρος οικοπέδων 6.187.415,17 6.168.486,76 4.093.178,41 3.710.515,92

Αναβαλλόμενος φόρος κτιρίων 9.422.413,94 8.869.191,24 7.724.287,23 7.458.102,42

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογίας 15.609.829,11 15.037.678,00 11.817.465,63 11.168.618,34

Σύνολο αποθεματικών εύλογης αξίας 
Ισολογισμού 38.217.167,81 36.816.384,06 28.932.415,86 27.343.858,70

Τακτικό αποθεματικό 9.283.583,92 9.277.479,69 8.583.800,33 8.583.800,33

Ειδικά αποθεματικά 0,29 0,29 0,29 0,29

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 9.283.584,21 9.277.479,98 8.583.800,62 8.583.800,62

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2016 από ανεξάρτητους εκτιμητές 
(επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2). Για την επιμέτρηση της αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποσβεσμένου 
κόστους αντικατάστασης και η συγκριτική μέθοδος. 
Η ωφέλεια από την εκτίμηση (μειωμένη κατά το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας) ποσού € 1.588.557,16 και 
€.1.179.112,31 της Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα, μείωσε απ’ ευθείας τα σχηματισμένα για την ίδια αιτία αποθεματικά 
των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Αντίθετα, ποσό ύψους € -434.514,30, που προέκυψε από την αποτίμηση των ακινήτων σε χαμηλότερη αξία από την αρχική 
αξία κτήσης, αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου και αφορά τις θυγατρικές εταιρείες 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., ποσό € -389.240,30 και ΙΑΣΩ GENERAL 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε., ποσό € -45.274,00.
Για τη σωρευμένη υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία, που εμφανίζεται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016, έχει συμπεριληφθεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση με συντελεστή 29%.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 151



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.

27. Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

Όμιλος Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 72.846.348 72.846.348 71.114.044 71.114.044

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14.497.600 14.497.600 10.773.862 10.773.862

Δάνεια (μακροπρόθεσμα) -127.779.250 -127.779.250 -134.279.250 -134.279.250

Δάνεια -32.920.411 -32.920.411 -29.630.299 -29.630.299

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -50.382.075 -50.382.075 -54.545.065 -54.545.065

Τρέχων φόρος εισοδήματος -499.754 -499.754 -187.738 -187.738

Εταιρεία Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 43.717.741 43.717.741 33.013.539 33.013.539

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.245.693 10.245.693 8.481.453 8.481.453

Δάνεια (μακροπρόθεσμα) -52.933.250 -52.933.250 -59.433.250 -59.433.250

Δάνεια -10.800.000 -10.800.000 -7.650.000 -7.650.000

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -18.333.336 -18.333.336 -19.447.745 -19.447.745

Τρέχων φόρος εισοδήματος -490.610 -490.610 0,00 0,00

28.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Εγγυήσεις Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Δ.Ε.Η. 79.465,00 137.165,00 39.760,00 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 15.704,45 0,00 0,00

Αυτοκινήτων 6.492,50 11.992,71 3.318,00 2.736,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 182.405,36 244.605,57 119.030,16 158.048,16

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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29.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

 Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Ληφθείσες Εγγυήσεις Ενοικίων 72.905,85 50.905,85 42.105,85 42.105,85

Μακροπρόθεσμα Έσοδα Επόμενα Χρήσεων 6.059.432,25 6.300.098,56 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.132.338,10 6.351.004,41 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.

30.  Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις, περιλαμβάνονται κυρίως προβλέψεις για εκκρεμοδικίες (βλέπε Σημείωση 24 Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων) με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο εκροής πόρων από τελεσίδικες αποφάσεις κατά των 
εταιρειών του Ομίλου. Οι προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2009 και 2010 της μητρικής 
εταιρείας, αντιλογίστηκαν εντός του 2016 καθώς ελέγχθηκε για τις χρήσεις αυτές από τις Φορολογικές αρχές (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
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 4.640.891,01 4.356.372,74 1.089.772,50 1.349.936,06

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου 8.389,59 632.183,82 0,00 623.794,23

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 264.241,12 264.241,12 61.576,15 61.576,15

ΣΥΝΟΛΟ 4.913.521,72 5.252.797,68 1.151.348,65 2.035.306,44

31. Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
Αφορά την μίσθωση περιουσιακών στοιχείων (ιατρικά μηχανήματα) καθαρής λογιστικής αξίας την 31/12/2016, 
€.1.801.037,00 με δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω μηχανημάτων μετά την πάροδο της περιόδου 
μίσθωσης. 

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων

Μέχρι 1 έτος 263.282,13 0,00

Από 1 έως 5 έτη 1.053.128,65 0,00

Μεγαλύτερο των 5 ετών 426.857,41 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.743.268,19 0,00

Χρηματοοικονομικό Κόστος 296.328,02 0,00

Παρούσα αξία ελάχιστων πληρωμών

Μέχρι 1 έτος 184.905,64 0,00

Από 1 έως 5 έτη 855.428,42 0,00

Μεγαλύτερο των 5 ετών 406.606,11 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.446.940,17 0,00
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32.  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.

32.1  Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ για τις χρήσεις 2016 και 2015 είναι τα κάτωθι:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2016
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΙΑΣΩ GENERAL 
Α.Ε.

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε.

MEDSTEM 
SERVICES Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ A.E. - 222.245,41 12.573,43 189.176,26 35.650,65 6.741,64 466.387,39

ΙΑΣΩ 
GENERAL A.E. 31.860,28 - 4.196,43 0,00 239.826,41 0,00 275.883,12

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.

7.630,57 735,28 - 25.600,00 0,00 0,00 33.965,85

MEDSTEM 
SERVICES A.E 100,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 100,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

2.043.337,51 1.681.810,00 583.153,68 3.308,37 105.946,90 - 4.417.556,46

ΣΥΝΟΛΑ 2.082.928,36 1.904.790,69 599.923,54 218.084,63 381.423,96 6.741,64 5.193.892,82

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2015
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΙΑΣΩ GENERAL 
Α.Ε.

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε.

MEDSTEM 
SERVICES Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ A.E. - 243.001,06 9.369,59 217.871,58 35.213,97 11.994,80 517.451,00

ΙΑΣΩ 
GENERAL A.E. 82.721,23 - 1.880,09 0,00 63.106,40 0,00 147.707,72

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.

521,96 3.796,41 - 33.750,00 0,00 0,00 38.068,37

MEDSTEM 
SERVICES A.E 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

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

1.183.197,29 617.103,43 284.327,28 1.250,58 51.832,71 - 2.137.711,29

ΣΥΝΟΛΑ 1.266.440,48 863.900,90 295.576,96 252.872,16 150.153,08 11.994,80 2.840.938,38

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016154



ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24

 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (I) 1.044.611,93 1.044.611,93

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (II) 0,00 0,00

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη (ΙΙΙ) 60.670,00 47.104,00

Σύνολο 1.105.281,93 1.091.715,93

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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33. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τις χρήσεις 2016 και 2015, του Ομίλου και της Εταιρείας είναι:

Ομίλου
31/12/2016

Ομίλου
31/12/2015

Εταιρείας
31/12/2016

Εταιρείας
31/12/2015

Μισθωτοί 1.709 1.681 829 820

Ημερομίσθιοι 35 52 17 34

Σύνολο προσωπικού 1.744 1.733 846 854

34.  Παροχές στο προσωπικό

Ομίλου
1/1-31/12/2016

Ομίλου
1/1-31/12/2015

Εταιρείας
1/1-31/12/2016

Εταιρείας
1/1-31/12/2015

Μισθοί - Ημερομίσθια 30.764.700,35 31.530.600,48 16.736.732,70 16.697.496,60

Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης 7.957.681,96 8.271.995,11 4.330.438,31 4.295.283,45

Αποζημιώσεις απόλυσης 296.784,61 280.117,81 196.419,70 162.739,25

Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού 265.593,65 244.309,45 124.616,09 132.720,91

Λοιπές παροχές 349.998,95 252.992,43 186.537,46 271.992,81

Σύνολο 39.634.759,52 40.580.015,28 21.574.744,26 21.560.233,02

35. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2016

Δεν υπάρχουν 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, 26/04/2017

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 2016

ΙΑΣ Α.Ε.
ΙΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΙΑΓΝΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1403101000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13366/06/Β/86/61)
ΛΕΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3739, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 εκεβρίου 2016
(δηοσιευένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοικές καταστάσεις, ενοποιηένες και η, κατά τα

.Λ.Π./.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοικές καταστάσεις, στοχεύουν σε ία γενική ενηέρωση για την οικονοική κατάσταση και τα αποτελέσατα του Οίλου ΙΑΣ και της Εταιρείας ΙΑΣ Α.Ε. (Εκδότης).
Συνιστούε εποένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή ε την Εταιρεία ή τον Όιλο, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοικές καταστάσεις
καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόιου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονοίας, Ανάπτυξης και Τουρισού, ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.
ιεύθυνση ιαδικτύου: www.groupiaso.gr
Σύνθεση ιοικητικού Συβουλίου: Πρόεδρος: Σταατίου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Α΄: Μαελετζής Χαράλαπος, Αντιπρόεδρος Β΄: Βλαχούσης Αντώνιος, ιευθύνοντες Σύβουλοι: ουλγεράκης Εανουήλ, 

Πετρόπουλος Παρασκευάς, Φουστάνος Ανδρέας, Μέλη: Ζολώτας Ιωάννης, Σαρρής Σπυρίδων, Στρατάκης Νικόλαος, Τσιταπάνης Μηνάς, Φαφούτης Ξενοφών,
Ανεξάρτητα Μέλη: ηητρουλέας Σπυρίδων, Ηλιάδης Σάββας

Ηεροηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συβούλιο
των ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων: 26 Απριλίου 2017
Νόιος ελεγκτής: Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12921)
Ελεγκτική εταιρεία: Ecovis Hellas S.A.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύφωνη γνώη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΝ ΙΙΝ ΚΕΦΑΛΑΙΝ
(ενοποιηένα και η ενοποιηένα) (Ποσά εκφρασένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) 99.680.802,97 93.837.592,79 147.351.705,41 149.207.156,04
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήατα ετά από φόρους
(συνεχιζόενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 2.692.088,63 6.447.862,62 381.406,30 1.250.798,19
Αύξηση κεφαλαίου (ε δωρεάν ετοχές)
από κεφαλαιοποίηση αποθεατικών 0,00 5.405.868,60 0,00 5.405.868,60
Εξοδα αύξησης ετοχικού κεφαλαίου 23.494,46 4.000,34 0,00 4.000,34
ιανεηθέντα αφορολόγητα αποθεατικά Ν.4172/2013 0,00 6.006.520,70 0,00 6.006.520,70
Λοιπές προσαρογές απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 3.237,84 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 102.352.634,98 99.680.802,97 146.970.299,11 147.351.705,41

============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΝ ΡΟΝ
(ενοποιηένα και η ενοποιηένα) (Ποσά εκφρασένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/131/12/2016 1/131/12/2015 1/131/12/2016 1/131/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηιές) προ φόρων (συνεχιζόενες δραστηριότητες) 4.678.470,32 2.570.184,15 914.012,74 11.030.980,10
Πλέον/είον προσαρογές για:
Αποσβέσεις 10.335.467,30 10.475.595,82 4.717.635,91 4.748.297,92
Προβλέψεις 4.267.736,16 4.445.646,33 696.673,97 459.957,36
Αποείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 0,00 8.813.284,57 19.612.475,35
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.517.214,61 6.892.339,10 2.212.017,66 2.780.686,51
Αποτελέσατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηιές)
επενδυτικής δραστηριότητας 173.435,37 448.501,25 192.774,80 413.102,55
Λοιπές προσαρογές 15.328.324,24 18.603.449,13 13.927.429,21 11.626.714,01

40.300.648,00 37.398.344,98 29.645.803,38 27.784.048,50
Πλέον/είον προσαρογές για εταβολές
λογαριασών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
ε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεάτων 384.937,77 19.160,57 143.604,69 20.362,21
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 13.835.506,11 19.739.659,81 14.441.008,74 11.675.319,93
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 9.551.332,39 1.611.520,34 882.973,25 3.621.945,34
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληένα 6.549.515,87 6.305.109,02 2.653.879,17 2.998.892,52
Καταβεβληένοι φόροι 223.918,27 738.450,76 0,00 0,00
(Αύξηση)/είωση λοιπών λογαριασών
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων 444.877,24 952.005,81 468.059,45 950.345,79   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ. δραστηριότητες (α) 9.310.560,35 11.255.479,35 11.056.278,08 15.801.797,81   
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 2.254.256,92 2.129.999,65 1.049.756,92 2.129.999,65
Αγορά ενσώατων και άϋλων πάγιων περ. στοιχείων 4.191.058,61 4.152.185,04 2.747.328,92 3.158.083,88
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 3.892,42 1.000,10 3.840,32 1.000,10
Τόκοι εισπραχθέντες 87.640,93 63.167,68 68.301,50 27.768,98
Εισπράξεις/Πληρωές σε συνδεδεένα έρη 0,00 0,00 4.316.608,19 3.262.467,52   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ. δραστηριότητες (β) 1.845.268,34 6.218.016,91 5.942.038,37 8.521.781,97   
Χρηατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση ετοχικού κεφαλαίου
Εξοδα αύξησης ετοχικού κεφαλαίου 23.494,46 5.405,87 0,00 5.405,87
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Πληρωές κεφαλαίου χρηατοδοτικών ισθώσεων 368.059,83 0,00 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 3.350.000,00 170.980,89 3.350.000,00 0,00   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρη. δραστηριότητες (γ) 3.741.554,29 823.613,24 3.350.000,00 5.405,87   
Καθαρή αύξηση/(είωση) στα ταειακά διαθέσια
και ισοδύναα περιόδου (α)+(β)+(γ) 3.723.737,72 5.861.075,68 1.764.239,71 7.274.609,97
Ταειακά διαθέσια και ισοδύναα έναρξης χρήσης 10.773.861,88 4.912.786,20 8.481.453,43 1.206.843,46   
Ταειακά διαθέσια και ισοδύναα λήξης χρήσης 14.497.599,60 10.773.861,88 10.245.693,14 8.481.453,43   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιηένα και η ενοποιηένα) (Ποσά εκφρασένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιοποιούενα ενσώατα πάγια στοιχεία 244.552.042,39 248.084.970,39 105.377.283,05 105.433.412,74
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 795.582,69 655.190,09 579.619,54 527.971,59
Λοιπά η κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 182.405,36 244.605,57 71.239.406,42 85.215.705,08
Αποθέατα 3.756.482,02 3.371.544,25 1.328.261,92 1.184.657,23
Απαιτήσεις από Πελάτες 62.935.358,97 59.319.068,74 22.658.134,98 17.559.488,93
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.048.646,40 27.287.547,50 31.945.356,55 28.654.213,98   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 337.270.517,83 338.962.926,54 233.128.062,46 238.575.449,55

============= ============= ============= =============
Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
ΙΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (65.441.118 τχ Χ 0,44€) 28.794.091,92 28.794.091,92 28.794.091,92 28.794.091,92
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 69.984.438,89 65.225.988,73 118.176.207,19 118.557.613,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών ητρικής (α) 98.778.530,81 94.020.080,65 146.970.299,11 147.351.705,41
Μη ελέγχουσες συετοχές (β) 3.574.104,17 5.660.722,32 — —
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 102.352.634,98 99.680.802,97 146.970.299,11 147.351.705,41
Μακροπρόθεσες δανειακές υποχρεώσεις 127.779.250,00 134.279.250,00 52.933.250,00 59.433.250,00
Προβλέψεις/Λοιπές ακροπρόθεσες υποχρεώσεις 23.151.486,79 20.639.770,58 3.600.567,08 4.692.748,95
Βραχυπρόθεσες δανειακές υποχρεώσεις 32.920.410,71 29.630.299,44 10.800.000,00 7.650.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσες υποχρεώσεις 51.066.735,35 54.732.803,55 18.823.946,27 19.447.745,19
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 234.917.882,85 239.282.123,57 86.157.763,35 91.223.744,14   
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΝ ΚΕΦΑΛΑΙΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ (γ)+(δ) 337.270.517,83 338.962.926,54 233.128.062,46 238.575.449,55

============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΝ ΕΙΣΟΗΜΑΤΝ
(ενοποιηένα και η ενοποιηένα) (Ποσά εκφρασένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/131/12/2016 1/131/12/2015 1/131/12/2016 1/131/12/2015

Κύκλος εργασιών (ετά από Rebate & Claw back) 116.509.674,85 109.273.526,08 67.128.462,96 61.363.587,79
Μικτά κέρδη/(ζηιές) 20.110.630,00 12.851.513,48 17.936.681,59 12.946.103,18
Κέρδη/(ζηιές) προ φόρων, χρηατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσάτων 10.803.634,60 3.873.653,70 15.107.857,91 10.949.079,21
Κέρδη/(ζηιές) προ φόρων 4.678.470,32 2.570.184,15 914.012,74 11.030.980,10
Κέρδη/(ζηιές) ετά από φόρους (Α) 2.718.647,62 7.804.688,17 715.440,51 638.295,15
Κατανέονται σε:
Ιδιοκτήτες ητρικής 4.197.950,39 10.313.556,12 715.440,51 638.295,15
Μη ελέγχουσες συετοχές 1.479.302,77 2.508.867,95 — —
Λοιπά συνολικά εισοδήατα
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται εταγενέστερα στα αποτ/τα
Ζηιές από αναπροσαρογή εύλογης αξίας
Ιδιοχρησιοποιούενων ακινήτων 1.660.721,57 0,00 2.237.404,45 0,00
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηιών 134.809,49 90.000,19 203.614,61 46.800,65
Αναβαλλόενος Φόρος 442.514,49 26.100,05 589.799,05 13.572,19
Προσαρογή αναβαλλόενης φορολογίας από αλλαγή
φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% 0,00 1.869.025,14 0,00 1.155.374,31
Στοιχεία που δύναται να ανακατατάσσονται εταγενέστερα στα αποτ/τα
Αποτίηση διαθεσίων προς πώληση χρη/κών στοιχείων 1.563.319,12 0,00 1.563.319,12 0,00
Φόρος διαθεσίων προς πώληση χρη/κών στοιχείων 453.362,54 576.099,73 453.362,54 576.099,73
Λοιπά συνολικά εισοδήατα ετά από φόρους (Β) 26.558,99 1.356.825,55 334.034,21 612.503,04
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήατα
ετά από φόρους (Α)+(Β) 2.692.088,63 6.447.862,62 381.406,30 1.250.798,19
Κατανέονται σε:
Ιδιοκτήτες ητρικής 4.403.756,52 9.304.996,00 381.406,30 1.250.798,19
Μη ελέγχουσες συετοχές 1.711.667,89 2.857.133,38 — —
Κέρδη/(ζηιές) ετά από φόρους ανά ετοχή—Βασικά (σε Ευρώ) 0,0641 0,1576 0,0109 0,0098
Προτεινόενο έρισα ανά ετοχή—(σε Ευρώ) — — — —
Κέρδη/(ζηιές) προ φόρων, χρηατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσάτων και συνολικών αποσβέσεων 21.139.101,90 14.349.249,52 19.825.493,82 15.697.377,13

============= ============= ============= =============

Ο ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΟΥ .Σ.
ΓΕΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α..Τ. Κ 030874

Ο ΙΕΥΘΥΝΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α..Τ. Ν 317661

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ . ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α..Τ. ΑΙ 619215

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εταιρείες του Οίλου, ε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, και τα ποσοστά συετοχής που περιλαβάνονται στις ενοποιηένες Οικονοικές Καταστάσεις της
χρήσης 1/1/2016  31/12/2016 (Σηείωση 8 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων) είναι:

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ
Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης
1. ΙΑΣ Α.Ε Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2016 Μητρική
2. ΙΑΣ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. Ελλάδα, Χολαργός Αττικής 20092010, 2016 97,07% Άεση
3. ΙΑΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΟΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 20082010, 2016 100,00% Άεση
4. ΙΑΣ ΝΟΤΙΝ ΠΡΟΑΣΤΙΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΙΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2010, 2016 100,00% Άεση κ΄ Έεση
5. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 20082010, 2016 99,97% Άεση κ΄ Έεση
6. ΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2010, 2016 99,97% Άεση κ΄ Έεση
7. MEDSTEM SERVICES Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2010, 2016 99,97% Άεση κ΄ Έεση
8. ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΙΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 20092010, 2016 70,19% Έεση
9. HOCO ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΝ Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2016 69,56% Άεση
10. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Κορωπί Αττικής 2010, 2016 63,73% Άεση κ΄ Έεση

εν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωατώθηκαν στις ενοποιηένες καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωατωθεί στην αέσως προηγούενη χρήση όπως επίσης δεν υφίστανται αλλαγές και στη έθοδο ενσωάτωσής τους.
1. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοικών Καταστάσεων της 31/12/2015.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Οίλου την 31/12/2016, υφίστανται επράγατα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου Ltd και της Alpha Bank A.E. ύψους € 202,82 εκατ.
3. Ο αριθός απασχολούενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 846 και 854 άτοα κατά την 31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα, ενώ του Οίλου σε 1.744 και 1.733 άτοα κατά την 31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα.
4. Τα κέρδη ανά ετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών ετά από φόρους και δικαιώατα ειοψηφίας δια του σταθισένου έσου όρου του αριθού των ετοχών της ητρικής.
5. Οι επενδύσεις του Οίλου κατά την χρήση 1/1/2016  31/12/2016 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε € 6.006.058,61 ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2.747.328,92.
6. Εντός του 2016, η ητρική εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2009 και 2010 από τις Φορολογικές αρχές. Τα Βιβλία της κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή ενώ καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 607.503,42.  Για τις εν λόγω χρήσεις η ητρική

εταιρεία είχε σχηατίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσό ύψους € 623.794,23 και εποένως, τα αποτελέσατα και τα Ίδια Κεφάλαια της χρήσης 2016, ωφελήθηκαν ε ποσό ύψους € 16.290,81. Εποένως, κατά την 31/12/2016 δεν υφίσταται από την ητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Οίλου σχηατισένη
πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Οίλου για αποζηιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήατος (όπως αυτό έχει διαορφωθεί ετά την σε πρώτο ή δεύτερο βάθο εκδίκαση αρκετών εκ των υποθέσεων) ποσού περίπου € 51,79 εκατ. και € 76,23 εκατ. αντίστοιχα, που εκκρεοδικούν. Αν και η τελική
έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία και ο Όιλος έχουν σχηατίσει έχρι την 31/12/2016, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονοικές Καταστάσεις ποσό περίπου € 1,09 εκατ. και € 4,64 εκατ. αντίστοιχα. (Σηείωση 24 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων).

8. Η Εταιρεία και ο Όιλος, έχουν σχηατίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζηιώσεις αποχώρησης προσωπικού, λοιπές αοιβές τρίτων και επισφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη έχρι 31/12/2016 ποσό περίπου € 10,37 εκατ. και € 31,07 εκατ. αντίστοιχα. (Σηείωση 11, 16 & 30 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων).
9. Τα λοιπά συνολικά εισοδήατα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδηάτων της ητρικής εταιρείας και του Οίλου για τη χρήση 1/131/12/2016 και ετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήατος, αφορούν: α) ποσά € 144.566,37 και € 95.714,72 αντίστοιχα, στην αναγνώριση της αναλογιστικής ζηίας από την ελέτη αποζηίωσης

προσωπικού (Σηείωση 16 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων), β) ποσό ύψους € 1.109.956,58 σε ζηία αποείωσης χρεογράφων (Σηείωση 9 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων) και γ) ποσά ύψους € 1.588.557,16 και € 1.179.112,31 αντίστοιχα σε κέρδος που προέκυψε από εκτίηση (αναπροσαρογή) της αξίας των
ακινήτων τους (Σηειώσεις 6 & 26 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων).

10. Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης, δεν κατέχονται ετοχές της ητρικής Εταιρείας, τόσο από τη ητρική, όσο και από τις θυγατρικές προς αυτήν εταιρείες.
11. Οι προβλέψεις για τη χρήση 1/131/12/2016 για Rebate & Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 8,86 εκατ. και € 14,61 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όιλο αντίστοιχα (Σηείωση 4 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων).
12. Με την από 30/5/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της θυγατρικής εταιρείας "HOCO ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΝ", αποφασίσθηκε η είωση του ετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 2.500.713,60 ε είωση της ονοαστικής αξίας των ετοχών στο ποσό των € 0,35 ανά ετοχή,

ε σκοπό την ισόποση απόσβεση ζηιών και ταυτόχρονη αύξηση του ετοχικού κεφαλαίου  της εταιρείας έχρι του ποσού των € 1.102.500 ε καταβολή ετρητών και έκδοση 3.150.000 νέων κοινών ονοαστικών ετοχών ονοαστικής αξίας € 0,35 ανά ετοχή και τιή διάθεσης € 0,35 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου
5 του καταστατικού της εταιρείας. Το .Σ. της εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή όλου του ποσού της αύξησης, ήτοι ποσό € 1.102.500,00, την 7/7/2016.

13. Με την από 1/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΟΣ Α.Ε.", αποφασίστηκε η αύξηση του ετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 9.996,00 ε ετρητά, ε την έκδοση 3.400 νέων κοινών ονοαστικών ετοχών ονοαστικής
αξίας € 2,94 η κάθε ια και τιή διάθεσης € 30,00 ανά ετοχή  από την οποία προέκυψε  "Αποθεατικό από έκδοση ετοχών υπέρ το άρτιον" ποσό € 92.004,00. Η αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε την 27/6/2016 και η πιστοποίηση από το .Σ. έγινε την 15/9/2016.

14. Με την από 6/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.", αποφασίστηκε η είωση του ετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 3.952.946,20 ε είωση της ονοαστικής αξίας των ετοχών στο ποσό των
€ 0,35 ανά ετοχή, ε σκοπό την ισόποση απόσβεση ζηιών και ταυτόχρονη αύξηση του ετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχρι του ποσού των € 1.015.000 ε καταβολή ετρητών και έκδοση 2.900.000 νέων κοινών ονοαστικών ετοχών ονοαστικής αξίας € 0,35 ευρώ ανά ετοχή και τιή διάθεσης € 0,35 και αντίστοιχη
τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Το .Σ. της εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή όλου του ποσού της αύξησης, ήτοι ποσό € 1.015.000,00, την 1/9/2016.

15. Τα σηαντικότερα γεγονότα που πραγατοποιήθηκαν εταγενέστερα της 31/12/2016, παρατίθενται στη Σηείωση 35 των Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων.
16. Στην τρέχουσα χρήση, η ητρική εταιρεία προέβη σε περαιτέρω αποείωση της αξίας της συετοχής της στις θυγατρικές της εταιρείες, κατά ποσό € 8,81 εκατ. περίπου. (Σηείωση 8 Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων).
17. Για τη χρήση του 2016, η Εταιρεία δεν θα διανείει έρισα.
18. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές, συπεριλαβανοένων και των εσόδων από ερίσατα), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές

τους ε τα συνδεδεένα κατά την έννοια του .Λ.Π. 24 προς αυτά έρη, ε διακριτή παράθεση των συνολικών αοιβών, διευθυντικών στελεχών και ελών της ιοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:
Όιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 0,00 466.387,39
β) Έξοδα 60.670,00 2.130.032,36
γ) Απαιτήσεις 0,00 17.780.699,37
δ) Υποχρεώσεις 0,00 152.759,79
ε) Συναλλαγές και αοιβές διευθυντικών στελεχών και ελών της ιοίκησης 1.044.611,93 1.044.611,93
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και έλη της διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και έλη της διοίκησης 0,00 0,00

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2017

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΡΗΣ

Α..Τ. ΑΑ 019554

Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Α..Τ. ΑΙ 516314 (ΑΡ. Α. Α΄ ΤΑΞΗΣ 21966)
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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 2016.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

03/06/2016 Αποφάσεις Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της 03/06/2016
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2016

13/05/2016 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03/06/2016 ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

29/09/2016 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα A΄ Εξαμήνου 2016
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2016

20/09/2016 Ανακοίνωση – Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ Εξαμήνου 2016 ""

30/03/2016 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα 2015 ""

21/03/2016 Ανακοίνωση – Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  2015 ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

20/09/2016 Οικονομικές Καταστάσεις Α΄ Εξαμήνου 2016
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Οικονομικές Καταστάσεις 
Ομίλου/2016

26/04/2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31/12/2016 ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

29/03/2016 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Οικονομικό 
Ημερολόγιο/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

01/06/2016 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2016

13/05/2016 Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων ""

25/04/2016 Ανακοίνωση Σχετικά με το Κράτος – Μέλος Καταγωγής ""

20/04/2016 Ανακοίνωση – Ορισμός νέας Ημ/νίας για την Εκποίηση Αδιάθετων 
Κλασματικών Υπολοίπων ""

24/03/2016 Ανακοίνωση – Εκποίησης Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων ""

10/03/2016 Ανακοίνωση Διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων ""

29/02/2016 Ανακοίνωση ΙΑΣΩ ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

11/05/2016 Απολογισμός & Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Ετήσια Δελτία – 
Απολογισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

28/12/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2016
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21/09/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
www.groupiaso.gr/Ενημέρωση 

Επενδυτών/Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2016

20/09/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/09/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/06/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

23/08/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

22/08/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

05/08/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

04/08/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

15/07/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

29/06/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

06/06/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

02/06/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

01/06/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

31/05/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

27/05/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

16/05/2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

29/02/2016 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 2016, έχουν αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.groupiaso.gr και στην αντίστοιχη του Γ.Ε.ΜΗ.
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