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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

04  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ

12  ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ

14  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ

16  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ

18   ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ

28  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

40  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

46   ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

52  OΙ YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDSTEM SERVICES

54  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ IASO MEDICAL SOLUTIONS

56  Ο ΚΛAΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ

58  ΜΕΤΟΧΗ

61  ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 2019

63 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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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 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

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

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

 2002
•  Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της ΙΑΣΩ Α.Ε. και 

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

• Ιδρύονται: «ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ SERVICES A.Ε.»
•  Ειδικά αφιερώµατα στο “BBC World”, στους “New York Times” κ.ά..

2003
•  Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General. Επίσης, συστήνεται 

και λειτουργεί στην κλινική ΙΑΣΩ General για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα η Επιτροπή Ηθικής & ∆εοντολογίας.

 

OMIΛΟΥ ΙΑΣΩ
Η Ιστορία του

Περισσότεροι από 971,096
νοσηλευόµενοι ασθενείς &

6,206,385 εξωτερικοί ασθενείς,
περισσότερες από 307,000 γεννήσεις!
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2004
•  Το ΙΑΣΩ επελέγη ως Επίσηµος Αδειούχος Υπηρεσιών Υγείας και 

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

•  Συνάπτεται συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη 
νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας της κλινικής 
µε ειδικές τιµές που καλύπτονται απο τα ασφαλιστικά ταµεία.

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

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

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

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

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

2006
•  Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται σύµφωνα 

µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας και αργότερα µε το το διεθνές Πρότυπο 
ISO9001:2008 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο 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 ανήκει 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 κατασκευή 
των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. 

2008
•  Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. € σε νέο 

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

• Έναρξη και επίσηµα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.
 

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

όπως στη δηµιουργία του νέου υπερσύγχρονου συγκροτήµατος 
των ψηφιακών χειρουργείων.

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

•  Το Απεικονιστικό Τµήµα αποκτά νέο Aξονικό Tοµογράφο 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 διπλής 
κεφαλής.

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

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

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

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

2010
•  Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 

συστήµατος Βραχυθεραπείας, το οποίο διαθέτει ένα σύστηµα 
σχεδιασµού που υποστηρίζει όλες τις νέες τεχνικές 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 νοσηλεία 
εσωτερικών ασθενών στο ΙΑΣΩ Παίδων.

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

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

•  Ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρισας, η λειτουργία της νέας 
υπερσύγχρονης Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλι- 
νικής «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 στελεχιακό 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 ISO9001:2008 
από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης 
TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της 
Γερµανίας).

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

•  Το ΙΑΣΩ General συνέχισε τις εργασίες ανακαίνισης και ανα- 
διαµόρφωσης των χώρων του για τη βελτίωση της λειτουργι- 
κότητάς 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 Θεσσαλίας, καθώς επίσης 
και ο εξοπλισµός του Τµήµατος Ενδοσκοπήσεων µε σύγχρονο 
βρογχοσκόπιο για τη διενέργεια βρογχοσκοπήσεων και άλλων 
εξετάσεων.

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

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

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

•  Στο τέλος του 2013, όλες οι κλινικές του Οµίλου αναγορεύτηκαν 
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.

•  ∆ηµιουργία νέας Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιο- 
λογικής Κλινικής στο ΙΑΣΩ Παίδων.

•  Το ΙΑΣΩ General συνέχισε το έργο αναδιάταξης και ανακατα- 
σκευής 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 καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

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

•  Για την κάλυψη των αναγκών του τµήµατος των Ιατρικών 
Απεικονίσεων, λόγω αύξησης των περιστατικών, το 
Σεπτέµβριο του 2013 το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προµηθεύτηκε τον 
υπερηχοτοµογράφο LOGIQ S8 του κατασκευαστικού οίκου GE, 
έτους κατασκευής 2013, για καλύτερη διαγνωστική αξιοπιστία 
και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

•  Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δηµιουργήθηκε Μονάδα Αντιµετώπισης 
Χρονίου Πόνου, η οποία συνιστά µία σύγχρονη µονάδα πολυ- 

παραγοντικής θεραπευτικής αντιµετώπισης ασθενών µε χρό-νια 
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 υπη- ρεσίες 
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 συστήνονται 
από το Diplomatic Council µε έδρα τη Χάγη, ως “Best Hospitals 
Worldwide 2015”.

•  Το ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα 
επιχειρηµατικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014.

• ∆ηµιουργήθηκε 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 Μονάδας 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 εξυπηρέτηση 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 µηχανηµάτων για 

Αίθουσες Χειρουργείων – HEINEN LOWENSTEIN Leon Plus.
  ΙΑΣΩ: Προµήθεια νέων αναισθησιολογικών µόνιτορ General 

Electric και νέου φορητού υπερηχογράφου αγγειολογικού 
ιατρείου – Samsung για τις χειρουργικές αίθουσες, για 
αγγειολογικά περιστατικά.

  ΙΑΣΩ Παίδων: Νέος σύγχρονος Ηλεκτροεγκεφαλογράφος 
για το Νευρολογικό Τµήµα και αναβάθµιση ψηφιακού συ- 
γκροτήµατος στεφανιογραφίας & υπερηχοτοµογράφου για το 
Αιµοδυναµικό Εργατήριο.

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

•  ∆ηµιουργία νέου ανεξάρτητου οφθαλµολογικού κέντρου στο 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, µε υπερσύγχρονα οφθαλµολογικά χειρουρ- 
γεία και άνετο χώρο αναµονής για την ευκολότερη 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 µόνιµες 
συνεργασίες ιατρών.

•  Το ΙΑΣΩ General ενίσχυσε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία µε τη 
δηµιουργία ειδικών Ιατρείων, στελεχωµένων µε καταξιωµένους 
Ιατρούς.
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•  ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκε η ανακαίνιση των χώρων του 
κεντρικού κτιρίου, ενώ ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση 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 Οργανισµό 

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

•  ΙΑΣΩ: ∆ηµιουργία νέου Κέντρου Υποβοηθούµενης Αναπαρα- 
γωγής “Institute of Life” ΙΑΣΩ µε υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό.

•  ΙΑΣΩ: ∆ηµιουργία νέου Κυτταρολογικού Εργαστηρίου µε 
εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας.

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

•  Φιλοκτήτης: ∆ιάκριση του Κέντρου Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Φιλοκτήτης στην εκδήλωση επιχειρηµατικής 
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, Φιλοκτήτης), 
επαναπιστοποιήθηκαν κατά την ετήσια επιτήρηση από το 
διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS 
International.

•  Στο τέλος του 2015, ολοκληρώνεται η Επαναπιστοποίηση 
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 Πιστοποίησης 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, πιστοποι- 
ήθηκε από το διεθνή Οργανισµό Ιατρικού Τουρισµού TEMOS 
International, κατά το πρότυπο), επιβεβαιώνοντας το υψηλό 
επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών, της υποδοµής αλλά 
και του ιατρικού και επιστηµονικού προσωπικού της Μονάδας. 
To Institute of Life του ΙΑΣΩ, έγινε έτσι η πρώτη Μονάδα 
Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα που 
πιστοποιήθηκε κατά TEMOS, στον Τοµέα της Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής.

•  Στα τέλη του 2015, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη 
διάκριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ και αναγόρευσε 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 Εγκεφαλικών 
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 Τµήµατος 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Το έργο αναµένεται να 
ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016.

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

– GE Healthcare.
  IA ΣΩ:Προµήθεια οχτώ νέων αναισθησιολογικών µηχανη- 

µάτων 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 παρακο- 

λούθησης ασθενών Apex Pro GE Healthcare, κορυφαίο 
ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότηµα Veradius της Philips, 
τύπου C-ARM µε ψηφιακό ανιχνευτή µεγάλης ευκρίνειας 
και γεννήτρια ισχύος 15 kW, κατάλληλο και για αγγειοχει- 
ρουργικές εφαρµογές & TAVI, καθώς και για επεµβάσεις 
σπονδυλικής στήλης Bow Frame & Four Post Frame της Allen 
Medical.

  ΙΑΣΩ General: Αναβάθµιση και ανανέωση του υπάρχοντος 
ιατρικού εξοπλισµού όπως για την αντικατάσταση monitors 
καρδιολογικών παραµέτρων και καπνογραφίας/σπιροµε- τρίας 
µε νέα τύπου B450 GE Healthcare καθώς και συστη- µάτων 
ψηφιακής ακτινογραφίας µε νέα τύπου CR30-X της ΑGFA.

  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αγορά ενδοσκοπικού πύργου για επεµβά- σεις 
ERCP.

  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προµήθεια κρανιοτρύπανου, εξοπλισµός 
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 «Ανάκαµψης 

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, Φιλοκτήτης), 
επαναπιστοποιήθηκαν κατά τον τριετή πλέον κύκλο επανα- 
πιστοποίησης από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρι- κού 
Τουρισµού TEMOS International, επιβεβαίωσε και πάλι το υψηλό 
επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες 
υποδοµές τους µετά από επιθεώρηση την οποία διενήργησε οµάδα 
διε 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 
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Πρότυπο ISO 9001:2008, το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, 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 εφαρµόζει στο σύνολο των κλινικών του, 
καθώς και την συνεχή προσπάθεια του Οµίλου ΙΑΣΩ για την 
ποιότητα

 •  Στα τέλη του 2016, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Ανα- 
παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, επαναπιστο- 
ποιήθηκε κατά την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή Οργανισµό 
Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International.

•  Στα τέλη του 2016, οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης 
TUV Hellas (TUV Nord), 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 (Π∆ 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, προβλέπεται βάση των προαναφερθέντων 
νοµοθετηµάτων και για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.. Με 
την πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο των 
παρεχοµένων υπηρεσιών των Μονάδων Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής του Οµίλου, ενώ είναι πολύ σηµαντική καθώς 
εξειδικεύεται στην υγεία και αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο 
για συνεχή βελτίωση των πα- ρεχόµενων υπηρεσιών.

•  Στα µέσα µε τέλη του 2016, το Diplomatic Council ανανέωσε και 
πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ και ανα- γόρευσε 
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 επιταχυντές 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: ∆ηµιουργία τµήµατος Check up και πακέτων 
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 χώρων για την προσωπική 
εξυπηρέτηση των ασθενών, νέα γραφεία Ιατρών, καφετέρια).

•  ΙΑΣΩ General: Συγκέντρωση των απαραίτητων υπηρεσιών/ 
τµηµάτων για τη διενέργεια των check up στο χώρο των 
Εξωτερικών Ιατρείων, στο ισόγειο του κεντρικού 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 εκτάσεως 1.150 
τ.µ. και έναρξη λειτουργίας νέου Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας για την πλήρη κάλυψη των καρκινοπαθών ασθενών 
µε σύγχρονες εφαρµογές ακτινοθεραπείας.

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: ∆ιαχωρισµός και διαµόρφωση Καρδιοχει- 
ρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: ∆ιαµόρφωση Καρδιοχειρουργικής Αίθουσας.
•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: ∆ιαµόρφωση και εξοπλισµός χώρου 

Καρδιολογικής Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας στο 2ο όροφο.
•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: ∆ιαµόρφωση 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 υπερηχογράφου τελευταίας 
γενιάς µε πρωτοποριακή τεχνολογία Fusion & Navigation – 
Philips.

  ΙΑΣΩ: Εγκατάσταση 4ου Γραµµικού Επιταχυντή – VARIAN  
Trilogy.

  ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση γραµµικού επιταχυντή µε νέο τελευ- 
ταίας τεχνολογίας ELEKTA VERSA HD για την κάλυψη όλων 
των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT –VMAT/ 
STEREOTAXY), επιτυγχάνοντας δραµατική µείωση του χρόνου 
θεραπείας στα δύο λεπτά.

  ΙΑΣΩ: Αναβάθµιση συστήµατος καταγραφής και αρχειοθέτη- σης 
των πλάνων ακτινοθεραπείας των ασθενών στην τελευταία 
έκδοση ELEKTA MOSAIQ.

  IAΣΩ: Προµήθεια νέων µετρητικών οργάνων για το τµήµα 
Ιατρικής Φυσικής του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής 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 Κυτταρολογικό και 
Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο.

  ΙΑΣΩ: Αναβάθµιση ολόκληρου του εξοπλισµού των Κεντρικών 
Εργαστηρίων µε τελευταίας γενιάς αυτοµατοποιηµένους ανα- 
λυτές - Siemens.

  ΙΑΣΩ Παίδων: Προµήθεια νέου αναλυτή για τη γρήγορη και 
ακριβή διάγνωση της Κυστικής Ίνωσης.

  ΙΑΣΩ Παίδων: Προµήθεια νέου υπερηχοτοµογράφου για τις 
προληπτικές εξετάσεις καρδιάς - Philips.

  ΙΑΣΩ General: Προµήθεια νέου ενδοσκοπικού πύργου Full 
High Definition και πλυντηρίου ενδοσκοπικών οργάνων για το 
Γαστρεντερολογικό τµήµα.

  ΙΑΣΩ General: Προµήθεια νέου συγκροτήµατος αξονικής τοµο- 
γραφίας 16 τοµών και υπερηχοτοµογράφου της πλέον σύγ- 
χρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε Shear wave ελαστογραφική 
απεικόνιση της εταιρίας Siemens για το τµήµα Ιατρικών Απει- 
κονίσεων.

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

  ΙΑΣΩ General: Αναβάθµιση του υπάρχοντος ιατροτεχνολογι- 
κού εξοπλισµού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας µε υπερη- 
χοκαρδιογράφο εταιρίας Siemens, µε διαθωρακική και διοι- 
σοφάγειο κεφαλή και αντλίες έγχυσης φαρµάκων Β/Βraun.
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  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προµήθεια νέου γραµµικού επιταχυντή 
Trilogy του κορυφαίου στο είδος αµερικανικού 
κατασκευαστικού οίκου Varian Medical Systems και 
υπερσύγχρονο µηχάνηµα εξοµοίωσης, CT Simulator, της 
εταιρείας Siemens για το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας.

  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Εγκατάσταση σύγχρονου Αιµοδυναµικού 
Συ- γκροτήµατος της εταιρείας Siemens.

  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προµήθεια νέων αναλυτών Κεντρικών Ερ- 
γαστηρίων από την εταιρεία Siemens.

  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προµήθεια νέου υπερσύγχρονου 
εξοπλισµού στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής το ∆εκέµβριο του 2016. Επίσης σηµαντικές 
επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη:

  ΙΑΣΩ: Η σταδιακή αναβάθµιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλι- 
σµού για τις Αίθουσες Τοκετών είναι σε εξέλιξη.

  ΙΑΣΩ: Επέκταση του Ακτινολογικού τµήµατος µε εγκαταστά- 
σεις νέων ψηφιακών απεικονιστικών συστηµάτων.

2017
•  Όµιλος ΙΑΣΩ: στη νέα ψηφιακή εποχή µπαίνει δυναµικά ο 

Όµιλος ΙΑΣΩ, επιλέγοντας λύσεις COSMOTE e-health: δίπλα 
στους ασθενείς µε ταχύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των 
πληροφοριών.

•  Όµιλος ΙΑΣΩ – Όµιλος ΟΤΕ: βραβείο Bronze στα Healthcare 
Business Awards 2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρµογές 
για τη διαχείριση/υποστήριξη µονάδων υγείας».

•  Ο Όµιλος ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης στα επιχειρηµατικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2017.

•  ΙΑΣΩ - ΙΑΣΩ Παίδων: στρατηγική Συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου.

•  ΙΑΣΩ: συνεργασία µε τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» και 
Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών.

• ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General: Συνεργασία µε Allianz.
•  ΙΑΣΩ: το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ µέλος του Breast Centers 

Network.
•  ΙΑΣΩ Παίδων: νέο σύγχρονο µηχάνηµα υπερηχογραφίας GE 

LOGIQ E9, το οποίο καλύπτει όλο το φάσµα των εξετάσεων στο 
Τµήµα ∆ιαγνωστικής & Επεµβατικής Ακτινολογίας.

•  ΙΑΣΩ General: συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθµισης και 
αναδιαµόρφωσης των χώρων της Κλινικής (όπως ενοποίηση 
Ενδοσκοπικού µε γραµµατεία, νέο Ιατρείο Μαστού, νέα γραφεία 
Ιατρών).

•  ΙΑΣΩ General: αναβάθµιση και επέκταση της Μονάδας Τεχνητού 
Νεφρού σε νέους χώρους σε ειδικά διαµορφωµένη πτέρυγα, 
αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού αιχµής και 
ανακαίνιση των υπαρχόντων υποδοµών.

•  ΙΑΣΩ General: αναδιοργάνωση Καρδιολογικού Εργαστήριου 
(ανασχεδιασµός της λειτουργίας των χώρων, νέος εξοπλισµός).

•  ΙΑΣΩ General: αναβάθµιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 
Κεντρικών Εργαστηρίων.

•  ΙΑΣΩ General: αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών στις 
souites, lux & µονόκλινα.

•  ΙΑΣΩ General: συνεχιζόµενη δηµιουργία νέων Κλινικών/Ια- 
τρείων µε εξειδικευµένες υπηρεσίες (όπως Γυναικολογικό 
Ιατρείο, Παθολογική-Λοιµωξιολογική Κλινική, Κλινική Ενδο- 
σκοπικής και Βαριατρικής Χειρουργικής, Γαστρεντερολογική 
Κλινική Επεµβατικής Ενδοσκόπησης).

•  Κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις των Πιστοποιήσεων των 
Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 
9001:2015 και µε το Πρότυπο EN 15224:2012 (νέα πιστοποίηση 
Φιλοκτήτη) από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV 
Nord) και TEMOS από τον Φορέα Πιστοποίησης TEMOS 
International, επιβεβαιώθηκε για µία ακόµα φορά το υψηλό 
επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών.

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: δηµιουργία Μονάδας Χειρουργικής Χεριού 
– Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής, πιστοποιηµένη από την 
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εταιρειών Χειρουργικής Χεριού 
(FESSH). Αντιµετωπίζονται συνολικά το τραύµα του Χεριού και 
άνω άκρου καθώς και οι παθήσεις και συγγενείς σνωµαλίες του 
χεριού, µε τη χρήση της Μικροχειρουργικής.

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: χορηγία νέας άδειας λειτουργίας η οποία 
περιλαµβάνει: αύξηση κλινών, δηµιουργία Πνευµονολογικού 
Τµήµατος, Τµήµατος Χειρουργικής Θώρακος, Αιµοδυναµικού 
Εργαστηρίου, Μονάδας Παθολογικής Ογκολογίας, 
Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Οµοίως κατά τις ετήσιες 
επιτηρήσεις των Πιστοποιήσεων των Μονάδων Ιατρικώς 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute 
of Life), επιβραβεύθηκε εκ νέου η συνεχής προσπάθεια του 
Οµίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα. Σηµειώνεται ότι οι πιστοποιήσεις 
αυτές εστιάζονται στην υγεία και δίνουν έµφαση στην ποιότητα 
της φροντίδας, που πρέπει να λαµβάνει ο ασθενής, ενώ η 
Πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN 15224 προβλέπεται από το 
νοµικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α..

•  Στα µέσα του 2017, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι 
τη διάκριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ και τις συστήνει 
πλέον για το 2017-2018 ως «Preferred Partner Hospital 2017- 
2018» τονίζοντας την προτίµηση του στις Κλινικές του Οµίλου.

•  Το Σεπτέµβριο του 2017 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό 
της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων της Medstem Services Α.Ε. που 
λειτουργεί µε διαπίστευση από την AABB.

2018
•  Ο Όµιλος ΙΑΣΩ µε το πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης «δίπλα σας» απέσπασε το 1ο Επιχειρηµατικό Βραβείο 
στην κατηγορία Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα 
Επιχειρηµατικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2018.

•  Tο ΙΑΣΩ απέσπασε το βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας “SALUS 
INDEX AWARDS 2018”, ως µία από τις υγιέστερα αναπτυσσόµενες 
επιχειρήσεις στον τοµέα της υγείας. Επίσης, βραβεύτηκε 
για το σηµαντικό πρόγραµµα δράσεων σε θέµατα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας.

•  Το ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία µε τη Bold Ogilvy & Mather 
απέσπασε silver βραβείο ERMIS για την καταχώρηση «10 χρόνια 
τώρα, µπορείτε να κοιµάστε ήσυχοι».

•  Το ΙΑΣΩ προχώρησε στην επέκταση του Κέντρου Μαστού.
•  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και τέθηκε σε λειτουργία το νέο 

Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΙΑΣΩ.
•  Όµιλος ΙΑΣΩ: Επαναπιστοποίηση µε το νέο διεθνές Πρότυπο 

ISO 9001:2015 από την TÜV HELLAS και ετήσια Επιτήρηση 
των Πιστοποιήσεων από τον Φορέα Πιστοποίησης TEMOS 
International. Οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) 
και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας καθώς και ο Φιλοκτήτης 
επαναπιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το νεό Πρότυπο EN 
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15224:2016 (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017) σε συνέχεια του ΕΝ 
15224:2012 από την TUV Hellas.

•  Στα µέσα του 2018, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι 
τη διάκριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ και τις συστήνει 
πλέον για το 2018-2019 ως «Preferred Partner Hospital 
2018- 2019», εξακολουθώντας να τονίζει την προτίµηση του 
στις Κλινικές του Οµίλου.

•  Στο τέλος του 2018 η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life), 
επαναπιστοποιήθηκε κατά τον τριετή κύκλο επαναπιστοποίησης 
από το 2015 του Προτύπου "Quality in International Patient 
Care" του Φορέα TEMOS International.

•  ΙΑΣΩ Παίδων: Νέα Υπηρεσία - Ειδική Μονάδα Παιδιών & 
Εφήβων.

•  ΙΑΣΩ: Αναδιάρθωση λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων 
κτιρίων (νέο κέντρο µαστού, ανακατασκευή αιθουσών ωδινών, 
µονάδα εντατικής θεραπείας, φυσικοθεραπευτήριο και διαµόρφωση 
χώρου νέου µαγνητικού τοµογράφου) καθώς και σε λοιπά έργα 
βελτίωσης των δύο κτιρίων, επένδυση ύψους €1,353 εκατ.

•  ΙΑΣΩ: Επένδυση €1,659 εκατ. σε βιοϊατρικό (νέος µαγνητικός 
τοµογράφος, νέοι υπερηχοτοµογράφοι, αναισθησιολογικά 
µηχανήµατα και λοιπός ιατρικός εξοπλισµός) και µηχανολογικό 
εξοπλισµό για τη βελτίωση της λειτουργίας της κλινικής.

•  Ποσό ύψους €340,000 αφορά στην αγορά επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού για το νέο κέντρο µαστού καθώς και των 
λοιπών τµηµάτων µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της 
Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής και την αναβάθµιση

2019 
•  Το ΙΑΣΩ εγκαινίασε το µεγαλύτερο Κέντρο Μαστού στην 

Ελλάδα. Η επένδυση ξεπέρασε το 1,5 εκατ. ευρώ.

•  ΙΑΣΩ Παίδων: Κέντρο Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
– Πρότυπο Κέντρο Αναφοράς διεθνούς εµβέλειας.

•  Στα µέσα του 2019 και σε συνέχεια της πιστοποίησης του 
2013 και του 2016, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ 
Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), διαπιστεύτηκαν κατά τον τριετή 
κύκλο διαπίστευσης του νέου Προτύπου ∆ιαπίστευσης «Quality 
in International Patient Care», από τον ∆ιεθνή Οργανισµό 
∆ιαπιστεύσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International. 
Ο Οργανισµός TEMOS International από τα τέλη του 2018 
αρχές 2019 αναπτύσσει συστήµατα διαπιστεύσεων αντί 
πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ 
Παίδων και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι από τις πρώτες Κλινικές στην 
Ελλάδα που λαµβάνουν τη συγκεκριµένη διαπίστευση.

•  Στα µέσα του 2019, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι 
τη διάκριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ και τις συστήνει 
πλέον για το 2019-2020 ως «Preferred Partner Hospital 2019- 
2020», τονίζοντας για µία ακόµη φορά την προτίµηση του στις 
Κλινικές του Οµίλου.

•  Όµιλος ΙΑΣΩ: Gold βραβείο για το ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "δίπλα σας" στα Healthcare 
Business Awards 2019.

•  Ο Όµιλος ΙΑΣΩ απέσπασε το βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας 
“SALUS INDEX AWARDS 2019”, για τον άρτιο και σύγχρονο 
εξοπλισµό του και τις εντατικές του δράσεις σε θέµατα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

•  Το ΙΑΣΩ διακρίθηκε στην κατηγορία της ανάπτυξης µε Silver 
βραβείο για τις "Νο1 υπηρεσίες στην Ελλάδα" στα Healthcare 
Business Awards 2019. Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, 
η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, το Κέντρο Μαστού και 
το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι τα µεγαλύτερα 
στην Ελλάδα διατηρώντας διαχρονικά το υψηλό επίπεδο της 
ιατρικής φροντίδας και των παρεχόµενων υπηρεσιών, που 
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προσπαθούν να αντιµετωπίσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο 
τεράστιο όγκο περιστατικών.

•  Το ΙΑΣΩ απέσπασε το Bronze βραβείο για την πολύτιµη 
συνεισφορά στην κοινωνία στα Healthcare Business Awards 
2019.

•  Το ΙΑΣΩ Παίδων απέσπασε το Bronze βραβείο, στην κατηγορία 
της καινοτοµίας για το Ορθοπαιδικό Κέντρο στα Healthcare 
Business Awards 2019.

•  Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας 
Βηµατοδοτικού Κέντρου.

•  Ποσό ύψους €1,288 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση 
λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων κτιρίων (νέο κέντρο 
µαστού, ανακατασκευή αιθουσών ωδινών, µονάδα εντατικής 
θεραπείας, φυσικοθεραπευτήριο και διαµόρφωση χώρου νέου 
µαγνητικού τοµογράφου, εκκλησία) καθώς και σε λοιπά έργα 
βελτίωσης των δύο κτιρίων. 

•  Ποσό ύψους €1,967 εκατ. αφορά στην αγορά βιοϊατρικού 
(νέος µαγνητικός τοµογράφος, νέοι υπερηχοτοµογράφοι, 
αναισθησιολογικά µηχανήµατα, νεογνικοί αναπνευστήρες και 
λοιπός ιατρικός εξοπλισµός και εργαλεία) και µηχανολογικού 
εξοπλισµού για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής.

•  Για τη βελτίωση της λειτουργίας της Μαιευτικής-
Γυναικολογικής Κλινικής και την αναβάθµιση λειτουργίας του 
ΙΑΣΩ Παίδων, επενδύθηκε ποσό ύψους €0,226 εκατ. που αφορά 
στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για το νέο Κέντρο 
Μαστού καθώς και των λοιπών τµηµάτων. 

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επενδύθηκαν €287,000 που αφορά στην αγορά 

βιοϊατρικού, µηχανολογικού και  λοιπού νοσοκοµειακού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισµού.

•  Στο Φιλοκτήτη Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης A.E. 
επενδύθηκε ποσό ύψους €4,000 που αφορά στην αγορά νέου 
ιατρικού, νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.

Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό:
•  Το ΙΑΣΩ εγκατέστησε τον πιο εξελιγµένο Μαγνητικό 

Τοµογράφο 3 TESLA Magnetom Vida. Πρόκειται για τον πρώτο 
Μαγνητικό Τοµογράφο 3 Τesla, βιοµετρικής τεχνολογίας 
για εξατοµικευµένη εξέταση, ο οποίος επιτυγχάνει άριστα 
αποτελέσµατα για κάθε εξεταζόµενο ανεξάρτητα από την 
ανατοµία και την φυσιολογία του. Επιπλέον, είναι το µοναδικό 
σύστηµα το οποίο διαθέτει 228 κανάλια και την τεχνολογία 
πηνίων Biomatrix. 

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: εξελιγµένο Laser Λιθοτριψίας της Quanta, 
Litho Laser 35W, τύπου Holmium µε µέγιστη ισχύ 35 watt, 
κατάλληλο για Λιθοτριψία, Γενική Χειρουργική, Ουρηθροτοµή, 
∆ιουρηθρική Τοµή Προστάτη (TUIP), Εκτοµή Όγκων Κύστεως. 

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: προµήθεια νέου υπερσύγχρονου 
Λαπαροσκοπικό Πύργο, τεχνολογίας 4Κ UHD µε Monitor 31’’. 
Προσφέρει ευρύτερη γκάµα χρωµάτων, υψηλή ευκρίνεια 
απεικόνισης και µεγάλη µεγέθυνση.

•  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: αντικατάσταση όλων των µηχανηµάτων 
αιµοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού µε νέο 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό.
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OMIΛΟΥ ΙΑΣΩ
Οι Εταιρίες του
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Διοικητικά 

ΙΑΣΩ Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μη εκτελεστκό Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μη εκτελεστκό Μέλος

Σπυρόπουλος Σπυρίδων Μη εκτελεστκό Μέλος

Demalde Alvarez Federico Μη εκτελεστκό Μέλος

Van Steenkiste James Peter Μη εκτελεστκό Μέλος

Παπαγεωργίου Πέτρος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Παπαϊωάννου Ευθύµιος  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Πετρόπουλος Παρασκευάς Πρόεδρος

Σταµατίου Γεώργιος Αντιπρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Πρόεδρος

Τροµπούκης Παντελής  Αντιπρόεδρος

Βλαχούσης Αντώνιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Πλεύρης Εµµανουήλ  Μέλος

Ψαθάς Παναγιώτης  Μέλος

ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

Σύγχρονο Πολυδύναµο Κέντρο 
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

HOCO A.E.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αντσακλής Αριστείδης  Μέλος

ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αντσακλής Αριστείδης  Μέλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 09.09.2019 
εκλέχθηκε νέο ∆.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα την 18.12.2019 ως 
κατωτέρω. Οι ως άνω αποφάσεις καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 13.01.2020 
(Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. µε αρ. πρωτ. 1916303/ 14.01.2020).

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος

Μαµελετζής Χαράλαµπος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος

Medstem Services Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Βλαχούσης Αντώνιος  Αντιπρόεδρος

Μαµελετζής Χαράλαµπος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Το ∆.Σ. της MEDSTEΜ µε την από 23.12.2019 απόφασή του η οποία καταχωρίσθηκε 
στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10.01.2020 (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ µε αρ. πρωτ. 
1917294/13.01.2020) αντικατέστησε λόγω παραίτησης το µέλος του ∆.Σ.
Α. Βλαχούση µε τον Ε. ∆ουλγεράκη και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα ως εξής:

Ακολούθως κατόπιν παραίτησης του µέλους ∆.Σ. κ. Χ. Μαµελετζή,  το ∆.Σ. µε την 
από 17.02.2020 απόφασή του η οποία καταχωρίσθηκε την 9.03.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. 
(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ µε αριθ. 1956784/10.03.2020),   αποφάσισε τη συνέχιση της 
λειτουργίας του χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους και συγκρο-
τήθηκε εκ νέου σε σώµα ως εξής:

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Καράγγελος Ιωάννης  Αντιπρόεδρος

Γόµπου Αθηνά ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος

Ταλάρης Θεόδωρος Μέλος

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Καράγγελος Ιωάννης  Αντιπρόεδρος

Ταλάρης Θεόδωρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος

Γόµπου Αθηνά Μέλος

Tο ∆.Σ. της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ µε την από 27.01.2020 απόφασή του η οποία 
καταχωρίσθηκε την 17.02.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. µε αρ. πρωτ. 
1944602/17.02.2020)  ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος
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ΙΑΣΩ Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μη εκτελεστκό Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μη εκτελεστκό Μέλος

Σπυρόπουλος Σπυρίδων Μη εκτελεστκό Μέλος

Demalde Alvarez Federico Μη εκτελεστκό Μέλος

Van Steenkiste James Peter Μη εκτελεστκό Μέλος

Παπαγεωργίου Πέτρος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Παπαϊωάννου Ευθύµιος  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Πετρόπουλος Παρασκευάς Πρόεδρος

Σταµατίου Γεώργιος Αντιπρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Πρόεδρος

Τροµπούκης Παντελής  Αντιπρόεδρος

Βλαχούσης Αντώνιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Πλεύρης Εµµανουήλ  Μέλος

Ψαθάς Παναγιώτης  Μέλος

ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

Σύγχρονο Πολυδύναµο Κέντρο 
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

HOCO A.E.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αντσακλής Αριστείδης  Μέλος

ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αντσακλής Αριστείδης  Μέλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 09.09.2019 
εκλέχθηκε νέο ∆.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα την 18.12.2019 ως 
κατωτέρω. Οι ως άνω αποφάσεις καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 13.01.2020 
(Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. µε αρ. πρωτ. 1916303/ 14.01.2020).

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος

Μαµελετζής Χαράλαµπος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος

Medstem Services Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Βλαχούσης Αντώνιος  Αντιπρόεδρος

Μαµελετζής Χαράλαµπος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Το ∆.Σ. της MEDSTEΜ µε την από 23.12.2019 απόφασή του η οποία καταχωρίσθηκε 
στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10.01.2020 (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ µε αρ. πρωτ. 
1917294/13.01.2020) αντικατέστησε λόγω παραίτησης το µέλος του ∆.Σ.
Α. Βλαχούση µε τον Ε. ∆ουλγεράκη και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα ως εξής:

Ακολούθως κατόπιν παραίτησης του µέλους ∆.Σ. κ. Χ. Μαµελετζή,  το ∆.Σ. µε την 
από 17.02.2020 απόφασή του η οποία καταχωρίσθηκε την 9.03.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. 
(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ µε αριθ. 1956784/10.03.2020),   αποφάσισε τη συνέχιση της 
λειτουργίας του χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους και συγκρο-
τήθηκε εκ νέου σε σώµα ως εξής:

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Καράγγελος Ιωάννης  Αντιπρόεδρος

Γόµπου Αθηνά ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος

Ταλάρης Θεόδωρος Μέλος

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Καράγγελος Ιωάννης  Αντιπρόεδρος

Ταλάρης Θεόδωρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος

Γόµπου Αθηνά Μέλος

Tο ∆.Σ. της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ µε την από 27.01.2020 απόφασή του η οποία 
καταχωρίσθηκε την 17.02.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. µε αρ. πρωτ. 
1944602/17.02.2020)  ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος
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Όμιλος ΙΑΣΩ
Νομικός Σύμβουλος Ομίλου Ελπίδα Στρατικοπούλου
Chief Financial Officer Ομίλου Στυλιανός Τσιρόπουλος
Chief Commercial Officer Ομίλου Χριστίνα Ταμπουρέα
Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού Ομίλου Ιωάννης Ανδρούτσος
Διευθύντρια Εφαρμογών Πληροφορικής Ομίλου Ουρανία Θεολογίτη
Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου Παναγιώτα Μπακαράκη
Διευθύντρια Logistics Ομίλου Σοφία Χωραφά
Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Θεανώ Σκούρτη
Σύμβουλος Έργων Ομίλου Νικόλαος Αϊβαλιώτης
Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Ομίλου Νικόλαος Βαμβακάρης
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Εμμανουήλ Μουτσάκης
Διευθυντής Βιοϊατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Οδυσσέας Παθούλας
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 Θεσσαλίας Α.Ε.
Γενικός Διευθυντής Θεόδωρος Ταλάρης
Νομικός Σύμβουλος Ναταλίνα Γιτσαρά
Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Πυργίδης
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αικατερίνη Μπουγά
Διευθύντρια Λειτουργιών Μαρίνη Ορφανού
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Χρυσόστομος Καπούλας
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing Ειρήνη Τριφύλλη
Προϊσταμένη Ανθρωπίνων Πόρων Κυριακή Νάνου
Προϊστάμενος Μηχανογράφησης Γεώργιος Ντάκης

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Γενικός Διευθυντής Κυριάκος Καραμούτσος
Επιστημονικός Διευθυντής Γεώργιος Βησσαράκης
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Μαριάννα Ιατρού
Αναπλ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Βασιλική Μήτσικα

OMIΛΟΥ ΙΑΣΩ
Διευθυντικά Στελέχη
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ΙΑΣΩ
Γενικής, Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

• Το Νο1 Μαιευτήριο στην Ελλάδα και 
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη

• Υπερσύγχρονο Γυναικολογικό 
Κέντρο

• Το μεγαλύτερο Κέντρο Μαστού 
στην Ελλάδα

• Η μεγαλύτερη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών

(Μ.Ε.Ν.Ν.)

• Το μεγαλύτερο Κέντρο 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

στην Ελλάδα με 4 Γραμμικούς 
Επιταχυντές

• Institute of Life-ΙΑΣΩ: Ένα από 
τα μεγαλύτερα Κέντρα IVF στην 

Ευρώπη

• Έμφαση στην επιστημονική έρευνα 
και την καινοτομία

• Έμπειροι και διεθνώς 
αναγνωρισµένοι ιατροί

• Άρτια εκπαιδευµένο νοσηλευτικό 
προσωπικό

• Iατροτεχνολογικός εξοπλισµός 
τεχνολογίας αιχµής

• Κάλυψη όλου του φάσµατος των 
Διαγνωστικών, Εργαστηριακών και

Θεραπευτικών υπηρεσιών

• 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 Μ.Ε.Θ. Eνηλίκων, Μ.Ε.Θ. 

Παίδων και Μ.Ε.Ν.Ν.

• 5 πλήρως εξοπλισµένες αίθουσες 
τοκετών και δυνατότητα τοκετού 

στο νερό

• 8 πλήρως εξοπλισµένες 
χειρουργικές αίθουσες και 

 6 αίθουσες ενδοσκοπήσεων
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Ειδικές Μονάδες

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (Μ.Ε.Θ.): Αποτελεί 
µία από τις πιο σύγχρονες στη χώρα, καλύπτοντας περιστατικά 
όλων των ειδικοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
ανθρώπινη προσέγγιση µε στόχο να συνδυάζεται ο άριστος 
επαγγελµατισµός µε το πάθος της προσφοράς φροντίδας στους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους. 
Η νέα ΜΕΘ δηµιουργήθηκε για να αντιµετωπίσει µε 
αποτελεσµατικότητα τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς 
που χρήζουν ειδικής νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας. 
Αποτελείται συνολικά από 12 θέσεις νοσηλείας,M όπου η κάθε 
µία διαθέτει ειδική εξειδικευµένη κλίνη, δικό της αναπνευστήρα 
και σύστηµα παρακολούθησης (monitoring) του ασθενούς. 
Καλύπτονται περιστατικά όλων των ειδικοτήτων, δηλαδή 
Παθολογικά, Πνευµονολογικά, Νευρολογικά, Χειρουργικών 
ειδικοτήτων, καθώς βεβαίως και Μαιευτικά – Γυναικολογικά,  µε 
πλήρη υποστήριξη των ζωτικών οργάνων, τόσο φαρµακευτικά, 
όσο και µε τη χρήση µηχανηµάτων, µε 24ωρη παρακολούθηση και 
24ωρη ιατρική κάλυψη.
Η ΜΕΘ στελεχώνεται από ειδικά καταρτισµένο προσωπικό, 
ιατρούς ειδικευµένους στην Εντατική Θεραπεία, καθώς και 
νοσηλευτικό προσωπικό µε εµπειρία και επιστηµονική επάρκεια. 
Συνεργάζεται µε όλα τα τµήµατα και τις λοιπές ειδικότητες της 
Κλινικής µε στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των 
νοσηλευόµενων ασθενών.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.): Η 
Μ.Ε.Ν.Ν. του ΙΑΣΩ αντιµετωπίζει περισσότερα από 2.500 πρόωρα 
νεογνά το χρόνο και κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης των πολύ µικρών προώρων στην Ελλάδα. Τα τελευταία 
χρόνια επιβιώνουν ακόµη και πρόωρα 23 - 24 εβδοµάδων (5 - 5,5 
µηνών), γεγονός το οποίο οφείλεται στο εξειδικευµένο 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 ενέργειες 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 µέθοδος 
Καγκουρό (Kangaroo Care), δηλαδή η τοποθέτηση του γυµνού 
προώρου στο στήθος της µητέρας, δηµιουργώντας παράλληλα 
ευφορία στη µητέρα και γαλήνη στο βρέφος. Επίσης, εφαρµόζεται 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα µακροχρόνιας παρακολούθησης 
follow up, των παιδιών που έχουν νοσηλευτεί στη ΜΕΝΝ, από 
ειδικούς ιατρούς για την πρώιµη ανίχνευση τυχόν προβληµάτων, 
που µπορεί να εκδηλώσουν στο µέλλον. Τέλος, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα πραγµατοποιούνται ατοµικές ή οµαδικές συναντήσεις 
γονέων για την ενηµέρωση και τη ψυχολογική υποστήριξή τους.
 
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (I.V.F.) 
Institute of Life-ΙΑΣΩ: Αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και 
πιο προηγµένα Κέντρα Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής στην 
Ευρώπη µε ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν τα διεθνή standards. 
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, χρησιµοποιείται η πιο 
εξελιγµένη τεχνολογία και εφαρµόζονται καινοτόµες θεραπείες 
και τεχνικές. Tο υπερσύγχρονο εµβρυολογικό εργαστήριο διαθέτει 
τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα παρακολούθησης εµβρύων (Em- 
bryoscope plus). Το επιστηµονικό προσωπικό του Institute of Life 
ΙΑΣΩ είναι πλήρως αφοσιωµένο στις ανάγκες του κάθε ζευγαριού, 
επιλέγοντας προσεκτικά και σχολαστικά την καταλληλότερη 
θεραπεία, µέσα από όλο το φάσµα των τεχνικών υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής. Αποτελεί την πρώτη Μονάδα Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής 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.

ΙΑΣΩ ετησίως
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Διαγνωστικές και 
Θεραπευτικές Υπηρεσίες 

Τµήµα Γυναικολογικής Ογκολογίας - Ογκολογικό Συµβούλιο: 
Πρόκειται για ένα εξειδικευµένο πρότυπο Τµήµα Γυναικολογικής 
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 µεγάλες χειρουργικές αίθουσες 
και 6 µεγάλες λαπαροσκοπικές αίθουσες), σε συνδυασµό µε το 
άριστα εκπαιδευµένο και έµπειρο νοσηλευτικό προσωπικό των 
χειρουργείων, παρέχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης όλων των 
χειρουργικών τεχνικών. Ειδικότερα, επιλεγµένες περιπτώσεις 
αντιµετωπίζονται αποκλειστικά ενδοσκοπικά, µε ασφάλεια και 
επιτυχία. Το Τµήµα στελεχώνεται από ειδικούς γυναικολόγους 
– ογκολόγους οι οποίοι συνεργάζονται στενά µε παθολόγους – 
ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, ειδικούς παθολογοανατόµους, 
εξειδικευµένους αναισθησιολόγους, καθώς και ψυχολόγους 
και φυσικοθεραπευτές, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 
αντιµετώπισης ασθενών µε γυναικολογικό καρκίνο. Το 
Ογκολογικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε εβδοµάδα καθώς 
επίσης και σε έκτακτες περιπτώσεις, εφόσον αυτό προκύψει. 
Το Ογκολογικό Συµβούλιο του ΙΑΣΩ είναι υψηλού επιπέδου και 
ένα από τα σηµαντικότερα στην Ελλάδα, έχοντας αντιµετωπίσει 
περισσότερα από 2.000 περιστατικά από το 2010.

Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας-Laser: Ένα από τα πιο 
σύγχρονα και άρτια εξοπλισµένα τµήµατα, που καλύπτει όλο το 

φάσµα της διάγνωσης και θεραπείας του 
γυναικολογικού καρκίνου.

Τµήµα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής 
και Λαπαροσκο- πήσεων: Αποτελεί 
ένα από τα αρτιότερα και µεγαλύτερα 
τµήµατα λαπαροσκοπικής χειορυργικής στη 
χώρα µας στο οποίο πραγµατοποιούνται 
περισσότερες από 3.500 λαπαροσκοπικές 
επεµβάσεις το χρόνο. ∆ιαθέτει έξι state- 
of-the-art χειρουργικές αίθουσες, πλήρως 
εξοπλισµένες µε ψηφιακά συστήµατα 
τελευταίας τεχνολογίας (ψηφιακά 
χειρουργεία), δίνοντας τη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης κατά την ώρα της επέµβασης 
µε πλήρη αµφίδροµη επικοινωνία, ήχου και 
εικόνας.

Κέντρο Μαστού: Το Κέντρο Μαστού του 
ΙΑΣΩ είναι το µεγαλύτερο στην Ελλάδα, 
αντιµετωπίζοντας περισσότερες από 800 
νέες περιπτώσεις καρκίνου του µαστού 
ετησίως. Αποτελείται από δύο Κλινικές 
Μαστού, την Α’ και την Β’ Κλινική Μαστού. Οι 
Κλινικές Μαστού του ΙΑΣΩ στελεχώνονται 
από ιατρούς εξειδικευµένους στις παθήσεις 
µαστού, τόσο στη διαγνωστική προσέγγιση 
των παθήσεων, κυρίως του καρκίνου 

του µαστού, όσο και στη θεραπεία τους, τη χειρουργική και 
τη συνολική επικουρική θεραπεία. Προσφέρουν υπηρεσίες 
υγείας υψηλού επιπέδου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Το 
Κέντρο Μαστού αποτελείται από Μονάδα απεικόνισης µαστού, 
Μονάδα χηµειοθεραπείας, Μονάδα επιµέτρησης γυναικών 
µεγάλου κινδύνου για Καρκίνο Μαστού, Μονάδα ψυχολογικής 
υποστήριξης µε ειδική ψυχο-ογκολόγο, Μονάδα λεµφοιδήµατος 
µε εξειδικευµένη φυσικοθεραπεύτρια, Μονάδα προχωρηµένου 
καρκίνου του µαστού, Μονάδα επανορθωτικής και πλαστικής 
χειρουργικής, και Μονάδα στατιστικών αναλύσεων.
Επίσης, πλαισιώνεται από το Τµήµα Απεικονίσεων και Επεµβατικής 
Ακτινολογίας, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, το 
Παθολογοανατοµικό Τµήµα και από Εσωτερικό Ογκολογικό 
Συµβούλιο. Το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ έχει αναγνωριστεί 
ως πλήρες µέλος του Breast Centers Net- work, του πρώτου 
παγκόσµιου δικτύου Μονάδων υγείας µε αποκλειστικό αντικείµενο 
τη διάγνωση και την θεραπεία του καρκίνου του µαστού.

Γυναικολογικοί - Μαιευτικοί Υπέρηχοι: Με σύγχρονα 
µηχανήµατα έγχρωµης απεικόνισης, εντοπίζονται παθήσεις 
της µήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών. Ακόµη, 
παρακολουθείται η λειτουργία της αναπαραγωγής, η αύξηση, 
η ανάπτυξη, η υγεία και η συµπεριφορά του εµβρύου κατά τη 
διάρκεια της κύησης. Το τµήµα παρέχει πλήρη κάλυψη όλων 
των έκτακτων περιστατικών, µε εφηµερίες όλο το 24ωρο και τα 
Σαββατοκύριακα.

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

Ενδοκρινολογικό - Διαβητολογικό - Τµήµα Οστεοπόρωσης: 
Αντιµετωπίζονται όλα τα ενδοκρινολογικά προβλήµατα, όπως 
διαβήτης, προβλήµατα θυρεοειδούς, πολυκυστικές ωοθήκες κ.ά., 
ενώ επίσης γίνονται κλινικές εξετάσεις για την οστεοπόρωση. 
Ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται στο διαβήτη εγκυµοσύνης, όπου 
εφαρµόζεται εξειδικευµένο πρόγραµµα παρακολούθησης και 
θεραπείας της εγκύου, µε στόχο τη γέννηση ενός υγιούς νεογνού.
Με την διευρυµένη επιστηµονική του σύνθεση και την καθηµερινή
λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων, µπορεί να 
εξυπηρετήσει οποιοδήποτε ενδοκρινολογικό περιστατικό, τόσο 
για γυναίκες, όσο και για άνδρες. 

Ουροδυναµικό Τµήµα: Καλύπτει περιστατικά, που αφορούν στην 
γυναικολογική ουρολογία και αποσκοπεί στην εκτίµηση και στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων, όπως ακράτεια ούρων, συχνουρία, 
κυστεοκήλη, ουρολοιµώξεις, κ.λπ.. Γίνονται όλες οι διαγνωστικές 
εξετάσεις, που εκτιµούν τη λειτουργικότητα και την ανατοµία του 
κατωτέρου ουρογεννητικού και προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα 
αίτια του προβλήµατος.

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

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

Μονάδα Πλαστικής Γέννητο - Ουρηθρικής Χειρουργικής 
του Άρρενος: Η Μονάδα Πλαστικής Γεννητο - Ουρηθρικής 

Χειρουργικής του Άρρενος αποτελεί το µοναδικό κέντρο 
Πλαστικής Χειρουργικής Υψηλής Εξειδίκευσης περί το εξωτερικό 
γεννητικό όργανο του άρρενος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον 
δηµόσιο τοµέα της χώρας. Η µονάδα διαχειρίζεται ολόκληρο το 
ηλικιακό φάσµα του άρρενος ασθενούς, ενηλίκων και παίδων, 
ενώ η περιοχή της υψηλής της εξειδίκευσης περιλαµβάνει ένα 
ευρύ φάσµα συγγενών και επίκτητων ανωµαλιών του πέους και 
της ουρήθρας περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος.

Μονάδα Λειτουργικής Ρινοπλαστικής: Αντιµετωπίζονται οι 
παθήσεις της ρινός που σχετίζονται µε την αναπνοή, την όσφρηση, 
την υπνική άπνοια αποφρακτικού τύπου και το ροχαλητό. Επίσης, 
πραγµατοποιείται αποκατάσταση των αισθητικών προβληµάτων 
της µύτης, αλλά και προβληµάτων που άπτονται της ΩΡΛ 
ειδικότητας γενικά όπως παθήσεις του φάρυγγα, του λάρυγγα, 
του τραχήλου, των ώτων.
Η χειρουργική αντιµετώπιση περιλαµβάνει τη Λειτουργική 
και Επανορθωτική Ρινοπλαστική, δηλαδή την αντιµετώπιση 
προβληµάτων της αναπνοής από τη µύτη και την αποκατάσταση 
αισθητικών προβληµάτων της µύτης στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, 
την ενδοσκοπική χειρουργική ρινός-παραρρινίων (FESS), καθώς 
και όλη η γκάµα της χειρουργικής Ωτορινολαρυγγολογίας.

Διαγνωστικές Υπηρεσίες

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

Στο Αιµατολογικό Ιατρείο παρέχεται αντιµετώπιση εσωτερικών 
και εξωτερικών αιµατολογικών περιστατικών, µε δυνατότητα 
διερεύνησης, διάγνωσης και αντιµετώπισης αναιµιών και 
διαταραχών στην πηκτικότητα του αίµατος. Ο προγεννητικός 
έλεγχος περιλαµβάνει εξετάσεις για τον έλεγχο χρωµοσωµιακών 
ανωµαλιών µε έλεγχο DNA, τόσο προ, όσο και κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης, βάσει των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων. Επίσης, 
σε συνδυασµό µε τις βιοχηµικές και ανοσολογικές εξετάσεις, 
παρέχεται ένα πλήρες προφίλ για τη διασφάλιση µιας οµαλής 
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εγκυµοσύνης. Τα Κεντρικά Εργαστήρια διαθέτουν τελευταίας 
τεχνολογίας αναλυτές και ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες.

Τµήµα Μοριακής Διάγνωσης: Η µοριακή διάγνωση αποτελεί 
την επισφράγιση της διάγνωσης σε επίπεδο DNA, τόσο για τη 
διάγνωση - επιβεβαίωση λοιµωδών νόσων, όσο και γενετικών 
ανωµαλιών και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη µέθοδο διάγνωσης. 
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 διαφόρων τύπων γρίπης, 
σεξουαλικώς µεταδιδόµενωννοσηµάτων και ποσοτικοποίηση 
του ιικού φορτίου, όσο και σε γενετικό επίπεδο, όπως είναι οι 
θροµβοφιλίες (παράγοντες - µεταλλάξεις), η µοριακή επαλήθευση 
αιµοσφαιρινοπαθειών, ινοκυστικής νόσου και άλλων γονιδιακών 
µεταλλάξεων. Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο τοµείς: µοριακής 
µικροβιολογίας και µοριακής γενετικής.

Τοµέας Ιατρικών Απεικονίσεων: Είναι ενιαίος και αποτελείται 
από τα τµήµατα Μαγνητικής Τοµογραφίας, Αξονικής Τοµογραφίας, 
Υπερηχογραφίας, Ψηφιακής Μαστογραφίας, Ακτινογραφίας 
- Ακτινοσκόπησης και Οστικής Πυκνότητας. Όλα τα τµήµατα 
στελεχώνονται από διεθνώς αναγνωρισµένους ιατρούς 
Ακτινολόγους. Στο Τµήµα εγκαταστάθηκε o πρώτος Μαγνητικός 
Τοµογράφος 3 TESLA βιοµετρικής τεχνολογίας, ο οποίος 
προσφέρει εξαιρετική διαγνωστική ακρίβεια και εξατοµικευµένη 
εµπειρία. Επιτυγχάνει άριστα αποτελέσµατα για κάθε εξεταζόµενο 
ανεξάρτητα από την ανατοµία και την φυσιολογία του. Επιπλέον, 
είναι το µοναδικό σύστηµα το οποίο διαθέτει 228 κανάλια και 
την τεχνολογία πηνίων Biomatrix. Στο Τµήµα πραγµατοποιείται 
σαλπιγγογραφία µε 3D και Υστεροσκόπηση. Επιπλέον, διαθέτει 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό όπως Ακτινολογικό – Ακτινοσκοπικό 
και Αγγειογραφικό Σύστηµα πολλαπλών χρήσεων, νέο Ψηφιακό 

Μαστογράφο Τοµοσύνθεσης, Τράπεζα βιοψίας µαστού και νέο 
µηχάνηµα υπερήχων. Στο Τµήµα Ψηφιακής Μαστογραφίας 
υπάρχουν δύο µονάδες ψηφιακών µαστογράφων. Υπάρχει 
πολύ στενή συνεργασία µε το Κέντρο Μαστού και τα παθολογικά 
αποτελέσµατα συζητούνται µε τους παραπέµποντες ιατρούς 
καθώς 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 Εργαστήριο: Το Παθολογοανατοµικό 
Εργαστήριο του ΙΑΣΩ είναι εφοδιασµένο µε όλο το σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισµό που απαιτείται για τη σωστή προετοιµασία 
και διεξαγωγή των συνήθων ιστολογικών, αλλά και των 
πλέον εξειδικευµένων εξετάσεων σε ιστούς. Το εργαστήριο 
στελεχώνουν επτά γιατροί Παθολογοανατόµοι, οι περισσότεροι 
µε πολύχρονη εµπειρία σε υλικά γυναικολογικού συστήµατος και 
µαστού, ενώ από της λειτουργίας της Παιδιατρικής κλινικής του 
ΙΑΣΩ, έχει κατακτηθεί σηµαντική γνώση και στα υλικά που άπτονται 
της Παιδιατρικής Παθολογικής Ανατοµικής. Το εργαστήριο 
στελεχώνεται επίσης από επτά τεχνολόγους - παρασκευαστές 
και δύο βιολόγους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια 
των ιστοχηµικών και ανοσοϊστοχηµικών χρώσεων και για την 
τεχνική του in situ υβριδισµού.  Η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων 
έχει πιστοποιηθεί από το πρόγραµµα εξωτερικής αξιολόγησης 
ποιότητας ιστοπαθολογικής διάγνωσης και ανοσοϊστοχηµικών 
- ιστοχηµικών εξετάσεων µε τον παγκόσµιο φορέα Labquality 
Φιλανδίας στον οποίο συµµετέχει σταθερά.

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 υπερσύγχρονη γ-Camera 
διπλής κεφαλής, που πέραν όλων των µέχρι σήµερα εξετάσεων, 
παρέχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης της εξέτασης SPECT, 
µέσω της οποίας λαµβάνονται πληροφορίες για τη λειτουργικότητα 
των διαφόρων οργάνων. Τέλος, εξετάζονται δείγµατα βιολογικών 
υγρών του ασθενούς µε τη µέθοδο RIA, µέσω της οποίας µετρώνται 
οι συγκεντρώσεις αντισωµάτων βιταµινών, ορµονών και άλλων 
ουσιών µε κλινική σηµασία. Εκτός από τις διαγνωστικές εφαρµογές 
της Πυρηνικής Ιατρικής, έχουν αναπτυχθεί και οι θεραπευτικές 
εφαρµογές της ειδικότητας. Έχουν κατασκευασθεί θωρακισµένοι 
θάλαµοι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για τη θεραπευτική 
χορήγηση ραδιοϊσοτόπων (όπως I-131, στρόντιο, σαµάριο, ρήνιο, 
ZEVALIN, κ.λπ.). Ασθενείς µε διαφοροποιηµένο καρκίνο 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 νεοπλασιών 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 την παρακολούθηση των 
νεογνών όλο το 24ωρο, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο 
ΙΑΣΩ.

Γραµµικός Επιταχυντής του Κέντρου
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
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Καρδιολογικό Νεογνών: Άρτια εξοπλισµένο και στελεχωµένο µε 
παιδοκαρδιολόγους, καλύπτει απλές και εξειδικευµένες εξετάσεις 
των νεογνών κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο ΙΑΣΩ.

Άλλες υπηρεσίες

Τµήµα Παθολογικής Ογκολογίας (Χηµειοθεραπείας): 
∆ιαγιγνώσκονται και αντιµετωπίζονται όλα τα περιστατικά 
των κακοήθων νεοπλασµάτων. Το Τµήµα στελεχώνεται από 
εξειδικευµένους ιατρούς, ειδικά 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 
Ογκολογία. Σε συνεργασία µε συναφή τµήµατα και µονάδες, όπως 
το Κέντρο Μαστού, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 
τη Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας και τα Εργαστηριακά 
Τµήµατα, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή και ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση των ασθενών.

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας - Βραχυθεραπείας: 
Πρόκειται για το µεγαλύτερο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας στην Ελλάδα εξοπλισµένο µε τέσσερις 
Γραµµικούς Επιταχυντές, ψηφιακό σύστηµα βραχυθεραπείας 
και σύγχρονο εξοµοιωτή θεραπείας. Η υπερσύγχρονη 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται εξασφαλίζει 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 πολύπλοκων σχηµάτων πεδίων 
ακτινοβολίας µε ευκολία και ακρίβεια, ώστε να προστατεύονται 
αποτελεσµατικότερα οι υγιείς ιστοί, αξονικό εξοµοιωτή, 
υπερσύγχρονο κλασικό εξοµοιωτή, συστήµατα σχεδιασµού 
θεραπείας στον ασθενή µε Η/Υ, πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο 
κατασκευής συστηµάτων ακινητοποίησης ασθενών. Το Κ.Α.Ο. 
στελεχώνεται από Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους µε µεγάλη 
εµπειρία και υψηλή εξειδίκευση η οποία απαιτείται λόγω της 
υπερσύγχρονης τεχνολογίας που εφαρµόζεται. Παρέχεται 
ολοκληρωµένη φροντίδα και υποστήριξη από επιστηµονική 
οµάδα, η οποία πλαισιώνεται από εξειδικευµένους τεχνολόγους, 
έµπειρους νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών. Επίσης, το 
Κέντρο υποστηρίζεται από το άρτια οργανωµένο Τµήµα Ιατρικής 
Φυσικής, το οποίο στελεχώνεται από έµπειρους ακτινοφυσικούς. 
Στο Κ.Α.Ο. του ΙΑΣΩ παρέχονται υπηρεσίες εφάµιλλες διεθνώς 
αναγνωρισµένων κέντρων του εξωτερικού. Στόχος είναι η µέγιστη 
αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της θεραπείας ακολουθώντας 
ιατρικά πρωτόκολλα σύµφωνα τα διεθνή standards.

Τµήµα Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής 
Χειρουργικής: Συγκεντρώνει πολλές ιατρικές υπηρεσίες σε 
ένα νέο υπερσύγχρονο χώρο της Κλινικής, εξασφαλίζοντας 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση (διάγνωση και θεραπεία), χωρίς 
ταλαιπωρία και µε µεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή, συγκριτικά 
µε άλλα κέντρα. Πραγµατοποιούνται: αισθητική χειρουργική 
προσώπου και σώµατος και ενδοσκοπική χειρουργική προσώπου, 

επανορθωτικές επεµβάσεις, αποκατάσταση µαστού µετά από 
µαστεκτοµή, αποκατάσταση µετατραυµατικών και µετεγκαυµατικών 
δυσµορφιών, χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, αποκατάσταση 
συγγενών δυσµορφιών και γενικά δερµατολογική χειρουργική.

Τµήµα Διατροφικής Υποστήριξης & Διαιτολογίας: Οι ειδικά 
εκπαιδευµένοι επιστήµονες και οι διαιτολόγοι, που στελεχώνουν 
το Τµήµα, µε την βοήθεια εξοπλισµού προηγµένης τεχνολογίας 
και ακρίβειας, παρέχουν υψηλού επιπέδου εξατοµικευµένη 
διατροφική φροντίδα. Μεταξύ των υπηρεσιών περιλαµβάνονται 
η διαχείριση σωµατικού βάρους (γυναικών, 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, συµβουλευτική 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.

Αίθουσα τοκετού στο νερό
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Κέντρο Κεφαλαλγίας: Στο πρωτοποριακό Κέντρο εφαρµόζεται 
η νέα τεχνική αποσυµπίεσης του νεύρου που ευθύνεται για 
τον πονοκέφαλο µέσω µικροχειρουργικής (µε τη χρήση 
µικροσκοπίου), µε εξαιρετικά αποτελέσµατα πλήρους ή 
πολύ σηµαντικής ανακούφισης σε επιλεγµένους ασθενείς. Η 
χειρουργική οµάδα απαρτίζεται από νευροχειρουργούς και 
κρανιογναθοπροσωπικό χειρουργό εκπαιδευµένους στις ΗΠΑ, 
µε µεγάλη εµπειρία στο πεδίο της χειρουργικής αντιµετώπισης 
του πόνου και εφαρµόζει τα αµερικανικά πρότυπα περίθαλψης 
ακολουθώντας τις αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές και 
συστάσεις της Αµερικανικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας (American 
Headache Society), καθώς και τα πρωτόκολλα άλλων διεθνών 
οργανώσεων κεφαλαλγίας.

Εξωτερικά Ιατρεία
Τα εξειδικευµένα τµήµατα που λειτουργούν στα εξωτερικά
ιατρεία του ΙΑΣΩ είναι:

• Αιµατολογικό
• Αλλεργιολογικό
• Αυτοάνοσων Ρευµατικών Παθήσεων & Κύησης
• Γενική Χειρουργική Κλινική
• Γυναικολογικό
• ∆ερµατολογικό
• ∆ιατροφική Υποστήριξη & ∆ιαιτολογία
• Ενδοκρινολογικό - ∆ιαβητολογικό – Οστεοπόρωσης
• Ηπατολογικό
• Καρδιολογικό εργαστήριο (Triplex καρδιάς, Holter)
• Καρδιολογικό
• Κέντρο Laser Αντιµετώπισης Φλεβικών Παθήσεων
• Κέντρο Κεφαλαλγίας
• Μονάδα Κολποσκοπήσεων
• Μονάδα Λειτουργικής Ρινοπλαστικής
•  Μονάδα Πλαστικής Γέννητο - Ουρηθρικής Χειρουργικής του 

Άρρενος
• Ω.Ρ.Λ.
• Check-up

Συνεργασία µε Ασφαλιστικές 
Εταιρείες
Το ΙΑΣΩ διατηρεί συνεργασία µε τις παρακάτω ασφαλιστικές 
εταιρείες:

• AETNA
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• Y∆ΡΟΓΕΙΟΣ
• ALLIANZ HELLAS
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• AXA PPP
• BUPA
• CNP ΖΩΗΣ
• CNP CYPRIALIFE
• ERGO HELLAS
• EUROLIFE FFH
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• GENERALI HELLAS
• GENERALI GLOBAL HEALTH
• GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• HELLENIC ALICO LIFE
• INTERAMERICAN
• INTERASCO
• INTERLIFE
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• METLIFE
• NN HELLAS
• PRIME INSURANCE
• SOUTH EASTERN
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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 
5 κλίνες Πολυδύναμης Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας και 
5 κλίνες 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 επί 24ώρης βάσης
για την παροχή εξαιρετικής

και ολοκληρωμένης ιατρικής
περίθαλψης και θεραπείας

• Πολιτική ποιότητας διεθνών
προδιαγραφών

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

Κλινικής 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Γιατί θέλεις η υγεία του παιδιού σο

υ

να είναι στα καλύτερα χέρια!
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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 
5 κλίνες Πολυδύναμης Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας και 
5 κλίνες 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 επί 24ώρης βάσης
για την παροχή εξαιρετικής

και ολοκληρωμένης ιατρικής
περίθαλψης και θεραπείας

• Πολιτική ποιότητας διεθνών
προδιαγραφών

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

Κλινικής 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Γιατί θέλεις η υγεία του παιδιού σο

υ

να είναι στα καλύτερα χέρια!
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Στο	ΙΑΣΩ	Παίδων,	κύριο	µέληµα	µας	είναι	η	ολοκληρωµένη	
διάγνωση,	 θεραπεία	 και	 αντιµετώπιση	 καθώς	 και	 η	
εξατοµικευµένη	ιατρική	περίθαλψη	των	µικρών	ασθενών	
από	άρτια	καταρτισµένο	επιστηµονικό	προσωπικό	για
την	παροχή	υψηλού	επιπέδου	υπηρεσιών	υγείας.

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

Το	ΙΑΣΩ	Παίδων	διαθέτει	τα	παρακάτω	εξειδικευµένα	
τµήµατα:

Αιµατολογικό: Tο τµήµα 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 αιµοπετάλια. Στο τµήµα Παιδιατρικής 
Αιµατολογίας λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο σε καθηµερινή 
βάση, στο οποίο πραγµατοποιείται πλήρης κλινικός και 
εργαστηριακός έλεγχος και µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µικροί ασθενείς σε αιµατολογικά προβλήµατα. Στο 
αιµατολογικό εργαστήριο γίνεται ο πλέον σύγχρονος για 

τη διάγνωση και την παρακολούθηση κάθε παιδιατρικού 
αιµατολογικού νοσήµατος.

Αλλεργιολογικό: Aποτελεί ένα από τα εξειδικευµένα 
κέντρα της Ελλάδας για την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των αλλεργικών νοσηµάτων, που σαφώς 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, τόσο των παιδιών, όσο και 
των οικογενειών τους. Στόχος του τµήµατος είναι η παροχή 
εξατοµικευµένης θεραπείας για τους µικρούς ασθενείς, 
αλλά και την εκπαίδευση των ιδίων των οικογενειών τους 
από το εξειδικευµένο ιατρικό 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:	 Aντικείµενο του τµήµατος 
είναι η αξιολόγηση και η διάγνωση παιδιών µε αναπτυξιακές 
δυσκολίες ή/και προβλήµατα συµπεριφοράς, καθώς και η 
συµβουλευτική των οικογενειών τους. Το τµήµα ασχολείται µε 
τη διάγνωση και την παροχή εξειδικευµένης παρέµβασης σε 
παιδιά µε:
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• Αναπτυξιακή καθυστέρηση
• Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
• Καθυστέρηση λόγου
• Γλωσσικές διαταραχές
• ∆ιαταραχές συµπεριφοράς
• ∆ιαταραχές του αυτιστικού φάσµατος
• ∆ιάσπαση προσοχής ή/και υπερκινητικότητα
• Νοητική υστέρηση
• ∆ιαταραχές κινητικών δεξιοτήτων
• Αναπτυξιακά προβλήµατα παιδιών µε προωρότητα
•  Αναπτυξιακά προβλήµατα παιδιών µε χρόνια νευρολογικά 

νοσήµατα
• Χαρισµατικά παιδιά
Επικεφαλής Επιστηµονικός Υπεύθυνος του τµήµατος είναι 
Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος, µε οµάδα ειδικών (Λογοθε-
ραπευτή, 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 διατροφικών 
διαταραχών. Στο τµήµα εξετάζονται νεογνά, βρέφη και 
µεγαλύτερα παιδιά και αντιµετωπίζονται προβλήµατα και 
παθήσεις του πεπτικού συστήµατος.
Είναι στελεχωµένο µε έµπειρο προσωπικό, ώστε κάθε 
περιστατικό να µπορεί να αντιµετωπιστεί άµεσα και υπεύθυνα
και είναι εξοπλισµένο µε σύγχρονης τεχνολογίας διαγνωστικά 
µηχανήµατα για τη διενέργεια όλων των τεχνικών και ειδικών 
εξετάσεων.

Δερµατολογικό: Συχνά και σπάνια παιδικά δερµατικά 
προβλήµατα αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά από τους 
εξειδικευµένους επιστήµονες αυτού του τµήµατος. Τα 
περισσότερα δερµατικά νοσήµατα θεραπεύονται, πλήρως, µε 
τη χρήση της κατάλληλης ιατρικής αντιµετώπισης, χωρίς να 
επηρεάζεται η ανάπτυξη των παιδιών.

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

Ειδική	 Μονάδα	 Αύξησης	 Παιδιών	 και	 Εφήβων:	
Στόχο να αξιολογήσει τις σωµατικές αλλαγές του παιδιού 
από τη νεογνική έως την εφηβική ηλικία και να απαντήσει 
σε ερωτήµατα των γονιών όπως, εάν το παιδί αναπτύσσεται 
µε κατάλληλο ρυθµό, ή εάν καθυστερεί. Είναι σηµαντικό να 
γνωρίζουν οι γονείς πως θα συµβάλλουν στην υγεία, την 
ευεξία και την ανάπτυξη του παιδιού τους. Να ενισχύουν την 
αυτοεκτίµηση του παιδιού τους, να ενθαρρύνουν τις δεξιότητες 
και δραστηριότητες του και να κατανοούν τα συναισθήµατα 
του. Οι διαταραχές της ανάπτυξης του παιδιού περιλαµβάνουν 
χαµηλό ανάστηµα, υψηλό ανάστηµα, σκελετικές και 
µεταβολικές διαταραχές, κ.α. 

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 εξελίξεις 
στον τοµέα της ενδοκρινολογίας.

Εργαστήριο	Μελέτης	Διαταραχών	Αναπνοής	στον	
Ύπνο:	 ∆ιαγιγνώσκονται 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 κινήσεις του θώρακα 
και της κοιλιάς, γίνεται ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα, καταγραφή της ροής αέρα από 
το στόµα και τη µύτη και οξυµετρία κατά τη διάρκεια του 
νυχτερινού ύπνου. Γίνεται, δηλαδή, συνολική αξιολόγηση 
του τρόπου, που αναπνέει το παιδί, κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. Η αξιολόγηση αυτή συνδράµει ουσιαστικά στη λήψη 
απόφασης για παρέµβαση επεµβατικά, σε συνεννόηση πάντα 
µε ωτολαρυγγολόγο.

Κέντρο	 Ψυχικής	 Υγείας	 Παιδιών,	 Εφήβων	 &	
Οικογένειας:	 Παρέχει βοήθεια σε γονείς και παιδιά για τη 
διαχείριση προβληµάτων, όπως:
• άγχος αποχωρισµού των παιδιών
• δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις
• κακή σχολική απόδοση ή δυσκολία
• προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον
• προβλήµατα εφηβείας
• προσαρµογή στο κοινωνικό περιβάλλον
•  ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (πονοκέφαλος, πόνος κοιλιάς, 

κ.λπ.)
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• διάφορες εµµονές & άγχη
• διαταραχές της διάθεσης, διατροφής, κ.λπ.

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

Mονάδα	Πλαστικής	Γέννητο-Ουρηθρικής	χειρουργικής	
του	 άρρενος: Αποτελεί το µοναδικό κέντρο Πλαστικής 
Γέννητοoυρηθρικής χειρουργικής του άρρενος (εξωτερικού 
γεννητικού οργάνου του άρρενος και της ουρήθρας 
περιφερικότερα 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 
αλλοδαποί ασθενείς από τις Ηνωµένες πολιτείες, τη Μεγάλη 
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 ειδικά 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 µονάδας περιλαµβάνει, κατά κύριο λόγο, την επανόρθωση 
της γεννετήσιας Υποσπαδικής διαµαρτίας και των επιπλοκών 
της και τη διενέργεια Θεραπευτικών 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:	Η Παιδιατρική Νευρολογία ή Παιδονευρολογία, 
έχει ως αντικείµενο τη διάγνωση και αντιµετώπιση παθήσεων 
και διαταραχών του Νευρικού Συστήµατος παιδιών και 
εφήβων. 
Το Παιδονευρολογικό Τµήµα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
• Τακτικά ιατρεία
• Ιατρείο για έκτακτα περιστατικά σε κανονικό ωράριο
•  Νοσηλεία ασθενών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 

σκοπούς
• Ηλεκτρο-εγκεφαλογραφικό εργαστήριο
•  ∆ιασυνδετική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση ασθενών 

νοσηλευόµενων
Τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι, που εξετάζονται και 
αντιµετωπίζονται στο τµήµα αυτό, παρουσιάζουν µία µεγάλη
ποικιλία νευρολογικών και νευρο αναπτυξιακών προβληµάτων. 
Η πλειοψηφία των διαταραχών αυτών είναι µικρής ή µεσαίας 
βαρύτητας και αντιµετωπίσιµες από τους παιδονευρολόγους 
και τις συναφείς και συνεργαζόµενες ιατρικές και θεραπευτικές 
ειδικότητες. Για τις σοβαρότερες από αυτές υπάρχουν νέες και 
συνεχώς εξελισσόµενες µέθοδοι φαρµακευτικής, χειρουργικής 
ή άλλης αντιµετώπισης, οι οποίες βελτιώνουν την έκβαση και 
την ποιότητα ζωής των
παιδιών.

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 
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• διάφορες εµµονές & άγχη
• διαταραχές της διάθεσης, διατροφής, κ.λπ.

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

Mονάδα	Πλαστικής	Γέννητο-Ουρηθρικής	χειρουργικής	
του	 άρρενος: Αποτελεί το µοναδικό κέντρο Πλαστικής 
Γέννητοoυρηθρικής χειρουργικής του άρρενος (εξωτερικού 
γεννητικού οργάνου του άρρενος και της ουρήθρας 
περιφερικότερα 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 
αλλοδαποί ασθενείς από τις Ηνωµένες πολιτείες, τη Μεγάλη 
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 ειδικά 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 µονάδας περιλαµβάνει, κατά κύριο λόγο, την επανόρθωση 
της γεννετήσιας Υποσπαδικής διαµαρτίας και των επιπλοκών 
της και τη διενέργεια Θεραπευτικών 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:	Η Παιδιατρική Νευρολογία ή Παιδονευρολογία, 
έχει ως αντικείµενο τη διάγνωση και αντιµετώπιση παθήσεων 
και διαταραχών του Νευρικού Συστήµατος παιδιών και 
εφήβων. 
Το Παιδονευρολογικό Τµήµα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
• Τακτικά ιατρεία
• Ιατρείο για έκτακτα περιστατικά σε κανονικό ωράριο
•  Νοσηλεία ασθενών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 

σκοπούς
• Ηλεκτρο-εγκεφαλογραφικό εργαστήριο
•  ∆ιασυνδετική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση ασθενών 

νοσηλευόµενων
Τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι, που εξετάζονται και 
αντιµετωπίζονται στο τµήµα αυτό, παρουσιάζουν µία µεγάλη
ποικιλία νευρολογικών και νευρο αναπτυξιακών προβληµάτων. 
Η πλειοψηφία των διαταραχών αυτών είναι µικρής ή µεσαίας 
βαρύτητας και αντιµετωπίσιµες από τους παιδονευρολόγους 
και τις συναφείς και συνεργαζόµενες ιατρικές και θεραπευτικές 
ειδικότητες. Για τις σοβαρότερες από αυτές υπάρχουν νέες και 
συνεχώς εξελισσόµενες µέθοδοι φαρµακευτικής, χειρουργικής 
ή άλλης αντιµετώπισης, οι οποίες βελτιώνουν την έκβαση και 
την ποιότητα ζωής των
παιδιών.

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 
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και νοσηλευτικό προσωπικό του τµήµατος είναι πλήρως 
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 αιµοπετάλια. Τα αιµατολογικά νοσήµατα 
της παιδικής ηλικίας είναι ποικίλα, αλλά συνήθως ήπια, 
παροδικά και καλοήθους µορφής. Μερικά από τα νοσήµατα 
είναι οι αναιµίες, οι λεµφαδενίτιδες, η ουδετεροπενία, οι 
διαταραχές των αιµοπεταλίων, της πηκτικότητας του αίµατος 
κ.ά. Σοβαρά αιµατολογικά νοσήµατα, όπως η λευχαιµία, η 
απλαστική αναιµία, το λέµφωµα και τα µυελοδυσπλαστικά 
σύνδροµα, 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 
αιµατολογικά προβλήµατα. Στο αιµατολογικό εργαστήριο 
γίνεται ο πλέον σύγχρονος έλεγχος για τη διάγνωση 
και παρακολούθηση κάθε παιδιατρικού 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, αντιµετωπίζονται 
αποτελεσµατικά τα ήδη υπάρχοντα χρόνια πνευµονικά 
προβλήµατα.

Ρευµατολογικό: Η Παιδιατρική Ρευµατολογία είναι η 
εξειδίκευση της Παιδιατρικής, µε κύριο αντικείµενο την 
αντιµετώπιση αυτοάνοσων νοσηµάτων, τα οποία προσβάλουν 
κυρίως τις αρθρώσεις, τους µύες, τα αγγεία καθώς και άλλα 
όργανα. Συχνά, η ακριβής αιτία των συγκεκριµένων παθήσεων 
παραµένει άγνωστη. Τα τελευταία χρόνια η καλύτερη κατανόηση 
των παθοφυσιολογικών µηχανισµών και η ανακάλυψη νέων 
φαρµάκων έχει αλλάξει ριζικά την πορεία των νοσηµάτων και 
την ποιότητα ζωής των ασθενών, χωρίς όµως αυτό να µειώνει 
τη σοβαρότητά τους.
Ο Παιδορευµατολόγος λαµβάνει λεπτοµερές ιστορικό 
και πραγµατοποιεί προσεκτική φυσική εξέταση του µυο-
σκελετικού συστήµατος µαζί µε την ορθή αξιολόγηση των 
εξωσκελετικών ευρηµάτων. Στη συνέχεια, θα κατευθύνει την 
περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης συχνά 
µε τη συνεργασία του εργαστηρίου και του ακτινολογικού µας 
τµήµατος, όπου διαθέτουµε εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας.
Στο Ρευµατολογικό Τµήµα του ΙΑΣΩ Παίδων εξετάζονται παιδιά 
µε:
•  Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα
•  Νεανικό Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο
•  Νεανική ∆ερµατοµυοσίτιδα
•  Σκληρόδερµα
•  Αγγειίτιδες

•  Αυτοφλεγµονώδη Νοσήµατα/Περιοδικά εµπύρετα σύνδροµα
•  Σύνδροµα Χρόνιου Πόνου/Νεανική Ινο- µυαλγία
•  Λοιπές παιδορευµατολογικές παθήσεις
Επίσης, νοσηλεύονται παιδιά:
•  για τη διάγνωση παιδο-ρευµατολογικών παθήσεων
•  για τον καθορισµό ή έναρξη θεραπευτικού σχήµατος και 

κλινικό/εργαστηριακή παρακολούθηση
•  για χορήγηση των νεότερων βιολογικών φαρµάκων που 

συχνά χορηγούνται ενδοφλεβίως

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

Φυσικοθεραπείας:	 Στελεχώνεται από άρτια 
καταρτισµένη και εξειδικευµένη διεπιστηµονική οµάδα, 
η οποία αποτελείται από Φυσικοθεραπευτές παίδων, 
Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς 
και Παιδοψυχολόγους, προσφέροντας όλες τις υπηρεσίες 
της παιδιατρικής αποκατάστασης και χρησιµοποιώντας τις 
κατάλληλες τεχνικές.
Στόχος της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας είναι να εκπαιδεύσει 
το παιδί, έτσι ώστε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα 
και πιο κοντά στη φυσιολογική του κίνηση.
Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία προάγει τις κινητικές 
λειτουργίες και δεξιότητες, ενισχύει την αισθητηριακή 
ανάπτυξη, υποστηρίζει το µυοσκελετικό και καρδιοαναπνευ-
στικό σύστηµα και προετοιµάζει την οµαλή και αποτελεσµατική 
προσαρµογή του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο. Λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το κάθε παιδί είναι µοναδικό, ακολουθείται 
εξατοµικευµένο πρόγραµµα και πρωτόκολλο θεραπείας 
ανάλογα µε τις ανάγκες του, την προσωπικότητα του και τους 
στόχους του ίδιου και της οικογένειας του.

			Χειρουργικός	Τοµέας
Παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας σε νεογνά, βρέφη, 
παιδιά και εφήβους µε παθήσεις, που απαιτούν χειρουργική 
αντιµετώπιση, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. 
Στελεχώνεται από χειρουργούς µε µεγάλη εµπειρία και 
κατάλληλη εξειδίκευση, καλύπτοντας τη θεραπεία ολόκληρου 
του φάσµατος των συγγενών ανω-µαλιών και επίκτητων 
παθήσεων. Οι χειρουργικές επεµβάσεις, που διενεργούνται 
αφορούν στο πεπτικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό και 
γεννητικό σύστηµα, εντοπίζονται στο θώρακα, την κοιλιά, τα 
µαλακά µόρια, τον τράχηλο, την ορθοπρωκτική χώρα και τα 
έξω γεννητικά όργανα. Είναι κυρίως συγγενείς ή επίκτητες 
ανωµαλίες, ανατοµικές ή λειτουργικές, φλεγµονώδεις 
παθήσεις, νεοπλάσµατα, τραύµατα, εγκαύµατα. Οι ιδιαίτερα 
εξειδικευµένες χειρουρ-γικές επεµβάσεις πραγµατοποιούνται 
σε χειρουργεία, τα οποία διαθέτουν εξοπλισµό της πλέον 
σύγχρονης τεχνολογίας.
Η στενή συνεργασία των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων (παιδοενδοκρινολόγος, παιδοκαρδιολόγος, 
παιδοπνευµονολόγος, παιδονευρολόγος, παιδοορθοπεδικός, 
παιδοογκολόγος, παιδονεφρολόγος, παιδοακτινολόγος, 
παθολογοανατόµος, παιδοψυχολόγος) έχει ως αποτέλεσµα 
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την ολοκληρωµένη θεραπεία, ιδιαίτερα σε αυτούς που 
πάσχουν από σπάνιες ή σύνθετες χειρουργικές παθήσεις. 
Σηµαντικός είναι ο ρόλος του παιδοχειρουργού στην οµάδα 
προγεννητικής διάγνωσης (γυναικολόγος, γενετιστής, 
νεογνολόγος κ.α.), η οποία θα ενηµερώσει και θα συµβουλέψει 
τους γονείς για τη κατάσταση του παιδιού τους.
Οι παιδοαναισθησιολόγοι του νοσοκοµείου µας έχουν
εκπαιδευτεί σύµφωνα µε τις τελευταίες τάσεις της 
παιδιατρικής αναισθησιολογίας και η εισαγωγή των µικρών 
ασθενών στην αναισθησία, παρουσία των γονιών, εγγυάται 
τη µείωση του διεγχειρητικού stress. Η χειρουργική 
προσέγγιση µε ενδοσκοπικές µεθόδους (λαπαροσκοπική,
θωρακοσκοπική, διουρηθρική, διαπρωκτική κ.λπ.) έχει ως 
αποτέλεσµα την ελάχιστα επεµβατική θεραπεία (minimal in-
vasive treatment).
Στην εξαιρετικά Οργανωµένη Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας
αντιµετωπίζεται σηµαντικός αριθµός παθήσεων και µεγάλος
αριθµός ασθενών, µε αποτέλεσµα:
• την παραµονή του ασθενούς στο νοσοκοµείο για λίγες ώρες
• τη δραστική µείωση της έκθεσης ενός παιδιού σε

ενδονοσοκοµειακές 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

επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισµού).

Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών - Παιδοκαρδιο-
χειρουργική Κλινική: Είναι εξοπλισµένο µε την τελευταία 
τεχνολογία για ολοκληρωµένη διάγνωση όλων των καρδιακών 
παθήσεων προεγχειρητική 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 νεογνά
• ανατοµική διόρθωση της µετάθεσης των µεγάλων αγγείων

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

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

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

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

Παιδοκαρδιολογικό & Αιµοδυναµικό Εργαστήριο:
Εφαρµόζει τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της καρδιολογίας. 
Ειδικεύεται στη διάγνωση συγγενών και επίκτητων καρδιακών 
παθήσεων σε βρέφη και µεγαλύτερα παιδιά, χρησιµοποιώντας 
τεχνολογικά προηγµένα µηχανήµατα υπερηχοκαρδιογραφίας 
και ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό.

Το Παιδοκαρδιολογικό Τµήµα έχει άµεση και στενή συνεργασία 
µε το Καρδιοχειρουργικό Τµήµα για να καλύψει τις ακόλουθες 
ανάγκες:
1. διάγνωση και θεραπεία συγγενών και επίκτητων

καρδιοπαθειών σε παιδιά
2. προγεννητικό καρδιολογικό έλεγχο σε έµβρυα οικογενειών

µε βεβαρηµένο ιστορικό και αυξηµένο κίνδυνο καρδιακής
νόσου

3. διάγνωση και θεραπεία συγγενών ή/και επίκτητων
καρδιολογικών προβληµάτων σε νεογνά. Παρακολούθηση
της καρδιακής λειτουργίας νεογνών που νοσηλεύονται για
µη καρδιολογικά προβλήµατα

4. καρδιολογική παρακολούθηση των νοσηλευµένων παιδιών
5. καρδιολογική υποστήριξη από την οµάδα της Μονάδας

Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) Παίδων και της
Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.)

6. καρδιολογική κάλυψη µε εφηµερεύοντα Παιδοκαρδιολόγο
στα Εξωτερικά Ιατρεία, όλο το 24ωρο

7. τακτικά Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία για τα προβλήµατα
του κυκλοφορικού συστήµατος

Το Παιδοκαρδιολογικό Τµήµα και η Καρδιοχειρουργική Κλινική 
αποτελούν το Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας Συγγενών 
Καρδιοπαθειών, έχοντας άµεση και στενή συνεργασία. Για την 
κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, το Παιδοκαρδιολογικό Τµήµα 
έχει αναπτύξει:

1. Καρδιολογική Κλινική:
Λειτουργεί ως ενιαία µονάδα στον ίδιο χώρο µε την 
Καρδιοχειρουργική Κλινική µε την οποία µοιράζεται 10 
νοσηλευτικές κλίνες. Είναι εξοπλισµένη µε όλα τα απαραίτητα 
ιατρικά µηχανήµατα για την παροχή υψηλού επιπέδου 
νοσηλείας.

2. Αιµοδυναµικό Εργαστήριο:
∆ιενεργούνται διαγνωστικοί και θεραπευτικοί καθετηριασµοί 
καρδιάς και περιφερικών αγγείων καθώς και τοποθετήσεις 
βηµατοδοτών.
∆ιαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής:
• τελευταίου τύπου ψηφιακό αγγειογράφο, µε δυνατότητα

εκτέλεσης 3D rotational αφαιρετικής αγγειογραφίας υψηλής
ταχύτητας (50f/sec) και ανάλυσης 1040 p και συνδεόµενο µε
3D (RT) υπερηχοκαρδιογράφο

• πύργο αναισθησίας ασθενών όλων των ηλικιών (από
χαµηλού ΣΒ πρόωρα νεογνά έως ενήλικες)

• αυτόµατο αναλυτή αερίων
• απινιδωτή
• βηµατοδότη
• monitors µεταφοράς µε αιµατηρή ή/ και αναίµακτη

παρακολούθηση ζωτικών σηµείων
• πύργο αποθήκευσης όλων των ευρηµάτων και καταγραφών

σε ψηφιακή µορφή υψηλής ανάλυσης
∆ύναται, δε, να φιλοξενήσει, ταυτόχρονα, καρδιοχειρουργική 
επέµβαση (υβριδικό αιµοδυναµικό εργαστήριο).

3. Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας:
Πραγµατοποιούνται διαθωρακικά, διοισοφάγεια και εµβρυϊκά
υπερηχοκαρδιογραφήµατα, καθώς και υπερηχοκαρ-
διογραφήµατα κόπωσης. ∆ιαθέτει τρία µηχανήµατα
υπερηχοκαρδιογραφίας (δύο φορητά και δύο 3D) µε
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ενσωµατωµένες αποθηκευτικές µονάδες για την πλήρη 
αρχειοθέτηση των εξετάσεων των µικρών ασθενών.

4. Εργαστήριο	Μελέτης	Καρδιακών	Αρρυθµιών:
∆ιενεργούνται Holter ρυθµού και αρτηριακής πίεσης, δοκιµασίες 
κόπωσης, δοκιµασίες αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και 
έλεγχος λειτουργίας και ρυθµίσεις βηµατοδοτών. ∆ιαθέτει 
τρεις κινητούς καταγραφείς και αυτόµατο αναλυτή Holter, 
καθώς και πλήρη τεχνολογικό εξοπλισµό για την ασφαλή 
διενέργεια δοκιµασιών κόπωσης σε κυλιόµενο τάπητα.

5. Τακτικά	Εξωτερικά	Ιατρεία

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 πολυετή 
εµπειρία στην εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων 
για την αντιµετώπιση όλων των περιστατικών αγγειακών 
ανωµαλιών. ∆ιαθέτει πρωτοποριακό υλικοτεχνικό εξοπλισµό, 
τελευταίας τεχνολογίας (ψηφιακό αγγειογράφο κατάλληλο για 
αγγειογραφίες εγκεφάλου και άκρων µε δυνατότητα roadmam 
& 3D απεικόνισης), καθώς επίσης και δεδηλωµένη υποστήριξη 
από το κορυφαίο κέντρο αγγειακών ανωµαλιών παγκοσµίως 
“Children’s Hospital Boston”. 

Τµήµα	 Κρανιογναθοπροσωπικής	 Χειρουργικής:	
Εξειδικεύεται στην παρακολούθηση και τη χειρουργική 
αντιµετώπιση όλων των ειδών δυσµορφίας του προσώπου, 
των γενετικών δυσµορφιών, αλλά και των λειτουργικών ή 
αισθητικών προβληµάτων, που εµφανίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια 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 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 νοσηλευτικό 
προσωπικό. Προτεραιότητα των ανθρώπων της είναι η υγεία 
των νεογνών σε συνεργασία µε τους γονείς τους και αυτός 
είναι ο λόγος για τα επιτυχηµένα αποτελέσµατα της µονάδας.

Ορθοπεδικό	 Κέντρο: Αντιµετωπίζει άµεσα και 
αποτελεσµατικά όλα τα περιστατικά, που σχετίζονται µε 
ορθοπεδικές παθήσεις. Παρέχεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
διάγνωση και χειρουργική προσέγγιση σε παθήσεις του 
µυοσκελετικού συστήµατος και της σπονδυλικής στήλης. 

Επίσης, είναι εξοπλισµένο µε µηχανήµατα τελευταίας 
τεχνολογίας και σε συνεργασία µε το Τµήµα Ιατρικών 
Απεικονίσεων, φροντίζει για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
όλων των περιστατικών.
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 ∆ιεθνή 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
διόρθωση οστικών παραµορφώσεων)

•  σκολίωση, κύφωση, σπονδυλολίσθηση.

Ιατρείο	 Ελέγχου	 Σπονδυλικής	 Στήλης: Παρέχεται 
εµπεριστατωµένη 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 πραγµατοποίηση
επεµβάσεων, όπως:
•  σπονδυλικές ενέσεις για την αντιµετώπιση της οσφυαλγίας 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.
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•  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, προλαµβάνοντας
την σπονδυλολίσθηση και επιστροφή στο σπίτι την επόµενη
µέρα.

•  Growth Rod Systems για τον έλεγχο της πρώιµης σκολίωσης.
•  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 
παθήσεις, που σχετίζονται µε το κεντρικό νευρικό σύστηµα, 
σε νεογνά µέχρι και εφήβους. Χρησιµοποιεί τεχνολογικά 
προηγµένο εξοπλισµό και στελεχώνεται από έµπειρους 
χειρουργούς για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των 
νευρολογικών παθήσεων.
Αντιµετωπίζονται όλες οι επιπλοκές των κρανιοεγκεφαλικών 
κακώσεων, όπως:
•  τραύµα κεφαλής και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
•  τραύµατα τριχωτού κεφαλής
•  κατάγµατα κρανίου, διαστατικά, εµπιεσµατικά
•  κατάγµατα βάσεως κρανίου µε διαρροή εγκεφαλικού νοτιαίου

υγρού (ΕΝΥ)
•  διευρυνόµενα κατάγµατα
•  εγκεφαλικές θλάσεις και ενδοεγκεφαλικά αιµατώµατα

τραυµατικά
•  επισκληρίδια αιµατώµατα
•  υποσκληρίδια αιµατώµατα (οξέα, υποξέα, χρόνια)

∆ιαθέτει Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παιδιών για την 
απόλυτη κάλυψη και αντιµετώπιση των πλέον βαριών 
κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων της νεογνικής, βρεφικής
και παιδικής ηλικίας.

Οφθαλµολογικό:	 το τµήµα παιδοοφθαλµολογίας καλύπτει 
όλο το φάσµα των παθήσεων της οφθαλµολογίας, που 
αφορούν στη βρεφική και παιδική ηλικία καθώς και την 
εφηβική. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης και κατ’ επέκταση της 
οµαλής ψυχικής, κοινωνικής και µαθησιακής εξέλιξης των 
µικρών µας ασθενών. ∆ιαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό, ο οποίος, παράλληλα µε το εξειδικευµένο ιατρικό 
προσωπικό, συµβάλλει στην αποτελεσµατική διάγνωση και 
αντιµετώπιση.

Πλαστικής	 Χειρουργικής: Σκοπός της πλαστικής 
χειρουργικής είναι να αντιµετωπίσει παθήσεις, όπως τραύµατα, 
συγγενείς 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 εξειδικευµένης 
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 
παθήσεων που αφορούν στο παιδί, όπως:
•  συγγενείς ανωµαλίες: του κρανίου και του προσώπου

(σχιστίες, συνοστεώσεις, σύνδροµα που αφήνουν
παραµορφώσεις στο πρόσωπο ή/και στο κρανίο), της
µικρωτίας, 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

•  αναπτυξιακά προβλήµατα: προβλήµατα σύγκλισης γνάθων
•  όγκους καλοήθεις και κακοήθεις: του προσώπου, του

σώµατος
•  αισθητικά: ρινοπλαστική, ωτοπλαστική, βλεφαροπλαστική,

αύξηση/µείωση στήθους
• ουλές αισθητικής ή/και λειτουργικής φύσεως

Ωτορινολαρυγγολογικό: Είναι ένα πολύ σύγχρονο τµήµα, 
ικανό να ασχοληθεί µε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται 
µε τα αυτιά, τη µύτη και το λάρυγγα. ∆ιαθέτει µία πλήρως 
εξοπλισµένη 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 εξοπλισµό
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:	 ∆ιαθέτει ακτινολογικά 
µηχανήµατα µε ακτινοσκόπηση, µε τα οποία πραγµατοποιείται 
ολόκληρο το φάσµα των βασικών ακτινογραφιών.

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

Μαγνητική	 Τοµογραφία: Καλύπτει όλο το φάσµα των 
απλών και εξειδικευµένων εξετάσεων σε ασθενείς νεογνικής,
παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, µειώνοντας έτσι το χρόνο 
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την επιτυχή αποκατάσταση του εκάστοτε περιστατικού.
Ο πλαστικός χειρουργός ασχολείται με μια ευρεία γκάμα 
παθήσεων που αφορούν στο παιδί, όπως:
•  συγγενείς ανωμαλίες: του κρανίου και του προσώπου 

(σχιστίες, συνοστεώσεις, σύνδρομα που αφήνουν 
παραμορφώσεις στο πρόσωπο ή/και στο κρανίο), της 
μικρωτίας, 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

• αναπτυξιακά προβλήματα: προβλήματα σύγκλισης γνάθων
•  όγκους καλοήθεις και κακοήθεις: του προσώπου, του 

σώματος
•  αισθητικά: ρινοπλαστική, ωτοπλαστική, βλεφαροπλαστική, 

αύξηση/μείωση στήθους
• ουλές αισθητικής ή/και λειτουργικής φύσεως

Ωτορινολαρυγγολογικό: Είναι ένα πολύ σύγχρονο τμήμα, ικανό 
να ασχοληθεί με όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με τα 
αυτιά, 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 εξοπλισμό
που περιλαμβάνει:

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

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

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

Μαγνητική Τομογραφία: Καλύπτει όλο το φάσμα των απλών 
και εξειδικευμένων εξετάσεων σε ασθενείς νεογνικής, 
παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, μειώνοντας έτσι το χρόνο
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•  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, προλαµβάνοντας
την σπονδυλολίσθηση και επιστροφή στο σπίτι την επόµενη
µέρα.

•  Growth Rod Systems για τον έλεγχο της πρώιµης σκολίωσης.
•  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 
παθήσεις, που σχετίζονται µε το κεντρικό νευρικό σύστηµα, 
σε νεογνά µέχρι και εφήβους. Χρησιµοποιεί τεχνολογικά 
προηγµένο εξοπλισµό και στελεχώνεται από έµπειρους 
χειρουργούς για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των 
νευρολογικών παθήσεων.
Αντιµετωπίζονται όλες οι επιπλοκές των κρανιοεγκεφαλικών 
κακώσεων, όπως:
•  τραύµα κεφαλής και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
•  τραύµατα τριχωτού κεφαλής
•  κατάγµατα κρανίου, διαστατικά, εµπιεσµατικά
•  κατάγµατα βάσεως κρανίου µε διαρροή εγκεφαλικού νοτιαίου

υγρού (ΕΝΥ)
•  διευρυνόµενα κατάγµατα
•  εγκεφαλικές θλάσεις και ενδοεγκεφαλικά αιµατώµατα

τραυµατικά
•  επισκληρίδια αιµατώµατα
•  υποσκληρίδια αιµατώµατα (οξέα, υποξέα, χρόνια)

∆ιαθέτει Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παιδιών για την 
απόλυτη κάλυψη και αντιµετώπιση των πλέον βαριών 
κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων της νεογνικής, βρεφικής
και παιδικής ηλικίας.

Οφθαλµολογικό:	 το τµήµα παιδοοφθαλµολογίας καλύπτει 
όλο το φάσµα των παθήσεων της οφθαλµολογίας, που 
αφορούν στη βρεφική και παιδική ηλικία καθώς και την 
εφηβική. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί προϋπόθεση για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης και κατ’ επέκταση της 
οµαλής ψυχικής, κοινωνικής και µαθησιακής εξέλιξης των 
µικρών µας ασθενών. ∆ιαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό, ο οποίος, παράλληλα µε το εξειδικευµένο ιατρικό 
προσωπικό, συµβάλλει στην αποτελεσµατική διάγνωση και 
αντιµετώπιση.

Πλαστικής	 Χειρουργικής: Σκοπός της πλαστικής 
χειρουργικής είναι να αντιµετωπίσει παθήσεις, όπως τραύµατα, 
συγγενείς 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 εξειδικευµένης 
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 
παθήσεων που αφορούν στο παιδί, όπως:
•  συγγενείς ανωµαλίες: του κρανίου και του προσώπου

(σχιστίες, συνοστεώσεις, σύνδροµα που αφήνουν
παραµορφώσεις στο πρόσωπο ή/και στο κρανίο), της
µικρωτίας, 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

•  αναπτυξιακά προβλήµατα: προβλήµατα σύγκλισης γνάθων
•  όγκους καλοήθεις και κακοήθεις: του προσώπου, του

σώµατος
•  αισθητικά: ρινοπλαστική, ωτοπλαστική, βλεφαροπλαστική,

αύξηση/µείωση στήθους
• ουλές αισθητικής ή/και λειτουργικής φύσεως

Ωτορινολαρυγγολογικό: Είναι ένα πολύ σύγχρονο τµήµα, 
ικανό να ασχοληθεί µε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται 
µε τα αυτιά, τη µύτη και το λάρυγγα. ∆ιαθέτει µία πλήρως 
εξοπλισµένη 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 εξοπλισµό
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:	 ∆ιαθέτει ακτινολογικά 
µηχανήµατα µε ακτινοσκόπηση, µε τα οποία πραγµατοποιείται 
ολόκληρο το φάσµα των βασικών ακτινογραφιών.

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

Μαγνητική	 Τοµογραφία: Καλύπτει όλο το φάσµα των 
απλών και εξειδικευµένων εξετάσεων σε ασθενείς νεογνικής,
παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, µειώνοντας έτσι το χρόνο 
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:

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

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

Πολυδύναµη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
Παίδων - Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας Παίδων: Σκοπό έχει να υποστηρίξει όλες τις 
διαθέσιµες χειρουργικές, παθολογικές και καρδιοχειρουρ-
γικές ειδικότητες 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 επεµβατικοί ακτινολόγοι, µε τη χρήση εξειδικευµένων 
εργαλείων, εκτελούν πράξεις, οι οποίες κάποτε 
αντιµετωπίζονταν χειρουργικά, µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο 
αιµορραγίας, µειώνοντας 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:

• Aγγειοδυσπλασιών
• Aγγειοχειρουργικό
• Aιματολογικό
• Aκοολογικό
• Aλλεργιολογικό
• Aναισθησιολογικό
• Aναπτυξιακής παιδιατρικής
• Γαστρεντερολογικό
• Γεννητο-ουρηθρικής χειρουργικής του άρρενος
• Δερματολογικό
• Διατροφολογικό - διαιτολογικό
• Ελέγχου σπονδυλικής στήλης - σκολίωσης
• Ενδοκρινολογικό - παιδικού διαβήτη
• Εργαστήριο μελέτης Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο
• Θωρακοχειρουργικό
• Κέντρο Αγγειακών Ανωμαλιών
• Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών,

Εφήβων & Οικογένειας
• Κρανιογναθοπροσωπικής χειρουργικής
• Λιπιδαιμικό
• Λοιμωξιολογικό
• Νευρολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νεφρολογικό
• Ορθοπεδικό

• Ουρολογικό
• Οφθαλμολογικό
• Παιδιατρικό
• Παιδικής & εφηβικής γυναικολογίας
• Παιδικής & εφηβικής παχυσαρκίας
• Παιδοκαρδιολογικό & αιμοδυναμικό Εργαστηρίο
• Παιδοκαρδιοχειρουργική κλινική -

Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών
• Παιδοχειρουργικό
• Πλαστικής Χειρουργικής
• Πνευμονολογικό
• Ρευματολογικό
• Φυματιολογικό
• Φυσικοθεραπείας
• Ω.Ρ.Λ.

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

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

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• EUROLIFE FFH
• INTERAMERICAN
• METLIFE
• NN HELLAS
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• GENERALI HELLAS
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ALLIANZ
• INTERASCO
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
• PRIME INSURANCE
• AXA PPP
• BUPA
• ERGO HELLAS
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• CNP ΖΩΗΣ
• CNP CYPRALIFE
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• AETNA
• HELLENIC ALICO LIFE
• SOUTH EASTERN
• GENERALI GLOBAL HEALTH
• INTERLIFE
• YΔΡΟΓΕΙΟΣ
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• AETNA
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• Y∆ΡΟΓΕΙΟΣ
• ALLIANZ HELLAS
• AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• AXA PPP
• BUPA
• CNP ΖΩΗΣ
• CNP CYPRIALIFE
• GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• EUROLIFE FFH
• ERGO HELLAS
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• GENERALI HELLAS
• GENERALI GLOBAL HEALTH
• HELLENIC ALICO LIFE
• INTERAMERICAN
• INTERASCO
• INTERLIFE
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• METLIFE
• NN HELLAS
• PRIME INSURANCE
• SOUTH EASTERN
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ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κλινικής

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

• Λειτουργεί από το 2010

• Είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα και 
ασφαλώς η μεγαλύτερη στην περιφέρεια της 

Θεσσαλίας

• Βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλίας στην 
πόλη της Λάρισας και απέχει από 50 έως 60 

χιλιόμετρα από τις υπόλοιπες πρωτεύουσες των 
Νομών της Μαγνησίας, των Τρικάλων και της 

Καρδίτσας, όπως και λιγότερο από μια (οδικώς) 
ώρα από τις πόλεις της Λαμίας και της Κατερίνης

• Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας αναπτύσσονται σε 30.000 τ.μ.

• Διαθέτει 286 ανοιχτές και 64 κλειστές θέσεις 
στάθμευσης οχημάτων

• Διαθέτει 206 κλίνες για τη λειτουργία 
τμημάτων Γενικής, Μαιευτικής και 

Γυναικολογικής Κλινικής

• Διαθέτει επτά (6) χειρουργικές αίθουσες, όπως 
και 5 (4+1) αίθουσες Μαιευτικού, εξοπλισμένες με 
την πιο σύγχρονη τεχνολογία για να καλύπτονται 

με ασφάλεια όλες οι ιατρικές επεμβάσεις

• Τα εργαστηριακά και διαγνωστικά τμήματα 
διαθέτουν εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής

• Διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένες ειδικές 
μονάδες: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ), Μονάδα 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

(ΜΙΥΑ-IVF)

 • Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό

• Υποστηρίζεται από εφημερεύοντες 
ιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων 

(Παθολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς, 
Μαιευτήρες Γυναικολόγους, Ορθοπαιδικούς, 

Αναισθησιολόγους, Νεογνολόγους, 
Εντατικολόγους) 24 ώρες το 24ωρο 365 

ημέρες το χρόνο.Στηρίζεται στην αξιόπιστη 
αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών των 
ασθενών πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο

• Οι ανάγκες διακομιδής των ασθενών 
καλύπτονται σε 24ωρη βάση από υπερσύγχρονο 

στόλο ιδιωτικών ασθενοφόρων

• Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι πιστοποιημένο 
από την TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα 

Πιστοποίησης TUV Nord της Γερμανίας), με το 
Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 για την παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης αρίστης ποιότητας, 
όπως και με την πιστοποίηση TEMOS για τις 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τις σύγχρονες 
υποδομές της κλινικής, από το Διεθνή Οργανισμό 

Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International, με 
έδρα την Γερμανία
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Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας βασική υποχρέωση προς τους ασθενείς 
που µας εµπιστεύονται είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες υγείας. Γι΄ αυτό δηµιουργούµε τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, αναπτύσσοντας συνεχώς τις υπηρεσίες µας, 
αναβαθµίζοντας τις υποδοµές µας, υιοθετώντας σύγχρονες 
ιατρικές πρακτικές και επενδύοντας σε καινοτόµες 
τεχνολογίες και κορυφαίους ιατρούς συνεργάτες.

Παθολογικός Τοµέας

Παθολογικό: ∆ίναι στελεχωµένο µε έµπειρους ιατρούς και 
ειδικευµένο προσωπικό που µε την εξέχουσα επιστηµονική τους 
κατάρτιση, προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες για την θεραπεία 
των νοσηλευοµένων µε στόχο:

•Την προληπτική ιατρική.
•Τη διερεύνηση συµπτωµάτων.
•Την αντιµετώπιση οξέων προβληµάτων
•Την παρακολούθηση ασθενών µε χρόνια νοσήµατα

Συνεργάζεται µε εξειδικευµένους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 
όπως αιµατολόγους, ηπατολόγους, νεφρολόγους, καρδιολόγους, 
γαστρεντερολόγους, χειρουργούς, νευρολόγους, κλπ., για την 
ολιστική αντιµετώπιση όλων των περιστατικών.
 
Καρδιολογικό: ∆ιαγιγνώσκονται και θεραπεύονται, µε τη χρήση 
πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες οι παθήσεις της καρδιάς και 

των αγγείων της. Ενδεικτικά πραγµατοποιούνται triplex καρδιάς, 
δοκιµασία κόπωσης σε κυλιόµενο τάπητα, holter ρυθµού και 
αρτηριακής πίεσης, διοισοφάγειο υπερηχογράφηµα καρδιάς, 
Stress Echo, κ.ά.

Πνευµονολογικό: Πραγµατοποιούνται όλες εκείνες οι εξετάσεις 
που χρειάζονται για τη διάγνωση και θεραπεία των αναπνευστικών 
παθήσεων χάρη στον πλήρη και σύγχρονο εξοπλισµό του και στην 
πολυετή εµπειρία του επιστηµονικού προσωπικού. Προσφέρονται 
οι κάτωθι υπηρεσίες υγείας:

1.  Σπιροµετρικός έλεγχος και προεγχειρητικός έλεγχος του 
αναπνευστικού.

2.  Ενδοσκοπικός έλεγχος κατωτέρου αναπνευστικού 
(βρογχοσκόπηση) µε δυνατότητα λήψης κυτταρολογικών 
εξετάσεων, βιοψιών, αφαίρεσης ξένων σωµάτων.

3. Ενδοβρογχικός Υπέρηχος Convex-Probe EBUS.
4.  ∆ιαγνωστικές ή/και εκκενωτικές παρακεντήσεις υπεζωκοτικών 

συλλογών (υπό άµεσο υπερηχογραφικό έλεγχο) µε δυνατότητα 
τοποθέτησης σωλήνων παροχέτευσης και διενέργεια 
πλευρόδεσης (όπου και όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη).

5. Υπερηχογραφικός έλεγχος ηµιθωρακίων.
6.  Υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας των 

νοσηλευοµένων µε συσκευές µη επεµβατικού µηχανικού 
αερισµού (C-PAP, Bi-PAP).

7. Εργαστήριο Ύπνου.
8. Ιατρείο ∆ιακοπής Καπνίσµατος.
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Χειρουργικός Τοµέας
 

Γυναικολογικό: Στο τµήµα αυτό, οποιαδήποτε πάθηση που 
σχετίζεται µε το γεννητικό σύστηµα της γυναίκας θεραπεύεται 
συντηρητικά ή χειρουργικά. Στο Γυναικολογικό Χειρουργικό Τοµέα 
λειτουργεί τµήµα Κολποσκοπήσεων όπου εξετάζονται ασθενείς 
µε παθολογικό Pap-Test/Thin Prep 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. ∆ιαθέτει 5 υπερσύγχρονες 
αίθουσες τοκετού, στελεχωµένες µε έµπειρο ιατρικό και µαιευτικό 
προσωπικό.

Τµήµα Εµβρυοµητρικής Ιατρικής: Πραγµατοποιούνται όλες 
οι απαραίτητες υπερηχογραφικές εξετάσεις µε τις οποίες 
αξιολογείται η ανάπτυξη και η ανατοµία του εµβρύου από τις 
πρώτες ηµέρες της σύλληψης µέχρι το τέλος της εγκυµοσύνης.
Στο τµήµα πραγµατοποιούνται εξετάσεις όπως καρδιοτοκογραφία, 
PAP-A, αυχενική διαφάνεια, Doppler, βιοφυσικό προφίλ, 
υπερηχογράφηµα β’ επιπέδου λήψη τροφοβλάστη, 
αµνιοπαρακέντηση.

 
Νευροχειρουργικό: Αντιµετωπίζονται συντηρητικά και 
χειρουργικά παθήσεις και κακώσεις του Κεντρικού και του 
Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος.

Ορθοπαιδικό: Αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά όλες οι 
παθήσεις και οι κακώσεις του µυοσκελετικού συστήµατος. 
Εφαρµόζονται όλες οι κλασικές αλλά και οι νέες χειρουργικές 
τεχνικές όπως της ελάχιστης επεµβατικότητας.

Σπονδυλικής Στήλης: Για εξειδικευµένη αντιµετώπιση όλων 
των παθήσεων, στο τµήµα σπονδυλικής στήλης εξετάζεται και 

διεκπεραιώνεται ένα ευρύ φάσµα χειρουργικών επεµβάσεων 
χρησιµοποιώντας τις τελευταίες τεχνικές και παρέχοντας µια 
εξατοµικευµένη θεραπεία ανάλογα µε την περίπτωση.
Οι περιπτώσεις αυτές, συνήθως σχετίζονται µε λειτουργίες 
αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής µοίρας όπως οσφυαλγία, 
δισκοπάθεια, κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου, σπονδυλική στένωση, 
οστεοπόρωση, σκολίωση, κύφωση κλπ.

Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής: 
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, απαραίτητες στην καθηµερινή ζωή και οι οποίες είναι 
δυνατόν να οφείλονται σε τραυµατισµούς ή σε χρόνια νοσήµατα.

Αθλητικών Κακώσεων: Ειδικεύεται στην διάγνωση και θεραπεία 
ασθενειών και τραυµατισµών του µυοσκελετικού συστήµατος που 
προκαλούνται κατά τη σωµατική και αθλητική δραστηριότητα.

Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης: Οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες είναι προσανατολισµένες κυρίως στην οξεία φάση 
της αποκατάστασης, σε εσωτερικούς ασθενείς πάσχοντες από: 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ή χρήζουν αποκατάστασης µετά 
από ορθοπαιδικές επεµβάσεις, επεµβάσεις του κεντρικού ή 
περιφερικού νευρικού συστήµατος ή άλλες µείζονες χειρουργικές 
επεµβάσεις.

Γενικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Λαπαροσκοπήσεων: 
Αναγνωρίζοντας ότι το µέλλον της χειρουργικής βρίσκεται 
σε λιγότερο επεµβατικές µεθόδους αντιµετώπισης, στο 
τµήµα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Λαπαροσκοπήσεων, 
πραγµατοποιούνται µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους, επεµβάσεις 
µε ελάχιστη διάρκεια παραµονής και σύντοµο χρονικό διάστηµα 
ανάρρωσης.

Γενικής Χειρουργικής: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία 
για όλες τις παθήσεις, γενετικές ανωµαλίες και κακώσεις των 
οργάνων του ανθρώπινου σώµατος που αφορούν τη χειρουργική 
παθολογία.

Ουρολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του 
ουροποιητικού και του γεννητικού συστήµατος µε την εφαρµογή 
νέων µεθόδων. Επίσης, αντιµετωπίζονται δυσλειτουργίες του 
κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος, καθώς και παθήσεις 
ανδρικής υπογονιµότητας και σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Οφθαλµολογικό: Καλύπτονται οφθαλµολογικά περιστατικά, 
καθώς και συγγενείς παθήσεις που συνοδεύονται από 
οφθαλµολογικές εκδηλώσεις όπως καταρράκτης, γλαύκωµα, 
ωχρά κηλίδα, διαθλαστικές ανωµαλίες.

Χειρουργικής Θώρακος: ∆ίνει την δυνατότητα της σωστής 
αντιµετώπισης των παθήσεων του πνεύµονα, του µεσοθωρακίου, 
των µεγάλων αγγείων και της καρδιάς σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα. Υποστηρίζεται από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
και εξειδικευµένο τµήµα νοσηλείας. Το σύνολο των επεµβάσεων 
γίνεται µε την βοήθεια του πλέον σύγχρονου υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού και ενδοσκοπικών και θωρακοσκοπικών µεθόδων.
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Πλαστικής Χειρουργικής: Πραγµατοποιούνται όλες οι 
αισθητικές και επανορθωτικές επεµβάσεις προσώπου και 
σώµατος. Αντιµετωπίζεται µία ευρεία γκάµα παθήσεων όπως 
συγγενείς ανωµαλίες, αγγειακές ανωµαλίες, δερµατικές 
παθήσεις, τραύµατα, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι προσώπου 
και σώµατος.

Αγγειοχειρουργικό: Καλύπτει όλο το φάσµα της 
αγγειοχειρουργικής τόσο στον τοµέα της διάγνωσης όσο 
και στον τοµέα της θεραπείας (συντηρητικής ή επεµβατικής), 
αντιµετωπίζοντας όλες τις παθήσεις των φλεβών, των αρτηριών 
και των λεµφαγγείων µε κλασικές και σύγχρονες µεθόδους.

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

Eιδικές Μονάδες
 

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.): Είναι µια 
από τις πιο σύγχρονες µονάδες στη χώρα, συνολικής 
δυναµικότητας 18 κλινών, επιπέδου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (υποστήριξη µε 
µηχανικό αερισµό), εξοπλισµένη µε τεχνολογία αιχµής. Επίσης, στη 
Μονάδα λειτουργεί 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.): Λειτουργεί σύµφωνα µε τα πρότυπα των αντιστοίχων 
µονάδων της Ευρώπης και της Αµερικής. Η οµάδα µε την οποία 
στελεχώνεται η Μ.Ι.Υ.Α., αποτελείται από εξειδικευµένους 
γυναικολόγους και εµβρυολόγους µε πολυετή πείρα στον τοµέα 
της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής.

Η Μ.Υ.Ι.Α. του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι πιστοποιηµένη από την TÜV 
HELLAS σύµφωνα µε το εξειδικευµένο πρότυπο EN 15224:2017, 
το οποίο εστιάζεται στην υγεία. Είναι από τις πρώτες Κλινικές 
στην Ελλάδα που έλαβε τη συγκεκριµένη πιστοποίηση η οποία 
προβλέπεται και από το νοµικό πλαίσιο (Π∆ 10/2016, Υ.Α 
6901/2015), για τις Μονάδες Εξωσωµατικής.

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.): 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).
 
Ειδικότερα, στη Μ.Τ.Ν. του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, δίνεται η 
δυνατότητα για προετοιµασία των ασθενών που επιθυµούν να 
µεταµοσχευθούν (προµεταµοσχευτικού ελέγχου λήπτη - δότη) και 

παραποµπή υποψήφιων ληπτών για ένταξη στη λίστα αναµονής 
από αποβιώσαντα δότη σε µεταµοσχευτικό κέντρο της επιλογής 
τους. Η Μ.Τ.Ν. επίσης παρέχει τη δυνατότητα πλασµαφαίρεσης, 
λιπιδοαφαίρεσης και MARS - τεχνητό ήπαρ- σε νευρολογικά, 
οφθαλµολογικά, κληρονοµικά, ανοσολογικά και άλλα σπάνια 
νοσήµατα.

Πολυδύναµη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων 
(Μ.Ε.Θ.): ∆ιαθέτει 11 κλίνες 4 από τις οποίες υποστηρίζουν 
Θωρακοχειρουργικά  περιστατικά.  Παρέχεται το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο συνεχούς και αδιάλειπτης παρακολούθησης, 
φροντίδας και θεραπείας σε ασθενείς που οι ζωτικές τους 
λειτουργίες βρίσκονται σε κρίσιµη κατάσταση.

Ειδικά Τµήµατα
 

Αιµοδυναµικό εργαστήριο: Εγγυάται τη σωστή διάγνωση των 
καρδιαγγειακών παθήσεων και επιλογής της ενδεδειγµένης 
θεραπείας (φαρµακευτική, επεµβατική, χειρουργική), σύµφωνα µε 
τα διεθνή πρότυπα. Παρέχεται 24ωρη κάλυψη για την άµεση και 
ενδεδειγµένη θεραπεία του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 
(πρωτογενής αγγειοπλαστική) από εξειδικευµένο προσωπικό. Το 
σύνολο των στεφανιαίων επεµβάσεων πραγµατοποιείται µε την 
βοήθεια του πλέον σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και 
µεθόδων (rotablator, βλάβες διχασµών, ECMO, IABP).

Βηµατοδοτικό Κέντρο: ∆ιενεργείται η τοποθέτηση/ εµφύτευση 
βηµατοδοτών από το τµήµα επεµβατικής καρδιολογίας. Στο τµήµα 
πραγµατοποιούνται εµφυτεύσεις συσκευών βηµατοδότησης για 
την αντιµετώπιση καρδιακών αρρυθµιών όπως βραδυκαρδιών ή 
συγκοπικών επεισοδίων καθώς και για την παρακολούθηση του 
καρδιακού ρυθµού (looprecorders).

Κέντρο Μαστού: 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, 
κατευθυνόµενη βιοψία, κυτταρολογικό έλεγχο και κλινική εξέταση 
από έµπειρους ιατρούς – ειδικούς στις παθήσεις του µαστού.
pain, fibromyalgia, neuralgia, shingles pain.
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Μονάδα Αντιµετώπισης Χρονίου Πόνου: Συνιστά µία 
σύγχρονη µονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευτικής προσέγγισης 
ασθενών µε χρόνια επώδυνα σύνδροµα όπως χρόνια οσφυαλγία, 
νευραλγίες, καρκινικό πόνο, ινοµυαλγία, νευραλγία, πόνο έρπητα 
ζωστήρα.

Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας: Απευθύνεται σε 
ασθενείς µε διαφόρων µορφών νεοπλάσµατα συµπαγείς όγκους 
και κακοήθη αιµατολογικά νοσήµατα. ∆ίνεται έµφαση στη 
στοχευµένη θεραπεία, σε κατάλληλους χηµειοθεραπευτικούς 
συνδυασµούς που προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες και 
ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, σε βιολογικούς παράγοντες, 
στην ανοσοθεραπεία και στην υποστηρικτική αγωγή. Το τµήµα 
Παθολογικής Ογκολογίας διαθέτει επίσης τµήµα ηµερησίας 
νοσηλείας και Χηµειοθεραπείας εξοπλισµένο µε µηχάνηµα 
κάθετης νηµατικής ροής αέρα για την προπαρασκευή των 
κυτταροστατικών φαρµάκων.

Τµήµα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας: Πρόκειται για 
ένα υπερσύγχρονο τµήµα  το οποίο παρέχει υπηρεσίες εφάµιλλες 
διεθνών αναγνωρισµένων κέντρων του εξωτερικού καθώς 
διαθέτει καταξιώµένοεπιστηµονικό προσωπικό, τεχνολογία 
αιχµής και εφαρµόζει ακτινοθεραπευτικά σχήµατα όπως ορίζονται 
από τα διεθνή πρωτόκολλα και οργανισµούς. Το Τµήµα µπορεί να 
αντιµετωπίσει νεοπλασµατικές νόσους σε οποιοδήποτε όργανο 
και ιστό του σώµατος. Με τον Γραµµικό Επιταχυντή Varian Trilogy, 
που αποτελεί την κορυφαία επιλογή για την πραγµατοποίηση 
ακτινοθεραπειών όπως:

1) ενός πεδίου
2) δύο αντίθετων πεδίων (2D)
3) θεραπεία τριών διαστάσεων (3D)
4) σύµµορφη (µε το σχήµα του όγκου)
5) τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3DCRT)
6) διαβαθµισµένης εντάσεως ακτινοθεραπεία (IMRT)
7) καθοδηγούµενης από εικόνα ακτινοθεραπεία (IGRT)
8) ογκοµετρικής διαβαθµισµένης δόσεως ακτινοθεραπεία (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

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 
υπερσύγχρονο πολυτοµικό (multislice) Αξονικό Τοµογράφο
 
128 τοµών, τελευταίας τεχνολογίας για την εξέταση όλων των 
οργάνων, αλλά και για ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως 
αξονική στεφανιογραφία, εικονική κολονοσκόπηση, τρισδιάστατες 
ολόσωµες αγγειογραφίες, αξονική εντερόκλυση και εντερογραφία 
καθώς και δυνατότητα αυτόµατης ανίχνευσης πνευµονικών όζων.

Βιοψίες κατευθυνόµενες µε αξονικό τοµογράφο: η χρήση του 
αξονικού τοµογράφου επιτρέπει στον επεµβατικό ακτινολόγο 
να βλέπει την περιοχή της βλάβης υπό διάφορες γωνίες και 
τον βοηθά να εντοπίσει ακριβώς τον παθολογικό ιστό ή και την 
παθολογική παρουσία υγρού.

Θερµοκαυτηριασµός όγκων µε ραδιοσυχνότητες (RF 
Ablation): Είναι µία θεραπευτική µέθοδος που γίνεται µε τη χρήση 
του αξονικού τοµογράφου στον οποίο βρίσκεται ξαπλωµένος ο 
ασθενής, προκειµένου να εντοπιστεί ο όγκος. Εισάγεται διαδερµικά 
µια βελόνη µέσω της οποίας εφαρµόζονται ραδιοσυχνότητες 
µέσα στον όγκο µε συνέπεια, λόγω της ανάπτυξης υψηλής 
θερµοκρασίας, να επιτυγχάνεται νέκρωση του όγκου.

Ενδοσκοπικό/Γαστρεντερολογικό: Με τη χρήση της αρτιότερης 
τεχνολογίας αντιµετωπίζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά όλες 
οι παθήσεις του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήµατος 
(στοµάχου, εντέρου, ήπατος, κ.λπ.).

•  Ενδοσκοπικό εργαστήριο: διαγνωστικές και επεµβατικές 
ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού 
(γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις)

• ERCP

Λιποµέτρηση: Πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο DEXA, που 
προσδιορίζει µε µεγάλη ακρίβεια τα ποσοστά λίπους του σώµατος.

Μαγνητική Τοµογραφία: Το τµήµα είναι εξοπλισµένο µε 
Μαγνητικό Τοµογράφο 1.5 Tesla που υποστηρίζεται από όλα 
τα πηνία τελευταίας τεχνολογίας και πραγµατοποιεί µαγνητικές 
τοµογραφίες όλων των τύπων (εγκεφάλου, TWI, DWI, άνω 
και κάτω κοιλίας, αρθρώσεων, µαλακών µορίων, µαγνητικές 
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αγγειογραφίες, µαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία, µαγνητική 
µαστογραφία, χονδρογραφία αρθρώσεων και µαγνητική 
τοµογραφία γυναικείας πυέλου).
  
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας και 
Αιµοδοσίας (Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, Αιµατολογικό, 
Ορµονολογικό, Ανοσολογικό, Μοριακής Βιολογίας): Λειτουργούν 
µε ξειδικευµένο προσωπικό και µηχανήµατα τελευταίας 
τεχνολογίας. Επίσης, πραγµατοποιείται όλος ο απαιτούµενος 
έλεγχος αίµατος, πλάσµατος και αιµοπεταλίων που προηγείται 
των µεταγγίσεων.

Κυτταρολογικό Εργαστήριο: έχει δυνατότητα διαχείρισης 
και διάγνωσης όλων των κυτταρολογικών υλικών όπως  Τεστ 
Παπανικολάου, υλικού ενδοµητρικής λήψης, αλλοιώσεων 
βλεννογόνων, κυτταρολογική πτυέλων, κυτταρολογική ούρων, 
κυτταρολογική υγρών, κυτταρολογική βρογχοσκόπησης, 
κυτταρολογική βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος, κυτταρολογική 
εκκρίµατος µαστού, κυτταρολογική εκκρίµατος ρινός, 
κυτταρολογική σπέρµατος, κυτταρολογική παρακεντήσεων 
µε λεπτή βελόνη εν τω βάθει οργάνων. Η επεξεργασία των 
κυτταρολογικών δειγµάτων γίνεται µε τη µέθοδο Υγρής 
Κυτταρολογίας THIN PREP. Επιπλέον, πραγµατοποιούνται 
παρακεντήσεις µε λεπτή βελόνη (FNA) για λήψη και διάγνωση 
κυτταρολογικού υλικού από αλλοιώσεις επιπολής οργάνων 
(θυρεοειδής, µαστός, σιελογόνοι, λεµφαδένες, δέρµα, µαλακά 
µόρια).

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: Η καλύτερη εξέταση για 
τον έλεγχο της οστικής πυκνότητας και τη διάγνωση της 
οστεοπόρωσης. Πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο DEXA.

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

Πυρηνική Ιατρική: Το τµήµα διαθέτει άνετους και λειτουργικούς 
χώρους και είναι εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα. 
Ειδικότερα, διαθέτει τοµογραφική γ-Camera, 2 κεφαλών 
µεταβλητής γωνίας µε πλήρες λογισµικό, ώστε να µπορεί 
να εκτελεί όλων των ειδών τις εξετάσεις (απλές, ολόσωµες 
σαρώσεις, εντοπισµένες δυσδιάστατες απεικονίσεις σε περιοχές 
του ανθρώπινου σώµατος, τοµογραφικές απεικονίσεις στην 
περιοχή του εγκεφάλου, του θώρακος, του τραχήλου και της 
κοιλίας, άµεση ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία).

Τµήµα Υπερήχων: Ο εξοπλισµός αποτελείται από συστήµατα 
υπερήχων που επιτρέπουν την πραγµατοποίηση όλων των τύπων 
εξετάσεων υπερήχων και Triplex. Επίσης, πραγµατοποιείται 
κατευθυνόµενη βιοψία (FNA) του µαστού ή του θυρεοειδούς 
αδένα.

Ψηφιακός Μαστογράφος: Εναι σύγχρονης τεχνολογίας, 
ελάχιστης δόσης ακτινοβολίας, µε ενσωµατωµένο πρόγραµµα 
υποβοηθούµενης διάγνωσης και σύστηµα ψηφιακής 
αρχειοθέτησης εξετάσεων (PACS) µεγάλης χωρητικότητας.

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

Αγγειοχειρουργικό
•Γαστρεντερολογικό
•Γενικής Χειρουργικής
•Γυναικολογικό
•Καρδιολογικό
•Μαιευτικό
•Μαστού
•Νευροχειρουργικό
•Ορθοπαιδικό

 •Ουρολογικό
•Οφθαλµολογικό
•Παθολογικό
•Πλαστικής Χειρουργικής
•Πνευµονολογικό
•Σπονδυλικής Στήλης
•Χειρουργικής Θώρακος
•Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ)

 

Συνεργασία µε Ασφαλιστικές Εταιρείες

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

• AETNA
• ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
• Y∆ΡΟΓΕΙΟΣ
• BUPA
• CNP ΖΩΗΣ
• CNP CYPRΙALIFE
• ERGO HELLAS
• EUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
• EUROLIFE FFH
• GENERALI HELLAS
• GENERAL GLOBAL HEALTH
• GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
• HELLENIC ALICO LIFE
• INTERAMERICAN
• INTERASCO
• INTERLIFE
• INTERPARTNER ASSISTANCE
• METLIFE
• NN HELLAS
• SOUTH EASTERN



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤOY

 

σελ. 46
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

• 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 4 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
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Η Διεπιστηµονική οµάδα διευθύνεται από Φυσίατρο 
και στελεχώνεται, µεταξύ άλλων, από Εντατικολόγο, 
Παθολόγο, Καρδιολόγο καθώς και συνεργαζόµενους 
Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Οι βασικοί τοµείς 
αποκατάστασης περιλαµβάνουν: Ιατρική αποκατάσταση, 
Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, 
Υδροθεραπεία, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κλινικό 
Διαιτολόγο & Νοσηλευτική Αποκατάσταση. Η οµάδα 
αποκατάστασης του Κέντρου κατευ- θύνει και 
κατευθύνεται από τις ανάγκες του ατόµου.

Εξειδικευµένα τµήµατα

• Αναγεννητικές Θεραπείες
• Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων
• Ιατρείο Βελονισµού
• Ιατρείο ∆ιακρανιακού Ηλεκτρικού & Μαγνητικού Ερεθισµού
• Ιατρείο ∆ιακρανιακού Doppler (συνεχούς καταγραφής)
• Ιατρείο Κατακλίσεων
• Ιατρείο Οζονοθεραπείας
• Ιατρείο Σπαστικότητας
• Ιατρείο Συνταγογράφησης Άσκησης
• Ιατρείο φώνησης και κατάποσης
• Ορθοβιολογικοί παράγοντες (PRP)
• Ορθώσεις - κηδεµόνες
• Ουρολογικό- Ουροδυναµικό
• Τµήµα Εργοµετρίας & Αθλητικής Αξιολόγησης
• Τµήµα Κλινικής ∆ιαιτολογίας & Παχυσαρκίας

• Τµήµα Νευροψυχολογίας
• Τµήµα Ροµποτικής Αποκατάστασης & Νευροπλαστικότητας

Διαγνωστικά Εργαστήρια

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

Θεραπευτικές Υπηρεσίες
 

Τµήµα Ροµποτικής Αποκατάστασης & Nευροπλαστικό- 
τητας: Ο Φιλοκτήτης συνιστά το µοναδικό Κέντρο Αποκατάστα- 
σης στην Ελλάδα που παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες νευρο- 
πλαστικότητας και εντάσσει στο καθηµερινό πρόγραµµα 
αποκατάστασης των ασθενών τον ∆ιακρανιακό Ηλεκτρικό Ερεθι- 
σµό. Παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες και συνταγογραφεί προ- 
γράµµατα που προάγουν την νευροπλαστικότητα για την πληρέ- 
στερη και ταχύτερη αποκατάσταση νευρολογικών ασθενών.
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Transcranial Direct Current Stimulation - tDCS: Ο 
διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισµός είναι µία µη επεµβατική 
και ανώδυνη µέθοδος νευροτροποποίησης, η οποία προκαλεί 
ερεθισµό στον εγκεφαλικό φλοιό και προάγει τη νευροπλαστι- 
κότητα. Ενδείκνυται σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρα- 
νιοεγκεφαλική κάκωση, νόσο του Parkinson, κατάθλιψη και άλλα 
νευροεκφυλιστικά νοσήµατα.

Repetitive Transmagnetic Stimulation - Διακρανιακός 
Μαγνητικός Ερεθισµός: Ο επαναληπτικός ∆ιακρανιακός 
Μαγνητικός Ερεθισµός µε χρήση νευροπλοήγησης χρησιµοποιείται 
ευρύτατα µε ερευνητικό σκοπό και εκτιµάται ότι αποτελεί και 
θα αποτελέσει µια από τις πρωτοπόρες θεραπείες νευροτρο- 
ποποίησης. Είναι µια σύγχρονη θεραπευτική 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 
µαγνητικών πεδίων, που µεταφέρονται από ειδικούς αισθητήρες 
τοποθετηµένους στο τριχωτό της κεφαλής.

Lokomat: Αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγµα στον 
τοµέα της Ροµποτικά Υποβοηθούµενης Βάδισης. Απευθύνεται 
σε νευρολογικούς ασθενείς, µε διάφορα προβλήµατα προτύπου 
βάδισης, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφα- 
λικές κακώσεις κακώσεις νωτιαίου µυελού, σκλήρυνση κατά 
πλάκας και σε άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση.

Erigo: Ροµποτικό µηχάνηµα για την πρώιµη έγερση και κινη- 
τοποίηση ασθενών στην υποοξεία φάση νοσηλείας και µετά 
από παρατεταµένο κλινοστατισµό. Κινητοποιεί ενεργοπαθητικά 
τα κάτω άκρα, αντιµετωπίζοντας τη φλεβική στάση και τις επι- 
πλοκές που προκύπτουν εξαιτίας της. Απευθύνεται σε ασθενείς 
µετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, µε εγκε- 
φαλικό επεισόδιο και σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για µεγά- 
λα χρονικά διαστήµατα. Προάγει τη γρήγορη ενσωµάτωση των 
ασθενών σε ολοκληρωµένα πρωτόκολλα αποκατάστασης.

Τµήµα Φυσικοθεραπείας: Οι θεραπείες καλύπτουν νευρο- 
λογικά, ορθοπεδικά, νευροχειρουργικά περιστατικά καθώς 
επίσης και µυοσκελετικές, αναπνευστικές και καρδιαγγειακές 
παθήσεις. Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέσα 
για την εξειδικευµένη και εξατοµικευµένη παροχή θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων και προγραµµάτων.
Eφαρµόζονται:
•  Τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης για την βελτίωση της 

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

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

•  Βασικές αρχές βελτίωσης της κινητικής απόδοσης, ανάπτυξη 
καρδιοαναπνευστικών παραµέτρων.

•  Ειδικά προγράµµατα θεραπευτικής γυµναστικής και αποθε- 
ραπείας (core stability, medical balls, ΤRX, κ.α).

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

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

και επώδυνες περιοχές και αρθρώσεις
•  Μαγνητικά πεδία
• Θεραπευτικοί Υπέρηχοι
•  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 οιδήµατος, την 
ανάκτηση εύρους κίνησης των αρθρώσεων και την αιµάτωση 
ιστών

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

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

•  Shockwave (SWT) εφαρµόζεται για τη θεραπεία χρόνιων µυϊ- 
κών διαταραχών και τενόντων (επικονδυλίτιδα, τενοντίτιδα 
επιγονατιδικού - αχιλλείου - υπερακανθίου, triggerpoints, πελ- 
µατιαία απονευρωσίτιδα κλπ.), αλλά και σε περιπτώσεις που η 
χειρουργική λύση φαίνεται να είναι αναπόφευκτη (παγωµένος 
ώµος, άκανθα πτέρνας κλπ.)

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

Τµήµα Υδροθεραπείας: Η εφαρµογή της σύγχρονης υδρο- 
θεραπείας στο πλαίσιο της αποκατάστασης αποτελεί µία από 
τις ειδικότητες της διεπιστηµονικής οµάδας αποκατάστασης 
και πραγµατοποιείται σε θεραπευτικές πισίνες σε θερµοκρασία 
νερού από 32 – 34 βαθµούς Κελσίου µε κατάλληλες συνθήκες 
αέρα (45 - 50% υγρασία). Το πρόγραµµα υδροθεραπείας 
διαµορφώνεται από κατάλληλα εκπαιδευµένο και καταρτισµένο 
θεραπευτή και είναι βασισµένο στις ανάγκες του ασθενούς. Ο 
ασθενής µπορεί να ευεργετηθεί από τις θεραπευτικές ιδιότητες 
του νερού από τα πρώτα κιόλας στάδια αποκατάστασης, 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 χαλάρωσης και της ευεξίας, 
αυξάνει την κυκλοφορία του αίµατος και το έργο της αναπνοής. 
Η σύγχρονη υδροθεραπεία, η οποία βασίζεται στις αρχές της 
διεθνούς ταξινόµησης της λειτουργικότητας, της υγείας και της 
αναπηρίας (ICF), βελτιώνει τον ασθενή σε επίπεδο συµµετοχής, 
δραστηριότητας και λειτουργικότητας. Η νοητική προσαρµογή του 
ασθενούς στο νερό, η σταδιακή αυτονόµησή του, η αύξηση της 
κινητικότητάς του σε ασφαλές περιβάλλον και η µικρή φυσική 
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 διεπιστηµονικής 
παρέµβασης στην αποκατάσταση και µέσο πρόγνωσης της πορείας 
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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 Functional 
Training, η Jahara.

Hydrophysio: Πρόκειται για κυλιόµενο διάδροµο ο οποίος 
γεµίζει µε νερό ελεγχόµενης θερµοκρασίας, ρυθµιζόµενου 
ύψους και αντίστασης. Το άτοµο που παρακολουθεί πρόγραµµα 
αποκατάστασης, µπορεί να ευεργετηθεί από τα πλεονεκτήµατα 
της άσκησης του καθώς βοηθάει στη µείωση του πόνου των 
αρθρώσεων, βελτιώνει την ευελιξία και την ισορροπία, ενώ 
η ελεγχόµενη θερµοκρασία του νερού χαλαρώνει τους µύες, 
ανακουφίζει και βελτιώνει την κυκλοφορία 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, χρόνιες παθήσεις, κ.α. 
Από τα πρώτα στάδια της αποκατάστασης 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 
προσδιορισµού των στόχων, πλαίσια αναφοράς και τεχνικές 
(Bobath, PNF, SI). Εστιάζουν στην ανάκτηση σωµατικών, 
συναισθηµατικών και γνωστικών ικανοτήτων που επηρεάζουν 
την εκτέλεση έργου. Μέσα από εξειδικευµένη ατοµική ή οµαδική 
παρέµβαση µε τη χρήση προσαρµοσµένων, σκόπιµων και 
στοχοκατευθυνόµενων δραστηριοτήτων εκπαιδεύουν τα άτοµα 
να εµπλακούν στις δραστηριότητες καθηµερινής ζωής και τα 
εισάγουν στην διαδικασία ανάκτησης των ρόλων στο οικιακό και 
κοινωνικό περιβάλλον.

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

Τµήµα Ψυχολογικής Υποστήριξης: Η ψυχολογική υπο- 
στήριξη των ασθενών αποκατάστασης αποτελεί µείζονα παρά- 
γοντα της θεραπευτικής διαδικασίας. Η συνθήκη, που αντιµε- 
τωπίζουν οι άνθρωποι, έπειτα από µια ξαφνική απώλεια της 
αυτονοµίας τους, αποτελεί µια περίοδο κρίσης, κατά την οποία 
χρειάζονται εξειδικευµένη φροντίδα και στήριξη. Έπειτα από την 
ξεχωριστή αξιολόγηση κάθε ασθενούς προκύπτουν οι ιδιαίτερες 
ανάγκες του και σχεδιάζεται το εξατοµικευµένο πρόγραµµα 
ψυχολογικής υποστήριξης για τον κάθε ένα. Συγκεκριµένα, σε 
ασθενείς µε νευρολογικά προβλήµατα δίνεται έµφαση στην 
ενίσχυση τυχόν γνωσιακών ελλειµµάτων. Σε κάθε περίπτωση 
βασικό µέληµα του ψυχολόγου αποτελεί η ενίσχυση της επίγνωσης 
του ασθενούς 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 εγγύτητα µε έναν ειδικό, 
τον οποίο εµπιστεύονται οι ασθενείς, προάγει το σύνολο του 
προγράµµατος αποκατάστασης, στο οποίο συµµετέχει. Τέλος, η 
στήριξη και η διαρκής ενηµέρωση της οικογένειας του πάσχοντος 
είναι απαραίτητη, στο πλαίσιο της συνεργασίας. Οι φροντιστές του 
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ασθενούς συχνά χρειάζονται και οι ίδιοι στήριξη, γεγονός που 
φροντίζεται παράλληλα από τον ψυχολόγο αποκατάστασης.

Τµήµα Κλινικής Διαιτολογίας - Διατροφής: Η σωστή, 
ισορροπηµένη και εξατοµικευµένη διατροφή παίζει καθοριστικό 
ρόλο σε όλες σχεδόν τις κλινικές παθήσεις, καθώς επηρεάζει την 
προαγωγή της υγείας του ανθρώπου. Στο πλαίσιο της φυσικής και 
ιατρικής αποκατάστασης, η συµβολή της σωστής διατροφής είναι 
πολύ σηµαντική, τόσο στην οξεία φάση της νόσου, όσο και στην 
µακροχρόνια πορεία της, 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 υποθρεψία, η 

οποία δυσχεραίνει και καθυστερεί την πορεία του θεραπευτικού 
προγράµµατος

•  ενισχύει τον ανθρώπινο οργανισµό, µε τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά, για καλύτερη επούλωση πληγών και κατακλίσεων

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

•  συντελεί στην ρύθµιση συνοδών νοσηµάτων των ασθενών, 
όπως Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, Νεφρικές παθήσεις, Νευρολογικές 
παθήσεις, Νοσήµατα του Γαστρεντερικού Συστήµατος κ.α.

Η κλινική διαιτολόγος πραγµατοποιεί αξιολόγηση της θρεπτικής 
κατάστασης όλων των ασθενών, κατά την εισαγωγή τους. Στη 
συνέχεια, σε συνεργασία µε τους ιατρούς και την διεπιστηµονική 
οµάδα, δηµιουργεί εξατοµικευµένο πρόγραµµα διατροφής, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν την πάθηση, τις θρεπτικές ανάγκες, την 
οδό χορήγησης της τροφής, τις ιδιαιτερότητες και τις προτιµήσεις 
κάθε ασθενούς. Το πρόγραµµα διατροφής επαναξιολογείται 
και αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την πορεία του ασθενούς. 
Παράλληλα, η ∆ιαιτολόγος ενηµερώνει και εκπαιδεύει τους 
ασθενείς για τις διατροφικές συνήθειες, που θα πρέπει να 
ακολουθούν, πλέον, µε σκοπό να διατηρήσουν την επιθυµητή 
λειτουργικότητα, αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.
Στην διαδικασία διατροφικής αξιολόγησης χρησιµοποιείται 
υπερσύγχρονος εξοπλισµός, όπως:
• Βιοηλεκτρική εµπέδηση (ΒΙΑ)
•  Απορροφησιοµετρία Ακτίνων ∆ιπλής Ενέργειας (DΕXA, Dual 

Energy X-ray Absorptiometry)
•  Εργοσπιροµέτρηση, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες διατροφικής υποστήριξης.

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

πόνος, νευρολογικές παθήσεις, ψυχοσωµατικές παθήσεις, 
παθήσεις καρδιάς, δερµατοπάθειες, κ.ά.

•  την ανακούφιση του αρρώστου από βασανιστικά συµπτώµατα
• την πρόληψη της εκδήλωσης µιας ασθένειας
• την τόνωση και αναζωογόνηση γενικά του οργανισµού
• την απάλειψη του οξύ ή χρόνιου πόνου
• την ελάττωση των φαρµάκων σε µία χρόνια πάθηση
•  την καταπολέµηση παχυσαρκίας, καπνίσµατος και αλκοολισµού
•  τον περιορισµό του θεραπευτικού αδιεξόδου, που συναντάται 

συχνά σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις

Καινοτοµία στο Φιλοκτήτη

• Στον Φιλοκτήτη ακολουθούν πρόγραµµα αποκατάστασης ασθενείς 
οι οποίοι εντάσσονται στην µελέτη αξιολόγησης της αντλίας 
αντιωθήσεως PULVAD (Pressure Unloading Left Ventricular Assist 
Device). Οι συγκεκριµένοι ασθενείς πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου και είναι µη αποδεκτοί για µεταµόσχευση καρδιάς. 
Ο Φιλοκτήτης σε συνεργασία µε την οµάδα Καρδιοχειρουργών και 
Καρδιολόγων αποτελεί το µοναδικό Κέντρο υποστήριξης τέτοιων 
περιστατικών και τα αποτελέσµατα είναι πολύ αισιόδοξα.

• Ο Φιλοκτήτης πρωτοπορεί στην ιατρική έρευνα µε παγκόσµια 
διάκριση. Το δηµοσιευµένο άρθρο (2017) µε τίτλο “The effect of 
simultaneous transcranial direct current stimulation and speech 
therapy treatment in stroke patients with aphasia” στο διεθνές 
περιοδικό Journal of Advances in Medicine and Medical Research 
διακρίθηκε µε το πρώτο βραβείο στο τοµέα της ιατρικής έρευνας στην 
Αποκατάσταση στον παγκόσµιο διαγωνισµό World Championship 
2018. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τους ερευνητές ιατρούς 
στο ΚΑΑ Φιλοκτήτης. Χρησιµοποιήθηκαν οι συσκευές διακρανιακού 
ηλεκτρικού ερεθισµού που διαθέτει το κέντρο, σε συνδυασµό µε 
την παρέµβαση των λογοθεραπευτών της οµάδας αποκατάστασης 
σε εσωτερικούς ασθενείς µε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και 
αφασία, όπου διαπραγµατεύεται την επίδραση του διακρανιακού 
ηλεκτρικού ερεθισµού (transcranial direct current stimulation-
TDCS) στη βελτίωση της εκποµπής λόγου σε ασθενείς µε αφασία 
συνεπεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και αποδεικνύει τη 
βέλτιστη αποτελεσµατικότητα της θεραπείας όταν συνδυάζεται 
ταυτόχρονα µε λογοθεραπευτική παρέµβαση.

Εκπαιδευτικό Κέντρο

Σηµείο αναφοράς αποτελεί ο Φιλοκτήτης για το Πανεπιστήµιο 
Rutgers, Brunswick, NJ καθώς φοιτητές του τµήµατος Κινησι- 
ολογίας και Υγείας πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση. 
Το 2018 επισκέφτηκαν το Κέντρο µας για µία εβδοµάδα και στο 
διάστηµα αυτό, τους δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
Υδροθεραπεία, ροµποτικά συστήµατα επανεκπαίδευσης βάδισης 
καθώς και το έργο της διεπιστηµονικής οµάδας του Φιλοκτήτη στο 
τµήµα εξωτερικών ασθενών και στη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας. 
Συµµετείχαν, επίσης, στις δραστηριότητες και στις εσωτερικές 
εκπαιδεύσεις του Κέντρου.

Το Τµήµα Κινησιολογίας και Υγείας του Πανεπιστηµίου Rutgers, New 
Brunswick, NJ στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων 
και δεξιοτήτων για την κατάλληλη προετοιµασία των φοιτητών ώστε 
να ακολουθήσουν καριέρα σε διάφορους τοµείς όπως η ιατρική, η 
φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η φυσιολογία της άσκησης και 
η αθλητική προπόνηση. Στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, 
η πρακτική άσκηση αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευσης 
των φοιτητών καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρµόσουν 
τις γνώσεις τους σε ένα πραγµατικό εργασιακό περιβάλλον και να 
αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη µελλοντική τους 
επαγγελµατική εξέλιξη.

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Φιλοκτήτης έχει 
συνάψει συνεργασία µε την BUPA International και διαθέτει 
σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.
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MEDSTEM SERVICES
της εταιρείας
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• 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»



σελ. 53
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Η Medstem Services Α.Ε. εκδίδει, σε συνεργασία µε την Εθνι-
κή Τράπεζα, την πιστωτική κάρτα «My Club Card Visa», η οποία 
εξασφαλίζει στους κατόχους της υπηρεσίες υγείας στον Όµιλο 
ΙΑΣΩ, προσφέροντας σηµαντικές διευκολύνσεις και παροχές, 
όπως εκπτώσεις, άτοκες δόσεις, δωρεάν check up, κ.ά. Επιπλέον, 
εκδίδει την περιοδική έκδοση του Οµίλου ΙΑΣΩ, «My Life», η οποία 
περιλαµβάνει ενδιαφέροντα θέµατα υγείας για όλη την οικογένεια 
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, επεξεργασίας και 
κρυοσυντήρησης αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων (βλα-
στοκύτταρα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος – Ο.Π.Α.) και από το 
2010 εισάγει στις παρεχόµενες υπηρεσίες (µε δηµιουργία νέου 
εργαστηρίου) τη συλλογή, επεξεργασία και κρυοσυντήρηση του 
ιστού οµφαλίου λώρου.

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

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

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

Όντας µία επιστηµονικά και τεχνολογικά άρτια εξοπλισµένη τράπεζα 
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και ιστού οµφαλίου λώρου, 
που φυλάσσει όλα τα µοσχεύµατα στα συνεχώς επεκτεινόµενα 
εργαστήριά της, στις εγκαταστάσεις 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 οικογενειών.

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

Η «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» λειτουργεί 
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 εργαστήρια της τράπεζας και πιστοποιούνται 
οι επιδόσεις της σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Κατά 
τη διάρκεια της επιθεώρησης ελέγχεται το σύστηµα ποιότητας και 
οι λειτουργίες της τράπεζας και η απόκτηση του πιστοποιητικού 
διαπίστευσης είναι απόδειξη ότι η τράπεζα καλύπτει ή υπερβαίνει 
τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης. Το Σεπτέµβριο του 
2017 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό (πρώτη διαπίστευση 
ΑΑΒΒ το έτος 2007).
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

IASO MEDICAL
SOLUTIONS

Η IMS, ως η προµηθευτική εταιρεία του Οµίλου ΙΑΣΩ, 
έχει σαν κύριο στόχο τη διαχείριση όλων των προµη-
θειών του Οµίλου µέσα από κεντρικές διαδικασίες αξι-

ολόγησης και µε σκοπό την επίτευξη σηµαντικών µει-
ώσεων στο κόστος των υλικών και οικονοµίες 
κλίµακας στην εφοδιαστική αλυσίδα των κλινικών του 

Οµίλου. Με την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδι-
κασιών, η IMS έχει καταφέρει να παρέχει µία ολοκλη-
ρωµένη και αποτελεσµατική λύση διαχείρισης των 

προµηθειών του Οµίλου ΙΑΣΩ. Επιπρόσθετα, παρέχει εξει-
δικευµένες λύσεις εφοδιασµού ιατρείων σε προνοµιακές 
τιµές προς τους ιατρούς και συνεργάτες του Οµίλου ΙΑΣΩ.

Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα πρότυπα ποι-
ότητας ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016, καθώς και την 

Υπουργική Απόφαση 1348/2004, διασφαλίζοντας έτσι, την αξι-
οπιστία της εταιρείας στον κλάδο εµπορίας και διανοµής νοσο-
κοµειακού υλικού.

• 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
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Η διάρθρωση του ελληνικού υγειονοµικού συστήµατος στα βασικά 
επίπεδα φροντίδας υγείας διαµορφώνεται ως εξής:

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): Ονοµάζεται 
και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη και καλύπτει υπηρεσίες, 
που αφορούν την πρόληψη και διάγνωση της νόσου, χωρίς να 
απαιτείται η παραµονή του ασθενούς σε νοσοκοµείο.

Το συγκεκριµένο επίπεδο περίθαλψης καλύπτεται, τόσο από το 
δηµόσιο (κέντρα υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων και 
ασφαλιστικών ταµείων), όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα από τους 
εξής φορείς:

•  Ιατροί, οι οποίοι ασκούν ελεύθερο επάγγελµα στα ιδιωτικά 
ιατρεία τους.

• Μικροβιολογικά εργαστήρια.
• ∆ιαγνωστικά κέντρα.

Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: 
Καλύπτει τις υπηρεσίες προς ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε 
κλινικές ή νοσοκοµεία και παρέχεται από δηµόσια νοσοκοµεία του 
ΕΣΥ και εκτός ΕΣΥ (στρατιωτικά κ.α.), καθώς επίσης και από τις 
ιδιωτικές κλινικές.

Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Ιατρική Φροντίδα: 
Καλύπτεται πανελλαδικά από το Εθνικό κέντρο άµεσης βοήθειας 
(ΕΚΑΒ).

Ψυχιατρική Περίθαλψη: Πέρα από τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία 
του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η ψυχιατρική περίθαλψη 
υποστηρίζεται επίσης από τα ψυχιατρικά τµήµατα των Γενικών 
Νοσοκοµείων, καθώς και από ένα δίκτυο εξωνοσοκοµειακών 
και κοινοτικών δοµών του δηµόσιου τοµέα, που λειτουργεί στο 
σύνολο της χώρας.

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

•  Οικονοµικός παράγοντας. Αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο 
παράγοντα διαµόρφωσης της ζήτησης για τις εξεταζόµενες 
υπηρεσίες. Το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, 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 υπηρεσίες 
υγείας κλπ.).

•  Το επίπεδο των δηµόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών 
είναι ένας παράγοντας, που επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τη 
ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Οι ελλείψεις στη 
διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων του δηµοσίου στρέφουν συχνά το κοινό προς τις 
υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τοµέα.

•  Τα γραφειοκρατικά εµπόδια και οι µεγάλες λίστες 
αναµονής, 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.

•  Οι γεννήσεις καθορίζουν τη ροή πελατών στις µαιευτικές 
κλινικές της χώρας.

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

Σύµφωνα µε τη µελέτη της ICAP (Σεπτέµβριος 2019), η αξία 
της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 
εµφανίζεται αυξηµένη κατά 6,2% το 2018 σε σχέση µε το 
2017 και εκτιµάται στο ύψος των €1.552 εκατ. το 2018.

Σε ό,τι αφορά το 2019, προβλέπεται ότι το µέγεθος αγοράς του 
συνόλου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα κυµανθεί στο ποσό 
των €1.644 εκατ. καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση 5,9% σε 
σχέση µε το 2018.

Για το 2018, η αξία της αγοράς των µαιευτικών- γυναικολογικών 
κλινικών εκτιµάται σε €232 εκατ. (αύξηση 4,5% σε σχέση µε το 
2017). Οι µαιευτικές κλινικές κάλυψαν το 14,9% της συνολικής 
αξίας της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας το 2018. Για το 
2019, το µέγεθος της εν λόγω αγοράς προβλέπεται να διαµορφωθεί 
στο ποσό των €244 εκατ. (αύξηση περίπου 5% σε σχέση µε το 2018).

Αντίστοιχα, η αξία της αγοράς των ιδιωτικών κλινικών (γενικές, 
ειδικές, αποκατάστασης, νευροψυχιατρικές) εκτιµάται το 2018 
στο ποσό των €920 εκατ. καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση 
5,7% σε σχέση µε το 2017. Το µερίδιο των κλινικών στο σύνολο 
της εξεταζόµενης αγοράς εκτιµάται στο 59,3% για το 2018. Η 
άνοδος αυτή την περίοδο 2016-2018, σε µία περίοδο συνεχών 
περικοπών των δαπανών υγείας από πλευράς του δηµοσίου, είναι το 
αποτέλεσµα της αύξησης των ασφαλιστηρίων για ασθένειες από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, γεγονός που φαίνεται ότι επηρέασε θετικά 
τα έσοδα κυρίως των γενικών ιδιωτικών κλινικών. Σε ό,τι αφορά το 
2019, προβλέπεται ότι το µέγεθος αγοράς των γενικών κλινικών 
θα κυµανθεί στο ύψος των €970 εκατ. καταγράφοντας περαιτέρω 
αύξηση σε ποσοστό της τάξης του 5,5% σε σχέση µε το 2018.

Στο Γράφηµα 1, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ποσοστιαία 
συµµετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της υπό εξέτασης 
αγοράς για το 2018.

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα αρκετών επιχειρήσεων του κλάδου 
«επιβαρύνθηκαν» από την «αποµείωση» των απαιτήσεών τους 
(προβλέψεις για clawback και rebate) για  τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες σε ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, το παραπάνω επιβλήθηκε (βάσει νόµου) σε όλους 
τους ιδιώτες παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι 
συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ και των οποίων οι δαπάνες 
υπερέβησαν τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού 
του Οργανισµού και συγκεκριµένα (€337 εκατ. για νοσήλεια σε 
κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και ψυχιατρικές µονάδες και 
€474 εκατ. για διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, κέντρα 
αποκατάστασης ανοιχτής περίθαλψης καθώς και µονάδες νεφρού, 
ανά έτος το 2014, 2015 και 2016.

Γράφηµα 1: Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία φορέων 
(2018)

Για το 2017 τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε €369 εκατ. και €581 
εκατ. και για το 2018 σε €375 εκατ. και €560 εκατ. αντίστοιχα. 
Σε ό,τι αφορά το 2019, προβλέπεται ότι το µέγεθος αγοράς του 
συνόλου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα κυµανθεί στο ποσό 
των €1.644 εκατ. καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση 5,9% 
σε σχέση µε το 2018. Τούτο αποδίδεται και στην αύξηση της 
παραγωγής ασφαλίσεων υγείας που παρατηρείται τα τελευταία 
έτη. Ειδικότερα, ελαφρά αυξηµένη κατά 1,7% εµφανίζεται η 
παραγωγή των ασφαλειών ζωής το 5µηνο του 2019 σε σχέση 
µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2018, ενώ σε αρκετά υψηλότερα 
επίπεδα (16,4%) κυµάνθηκε η αύξηση των ασφαλειών ασθενειών 
την ίδια περίοδο.

Το µερίδιο αγοράς του Οµίλου ΙΑΣΩ για το 2018 ανέρχεται σε 
8,4% στην αγορά των µαιευτικών, γενικών κλινικών και κέντρων 
αποκατάστασης και 2,1% στην αγορά των γενικών κλινικών και 
κέντρων αποκατάστασης.
Ειδικότερα, η ΙΑΣΩ Α.Ε. κατείχε την πρώτη θέση για το έτος 
2018 µε µερίδιο αγοράς 30,7% του συνόλου των ιδιωτικών 
µαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών της Ελλάδος (ICAP 
2019), γεγονός που κατατάσσει την εταιρία στην πρώτη θέση 
του κλάδου.
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Κύρια Στοιχεία
Οι µετοχέs τns ΙΑΣΩ Α.Ε. διαnραγµατεύονται στnν Κύρια Αγορά του
Χρnµατιστnρίου Αξιών

Αθnνών αnό τον Ιούνιο του 2000. Είναι στο σύνολό τουs κοινέs, 
ονοµαστικές, άυλες και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην 
Κατnγορία Μεσαίαs - Μικρns Κεφαλαιοποίnσns.

Το µετοχικό κεφάλαιο τns Εταιρείαs ανέρχεται σε € 
53.748.971,76 διαιρούµενο 122.156.754 κοινέs ονοµαστικέs 
µετοχέs ονοµαστικns αξίαs €0,44 εκάστns. Τα δικαιώµατα των 
µετόχων τns Εταιρείαs, που πnγάζουν από τn µετοχn τουs, είναι 
ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί n 
καταβεβλnµένn αξία τns µετοχns. Όλεs οι µετοχέs έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα και υποχρεώσειs και κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµοs και το 
Καταστατικό τns Εταιρείαs.

Η ευθύνn των µετόχων τns Εταιρείαs περιορίζεται στnν 
ονοµαστικn αξία των µετοχών που κατέχουν.

Σύµβολο Μετοχήs
OASIS ΙΑΣΩ
BLOOMBERG CODE IASO GA
REUTERS IASr.AT

Την 4/7/2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της δηµόσιας 
πρότασης της εταιρείας «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE 
GREECE S.A.R.L.» προς τους µετόχους της εταιρείας, για την 
απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου 
µετοχών τους. Κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής από 
Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νοµίµως και εγκύρως τη 
∆ηµόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 101.847.074 Μετοχές, 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού 
αριθµού Μετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.

Με ηµεροµηνία 31/12/2019, η εταιρεία «OCM LUXEMBOURG 
HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει ποσοστό 83,37% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού 
κεφαλαίου.

Μετοχική Σύνθεση 31.12.2019

Όνοµα Μετόχου Αρ. Μετοχών % Μετοχικού 
κεφαλαίου

OCM LUXEMBOURG
HEALTHCARE GREECE 
S.A.R.L.

101.847.074 83,37%

Μέτοχοι µε ποσοστό <5% 122,20.309.680 16,63%
Σύνολο 122.156.754 100,00%
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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 2019

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

∆ιακριτικός Τίτλος: ΙΑΣΩ Α.Ε.
Ε∆ΡΑ: 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 2019 έως 31η ∆εκεµβρίου 2019

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η ∆εκεµβρίου 2019, είναι αυτή που 
εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2020 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 δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και 
δηµοσίευσης της.

σελ. 62
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019



Περιεχόμενα        Σελίδα

Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συµβουλίου 64

Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2019 65

Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  112

Δ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2019 115

Ε. Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν.3401/2005 167

ΣΤ. Διαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων 169

Ζ. Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεµβρίου 2019 170

σελ. 63
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019



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 ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΙΑΣΩ Α.Ε.:
1. Γεώργιος Σταµατίου του Ιωάννη, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Εµµανουήλ Δουλγεράκης του Φωτίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
1. Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος του Ιωάννη, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

κατά την σηµερινή του (15/5/2020) 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 2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικού 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,  15 Μαΐου 2020

Οι βεβαιούντες,

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

Γεώργιος Ι. Σταµατίου Εµµανουήλ Φ. Δουλγεράκης Γρηγόριος Ι. Ξεπαπαδάκης 

Α.Δ.Τ. Κ 030874 Α.Δ.Τ. ΑΒ 510911 Α.Δ.Τ. ΑΜ 073073
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Ι) Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την χρήση 2019. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις 
των άρθρων 150-154 του Νόµου 4548/2018, του άρθρου 4 του Νόµου 3556/2007 και του άρθρου 2 της απόφασης 8/754/14.04.2016 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 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 2019.

∆εδοµένου 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.

ΙΙ) Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης 2019

Βάσει της Έκθεσης του Μαρτίου του 2020 του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2019 ήταν έτος θετικών εξελίξεων για την 
ελληνική οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα. Η ελληνική οικονοµία διατήρησε την αναπτυξιακή δυναµική της και κατέγραψε ρυθµό 
ανάπτυξης 1,9%, παρά την αναιµική µεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, η βελτίωση των 
συνθηκών χρηµατοδότησης των τραπεζών και η ανάκτηση της εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα οδήγησαν στην πλήρη κατάργηση των 
περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων από την 1η Σεπτεµβρίου, συµβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας. 
Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών οµολόγων αποκλιµακώθηκαν σηµαντικά. Η αναβάθµιση του αξιόχρεου της Ελλάδος 
και η έκδοση οµολόγων µε χαµηλό επιτόκιο πιστοποιεί την πρόοδο που έχει συντελεστεί.

Η συνολική βελτίωση των θεµελιωδών στοιχείων σε συνδυασµό µε τα ουσιαστικά µέτρα ελάφρυνσης του χρέους αναµένεται να 
υποστηρίξουν τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Η Ελλάδα πραγµατοποίησε µε επιτυχία µια «οµαλή και καθαρή» έξοδο από το 
τρίτο πρόγραµµα διάσωσης (συµφωνήθηκε το 2015) τον Αύγουστο του 2018. Η κυβέρνηση αναλαµβάνει ήδη µια σειρά ενεργειών 
(ιδιωτικοποιήσεις, διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, µείωση των δηµοσίων δαπανών) για να αντιµετωπίσει τυχόν πιθανές εντάσεις στην αγορά 
µετά την έξοδο που αντικατοπτρίζονται από το υψηλό απόθεµα µετρητών ύψους € 32 εκατ. από τον Σεπτέµβριο του 2019. Οι παραπάνω 
ενέργειες, βέβαια, ήδη έχουν περιέλθει σε πολλές καθυστερήσεις λόγω της επίπτωσης της πανδηµίας του Κορωνοϊού και θεωρείται 
δεδοµένο ότι όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές θα καθυστερήσουν και αυτές.

Η κίνηση των ασθενών στα νοσοκοµεία της χώρας βαίνει µειούµενη τα τελευταία πέντε χρόνια σε όρους εισαγωγών και χειρουργείων, 
ενώ παρουσιάζει σηµαντικές αυξήσεις στα περιστατικά σε εξωτερικά ιατρεία. Οι εισαγωγές ασθενών κινήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
µείωσης της τάξεως του 1,7% για την περίοδο 2014 – 2018, ενώ το σχετικό νούµερο στα χειρουργεία ανέρχεται σε -0,2%. Οι επισκέψεις 
σε εξωτερικά ιατρεία από την άλλη παρουσιάζουν µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 2,3% για την περίοδο 2014 - 2018.

Η αγορά υγειονοµικής περίθαλψης στην Ελλάδα αναµένεται να συνεχίσει τη σταδιακή ανάκαµψή της µετά την οικονοµική κρίση του 2008-
2009. Ενώ οι δαπάνες για υγειονοµική περίθαλψη επέστρεψαν σε θετικά επίπεδα ανάπτυξης το 2015 µετά από έξι συνεχόµενα χρόνια 
συρρίκνωσης, οι βραχυπρόθεσµες προοπτικές παραµένουν σε στασιµότητα. Οι συνολικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αναµένεται να 
κινηθούν µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 2,9%, κυρίως προερχόµενη από σηµαντικές αυξήσεις στις δηµόσιες δαπάνες υγείας 
και λιγότερο από µετριοπαθείς αυξήσεις σε ιδιωτικές δαπάνες. Το µίγµα στις δαπάνες υγείας συνιστά ότι η συµµετοχή του δηµοσίου τοµέα 
θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό του δηµοσίου τοµέα εκτιµάται σε 65,5% το έτος 2024 από 63,2% το έτος 2019.

Επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο της τελευταίας περιόδου είναι ότι κάποιες κλινικές διέκοψαν την λειτουργία τους ή τέθηκαν σε αδράνεια, 
λόγω των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης και των παρεµβάσεων-αποφάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που οφείλονται στον περιορισµένο 
προϋπολογισµό του. Όπως αναφέρουν οι ενώσεις των κλινικών ο αριθµός όσων έκλεισαν κατά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ µεγάλος, 
υπερβαίνει τις 36 κλινικές. 

Κατ΄ επέκταση και οι εταιρείες του Οµίλου ΙΑΣΩ, επηρεάστηκαν από τα παραπάνω γεγονότα και ιδίως από τις περικοπές που έγιναν σε 
εφαρµογή των µηχανισµών Rebate και Claw back.  Οι προβλέψεις αποµείωσης των εσόδων λόγω των Rebate και Claw back, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, παραµένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα αφού οι προβλέψεις για την µητρική εταιρεία διαµορφώθηκαν στα € 6,69 
εκατ. και για τον Όµιλο στα € 10,91 εκατ. Τα ποσά αυτά των προβλέψεων είναι επαρκή και αποµειώνουν σηµαντικά τον Κύκλο εργασιών 
και τα Ίδια Κεφάλαια των εταιρειών.

Υπενθυµίζεται ότι οι εταιρείες του Οµίλου ΙΑΣΩ ως µέλη του Σ.Ε.Κ. έχουν προβεί σε νοµικές ενέργειες και έχουν εκφράσει τις διαφωνίες και 
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τις επιφυλάξεις τους στους αρµόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε τις περικοπές των µηχανισµών 
Clawback και Rebate. Εκτός από τις µέχρι σήµερα νοµικές προσφυγές, θα συµµετάσχουν και σε όποια άλλη συλλογική προσφυγή του 
Σ.Ε.Κ. Μάλιστα πλέον αυτών, 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.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις της κρίσης περιορίστηκαν λόγω της πιστής εφαρµογής των σχεδίων της ∆ιοίκησης 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 rebate & claw back), µειώθηκε κατά 3,57% σε σχέση µε την χρήση του 2018 και ανήλθε σε € 95,71 
εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου (µετά από rebate 
& claw back) µειώθηκαν κατά 69,48% σε σχέση µε την περσινή χρήση και ανήλθαν σε € 7,84 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου (µετά από rebate & claw back) ανήλθαν σε ζηµίες € -8,89 εκατ. έναντι κερδών € 19,67 εκατ. 
σε σχέση µε τη χρήση του 2018.

Οι ζηµίες µετά από φόρους (µετά από rebate & claw back) ανήλθαν σε € -10,82 εκατ. έναντι κερδών € 11,68 της χρήσης του 2018.
Τα Οµιλικά αποτελέσµατα της περιόδου 01/01-31/12/2019 έχουν επιβαρυνθεί σηµαντικά από αυξηµένες προβλέψεις αποµείωσης 
απαιτήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

Σηµειώνουµε τέλος ότι, στα Οµιλικά αποτελέσµατα του 2018 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-5/4/2018 της 
πωληθείσας θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E.».

Παρατίθενται παρακάτω τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χωρίς την επίδραση της 
εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL A.E. για τη χρήση του 2018.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ
 (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΩ GENERAL A.E. ΓΙΑ TΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  2019-2018)

Ποσά σε εκατ. € 2019 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κύκλος εργασιών µετά Rebate & Clawback 95,71 91,35 4,77%

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 21,43 21,15 1,32%

EBITDA 7,84 25,10 -68,76%

Περιθώριο EBITDA % 8,19% 27,50%  

EBIT 0,14 17,50 -99,20%

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα -5,06 -4,88 -3,69%

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -8,89 12,57 -170,72%

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους -10,82 4,58 -336,24%

Οικονοµικοί δείκτες Οµίλου

Οι κυριότεροι οικονοµικοί δείκτες για τον Όµιλο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ 2019 2018

Περιθώριο EBITDA 8,19% 25,89%

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο των περιουσιακών στοιχείων* 0,50 0,50

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 0,98 1,02

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 1,44 1,36

*Σηµείωση: Οι εν λόγω δείκτες µπορούν να βελτιωθούν εάν από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (σύνολο Ενεργητικού) αφαιρεθούν τα ταµειακά διαθέσιµα του 
Οµίλου, τα οποία την 31/12/2019 και την 31/12/2018 ανέρχονταν σε € 34,11 εκατ. και € 25,13 εκατ. αντίστοιχα.

σελ. 67
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019



Οικονοµικά αποτελέσµατα Eταιρείας

Ο κύκλος εργασιών (µετά από rebate & clawback) διαµορφώθηκε το 2019 στα € 72,13 εκατ., έναντι € 71,26 εκατ. την περσινή χρήση, 
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1,23%. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) µετά από rebate & clawback, 
µειώθηκαν σε σχέση µε την περσινή χρήση και διαµορφώθηκαν σε € 17,02 εκατ. έναντι € 23,18 εκατ. το 2018, ενώ µείωση παρουσίασε 
και το περιθώριο EBITDA επί του κύκλου εργασιών και διαµορφώθηκε σε 23,59% το 2019 έναντι 32,53% για το 2018.
Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων (µετά από rebate & clawback), ποσού € 4,54 εκατ. έναντι ζηµιών € -4,01 εκατ. την 
αντίστοιχη περσινή χρήση που είχαν επηρεαστεί κυρίως από την αποµείωση απαιτήσεων από θυγατρικές ποσού € -19,96 εκατ.
Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους (µετά από rebate & clawback) τα οποία διαµορφώθηκαν στα € 3,84 εκατ. έναντι 
ζηµιών € -11,41 εκατ. το 2018. 
Τα αποτελέσµατα της εταιρείας για τη χρήση 2019, έχουν επιβαρυνθεί µε έξοδα € 3,97 εκατ. που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
µεταβίβασης των µετοχών της εταιρείας από την ∆ηµόσια πρόταση εξαγοράς

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

ΙΑΣΩ ΑΕ 2019 2018

Περιθώριο EBITDA 23,59% 32,53%

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο των περιουσιακών στοιχείων* 0,57 0,70

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 1,31 2,37

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 1,79 3,62

*Σηµείωση: Οι εν λόγω δείκτες µπορούν να βελτιωθούν εάν από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (σύνολο Ενεργητικού) αφαιρεθούν τα ταµειακά διαθέσιµα της 
εταιρείας, τα οποία την 31/12/2019 και την 31/12/2018 ανέρχονταν σε € 30,60 εκατ. και € 21,06 εκατ. αντίστοιχα. 

Δαπάνες Οµίλου
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Οµίλου διαµορφώθηκαν το 2019 σε € 9,51 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,83% 
σε σχέση µε τη χρήση 2018.
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά τη χρήση 2019 και έφθασαν σε € 5,06 εκατ. από € 4,30 εκατ. κατά τη χρήση 
2018 γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση του δανεισµού. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι στα αποτελέσµατα του 
2018, έχει ενσωµατωθεί και το 1ο τρίµηνο της ΙΑΣΩ General Α.Ε. (λόγω πώλησής της την 5/4/2018) και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα 
του 2019 και του 2018, δεν είναι οµοειδή και συγκρίσιµα.

Δάνεια - Ταµειακά Διαθέσιµα
Το 2019 ο Όµιλος ΙΑΣΩ προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισµού του µε αποτέλεσµα το 2019 το συνολικό χρέος να ανέρχεται σε  
€ 90,27 εκατ. από € 105,17 εκατ. της προηγούµενης χρήσης. Επίσης ο καθαρός δανεισµός (δάνεια – διαθέσιµα) του Οµίλου στο τέλος του 
2019 ανήλθε σε € 56,16 εκατ. έναντι € 80,05 εκατ. της προηγούµενης χρήσης.  
 
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 
31/12/2019 σε 1.403 άτοµα έναντι 1.377 ατόµων στις 31/12/2018, ενώ η µητρική απασχολούσε 966 άτοµα κατά την 31/12/2019 έναντι 
934 ατόµων κατά την 31/12/2018.
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 
2019, 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.

ΙΙΙ) 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 ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης. Ως Εναλλακτικός ∆είκτης Μέτρησης Απόδοσης (Ε∆ΜΑ) 
νοείται, σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ένας χρηµατοοικονοµικός δείκτης µέτρησης της 
ιστορικής ή µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, της οικονοµικής θέσης ή των ταµειακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή 
προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Οι Ε∆ΜΑ συνήθως προκύπτουν από ή βασίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, όπως καταρτίζονται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο χρηµατο-οικονοµικής πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο µε την πρόσθεση 
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ή αφαίρεση ποσών από τα αριθµητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι δείκτες αυτοί, πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις και σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτές. 

Ο Όµιλος δεν έχει κάνει χρήση Προσαρµοσµένων Ε∆ΜΑ, (δηλαδή προσαρµογές σε κονδύλια των καταστάσεων συνολικών εσόδων, 
οικονοµικής θέσης ή ταµειακών ροών), καθώς δεν έχει υλοποιήσει έκτακτες δράσεις, όπως για παράδειγµα λειτουργικές αναδιαρθρώσεις 
ή µη επαναλαµβανόµενα έσοδα ή έξοδα, που δεν σχετίζονται µε την κύρια δραστηριότητά του και που επιφέρουν σηµαντική επίδραση στο 
σχηµατισµό των εν λόγω δεικτών.

Οι κυριότεροι Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης είναι οι κάτωθι:

• EBITDA (Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστη-ριότητες, 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 2019, το EBITDA 
του Οµίλου ανήλθε σε  € 7,84 εκατ. ενώ της εταιρείας σε € 17,02 εκατ. Τα αντίστοιχα ποσά για τη χρήση του 2018 ήταν € 25,70 εκατ. και 
€ 23,18 εκατ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA µε το σύνολο του 
κύκλου εργασιών. 

Όµιλος Εταιρεία

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κύκλος εργασιών 95.714.068,55 99.254.675,28 72.130.622,30 71.255.470,56

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα -11.779.773,55 2.561.454,40 1.344.709,36 2.849.326,99

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από 
αποσβέσεις και αποµειώσεις 76.092.485,99 76.118.147,00 56.456.457,49 50.926.795,71

EBITDA 7.841.809,01 25.697.982,68 17.018.874,17 23.178.001,84

Περιθώριο EBITDA % 8,19% 25,89% 23,59% 32,53%

• 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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 28.375.324,01 16.595.331,00 27.182.974,14 20.616.175,02

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων -5.091.215,07 -4.265.505,97 -4.798.578,00 -3.693.508,60

Ελεύθερες ταµειακές ροές 23.284.108,94 12.329.825,03 22.384.396,14 16.922.666,42

• 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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους -10.819.453,29 11.676.006,27 3.837.560,38 -11.411.584,07

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 129.187.794,69 141.860.069,86 124.930.020,11 123.166.080,98

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -8,37% 8,23% 3,07% -9,27%
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• Καθαρός Δανεισµός 
Ο καθαρός δανεισµός χρησιµοποιείται από την ∆ιοίκηση 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

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµα Οµολογιακά ∆άνεια 66.337.805,71 71.540.250,00 66.337.805,71 30.500.250,00

Βραχυπρόθεσµο µέρος Οµολογιακών 
∆ανείων 22.529.790,66 28.881.110,66 3.625.000,00 3.500.000,00

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 546.572,86 3.686.631,17 0,00 0,00

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από 
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 639.200,61 858.828,30 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 219.627,70 207.383,80 0,00 0,00

Ταµειακά Διαθέσιµα & Ισοδύναµα -34.111.311,87 -25.128.139,27 -30.602.263,03 -21.059.817,63

Σύνολα 56.161.685,67 80.046.064,66 39.360.542,68 12.940.432,37

IV) Σηµαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2019

1. Εντός του 2019, ξεκίνησε στη µητρική εταιρεία η λειτουργία του νέου τµήµατος κέντρου µαστού που είχε ως αποτέλεσµα την επαύξηση 
του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας.

2. Στις 4/4/2019 κοινοποιήθηκαν τα σηµειώµατα για το ποσό της αυτόµατης επιστροφής για claw back του Α΄ Εξαµήνου του 2018 και στις 
20/7/2019 τα αντίστοιχα σηµειώµατα του Β΄ Εξαµήνου του 2018. Οι εταιρείες του Οµίλου, κατά πάγια τακτική, υπέβαλαν προσφυγές 
στα αρµόδια δικαστήρια και κατά των αποφάσεων αυτών.

3. Στις 11/4/2019, δηµοσιοποιήθηκε η υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης της εταιρείας «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE 
GREECE S.a.r.l.» προς τους µετόχους της εταιρείας ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών, µετά ψήφου, 
µετοχών τους. 

4. Την 4/7/2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της δηµόσιας πρότασης της εταιρείας «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE 
S.A.R.L.» προς τους µετόχους της εταιρείας «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου 
µετοχών τους. 
Στη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής η οποία ξεκίνησε την 4/6/2019 και έληξε την 2/7/2019, κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής 
από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νοµίµως και εγκύρως τη ∆ηµόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 101.847.074 Μετοχές, 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθµού Μετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας (στο 
εξής οι «Προσφερόµενες Μετοχές»). Οι Προσφερόµενες Μετοχές υπερέβησαν το 50% του συνολικού αριθµού των Μετοχών και 
των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας και ως εκ τούτου η ∆ηµόσια Πρόταση ισχύει, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο 
Πληροφοριακό ∆ελτίο. Εποµένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης των Προσφερόµενων Μετοχών, η 
εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει συνολικά 101.847.074 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθµού των Μετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Την 30/8/2019, η Εταιρεία προέβη στην αναχρηµατοδότηση του µεγαλύτερου µέρους του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου από την 
Τράπεζα Πειραιώς. Η Εταιρεία εξέδωσε οµολογιακό δάνειο ύψους € 72.500.000 7ετούς διάρκειας µε το οποίο κατέστη δυνατή η 
αποπληρωµή του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας και της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Το οµολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται 
µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ακινήτων του οµίλου της Εταιρείας και µε εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια των ακινήτων αυτών.

6. Με την από 20/11/2019 συνεδρίαση του ∆.Σ. της µητρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», αποφασίστηκε η διανοµή µέρους των 
κερδών προηγούµενων οικονοµικών ετών συνολικού ποσού € 2.443.135,08, ήτοι ποσού € 0,02 ανά µετοχή της Εταιρείας προ 
παρακράτησης φόρου.
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7. Η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. απέκτησε ίδιες µετοχές στο πλαίσιο της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που 
έλαβε χώρα στις 9/9/2019 και µε διάρκεια προγράµµατος 24 µήνες. Κατά το έτος 2019 και συγκεκριµένα κατά το χρονικό διάστηµα 
από 29/11/2019 έως 31/12/2019 αποκτήθηκαν 34.832 ίδιες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,44 ευρώ έκαστη, µε µέση τιµή αγοράς Ευρώ 
1,45 ανά µετοχή. Οι εν λόγω µετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0285% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

8. Με την από 9/9/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε., εκλέχθηκε νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. η θητεία του οποίου λήγει την 9/10/2022. Η σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ως 
εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Bασιλόπουλος Ιωάννης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπυρόπουλος Σπυρίδων Μη Εκτελεστικό Μέλος

Demalde Alvarez Federico Μη Εκτελεστικό Μέλος

Van Steenkiste James Peter Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παπαγεωργίου Πέτρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παπαϊωάννου Ευθύµιος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

V) Κυριότερες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι εµπορικές συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της χρήσης 1/1-31/12/2019 
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 ∆.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της 
Εταιρείας µε τα κατωτέρω πρόσωπα:

 - Παροχή υπηρεσιών και πώληση αναλωσίµων της µητρικής εταιρείας προς τις θυγατρικές της συνολικού ύψους € 149.772,51.
 - Πώληση υγειονοµικού υλικού και πάγιου εξοπλισµού από την θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» προς την 

µητρική εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές του Οµίλου συνολικού ύψους € 2.382.411,51.
 - Το κόστος των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών για τη χρήση 1/1-31/12/2019 ανήλθε για την Εταιρεία και τον Όµιλο σε € 

810.848,50. 
 - Οι συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη για τη χρήση 1/1-31/12/2019 για την Εταιρεία και τον Όµιλο ανήλθαν σε € 174.160,00 

και € 185.756,00  αντίστοιχα.
 - Χρηµατική διευκόλυνση της µητρικής εταιρείας προς τις θυγατρικές της εταιρείες συνολικού ύψους περίπου € 0,267 εκατ. Το εν 

λόγω ποσό θα επιστραφεί σταδιακά στη µητρική εταιρεία εντός της επόµενης χρήσης.
 - Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Οµιλικού δανεισµού η θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. την 30/08/2019 εξέδωσε 

Οµολογιακό δάνειο ύψους € 56,6 εκατ. το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την µητρική εταιρεία.  
 - Συναλλαγές της µητρικής εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες του βασικού µετόχου ποσού € 2.246.247,00 που αφορούν αµοιβές 

διοικητικής και υποστηρικτικής φύσεως.   

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

VΙ) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων και στόχοι για το 2020

Ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας εκτιµάται ότι θα επιβραδυνθεί σηµαντικά το 2020, δεδοµένων των επιπτώσεων της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν µε ακρίβεια, δεδοµένου ότι δεν 
υπάρχουν ακόµη διαθέσιµα στοιχεία και η πανδηµία είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, 
ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ εκτιµάται ότι θα είναι µηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο πρόσφατη πρόβλεψη µετά την ενσωµάτωση 
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των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασµών (6 Μαρτίου 2020). Η προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης του ρυθµού ανάπτυξης κατά 
επιπλέον 2,4 ποσοστιαίες µονάδες οφείλεται στην ενσωµάτωση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Με βάση τα τελευταία 
στοιχεία για την εξέλιξη της πανδηµίας, η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι θα υπάρξει σηµαντική αρνητική επίπτωση στην οικονοµία τα δύο 
πρώτα τρίµηνα του 2020, η οποία θα αντισταθµιστεί µερικώς τα δύο τελευταία τρίµηνα. Η επιβράδυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης 
θα προέλθει κυρίως από διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης, µε µείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της εγχώριας 
ζήτησης, αφού πλήττονται ιδιαιτέρως τοµείς όπως οι µεταφορές, ο τουρισµός, το εµπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία. Ουδείς σήµερα 
µπορεί να προβλέψει µε ακρίβεια την εξέλιξη της πανδηµίας, ενώ οι επιπτώσεις της στις εθνικές οικονοµίες θα εξαρτηθούν και από τα 
εθνικά και διεθνή δηµοσιονοµικά και νοµισµατικά µέτρα που λαµβάνονται.

Μετά την απόκτηση του 83,37% των µετοχών της Εταιρείας από την εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.», ο 
κύριος στόχος είναι όχι µόνο η συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου Ιασώ αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της 
θέσης αυτών στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας. Ο νέος Μέτοχος σκοπεύει να επικεντρωθεί στους ήδη υπάρχοντες 
βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Οµίλου Ιασώ και να επιδιώξει την ανάπτυξή του µέσα από την ενίσχυση και την βελτίωση αυτών. 

Παράλληλα ο Μέτοχος, αναγνωρίζοντας το επίπεδο της επιστηµονικής και επαγγελµατικής κατάρτισης των ιατρών που συνεργάζονται 
µε τον Όµιλο Ιασώ, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην ενίσχυση της συνεργασίας τους µε τον Όµιλο, µε στόχο να αποτελεί την πρώτη επιλογή 
ιατρών κορυφαίου επιπέδου και να προσελκύει επιστήµονες που διακρίνονται στον τοµέα εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να προβεί στην υιοθέτηση µιας σειράς επιχειρηµατικών δράσεων, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:

•  Βελτίωση του επιπέδου παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω α) της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών µεθόδων και υποστήριξή τους µε τον 
απαραίτητο εξοπλισµό και β) αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας µε την ανακαίνιση των νοσηλευτικών 
µονάδων και την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισµού µε νέο, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό.

•  ∆ιεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών µε ανάπτυξη τµηµάτων που είναι συµπληρωµατικά µε τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του 
Οµίλου Ιασώ. 

•  ∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών. 

•  Ενίσχυση της υφιστάµενης επιστηµονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς εξειδικευµένου προσωπικού υψηλής 
τεχνικής κατάρτισης µε στόχο την έρευνα και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας. 

•  Την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης µε τους ασθενείς, βελτιώνοντας ακόµα περισσότερο την σχέση του µέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και µέσω 
των ασφαλισµένων σε ατοµικά και οµαδικά προγράµµατα Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

•  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 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 ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις και προβαίνει στη λήψη µέτρων αναπροσαρµόζοντας συνεχώς τη στρατηγική 
της µε απώτερο σκοπό την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και των µετόχων της παραµένοντας πιστή στους στόχους της. 

Συνεργασία µε Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η συνεργασία των εταιρειών του Οµίλου ΙΑΣΩ αλλά και των άλλων παρόχων υπηρεσιών Υγείας µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άρχισε τον Ιανουάριο του 
2012 στο πλαίσιο σύµβασης που είχε συναφθεί στο τέλος του 2011. Κατά την διάρκεια της συνεργασίας µε µονοµερείς αποφάσεις άλλοτε 
της Κυβέρνησης-Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και άλλοτε της ∆ιοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η σύµβαση διαφοροποιήθηκε εις 
βάρος των παρόχων και τις περισσότερες φορές έγινε µε µονοµερή τρόπο. Για τον λόγο αυτό οι περισσότεροι πάροχοι έχουν προσφύγει 
στη δικαιοσύνη. 
Η συνεργασία µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνδυάστηκε µε την καθιέρωση των Κ.Ε.Ν. που προκάλεσαν διαφοροποιήσεις στην τιµολόγηση των 
υπηρεσιών νοσηλείας, τα οποία βεβαίως δεν έχουν σχέση µε τα γνωστά DRGs. Τα Κ.Ε.Ν. παρά τα προβλήµατα αποτέλεσαν µια νέα βάση 
τιµολόγησης που όµως και αυτή αλλοιώθηκε στη συνέχεια. Έγιναν αλλαγές ασύµβατες και ασυσχέτιστες µε τα κόστη των Ιατρικών 
πράξεων σε πολλά Κ.Ε.Ν. Τα Κ.Ε.Ν. υπέστησαν αλλοιώσεις και µέσω της καθιέρωσης του νέου Ε.Κ.Π.Υ. (Ενιαίου Κανονισµού Παροχών 

σελ. 72
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019



Υγείας) αλλά και µέσω αποφάσεων είτε του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε ερµηνευτικών εγκυκλίων των υπηρεσιών του. Η καθιέρωση κλειστών 
προϋπολογισµών επί των µειωµένων οικονοµικών πόρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η καθιέρωση των µηχανισµών Rebate & Claw back που 
καθιερώθηκαν µε τον Ν. 4172/2013, τα ποσοστά των οποίων διαµορφώθηκαν σε ύψη πρωτοφανή, ήταν από τα θέµατα που επηρέασαν και 
επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις συνεργασίας όλων των παρόχων, µεταξύ των οποίων και των ιδιωτικών κλινικών µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα 
συναρµόδια Υπουργεία. Ως εκ τούτου, για το ζήτηµα του Άρθρου 100 του Ν.4172/2013, απαιτείται ειδική αναφορά και πρόσθετη ανάλυση.

Εντός του 2019 κοινοποιήθηκαν στις εταιρείες του Oµίλου τα εξής:
Στις 4/4/2019 κοινοποιήθηκαν τα σηµειώµατα για το ποσό της αυτόµατης επιστροφής για claw back του Α΄ Εξαµήνου του 2018 και στις 
20/7/2019 τα αντίστοιχα σηµειώµατα του Β΄ Εξαµήνου του 2018. 
Για τα παραπάνω κοινοποιηθέντα σηµειώµατα οι εταιρείες του Οµίλου εξέδωσαν και κοινοποίησαν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποκλειστικά και 
µόνο για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 1113/2.6.2015, πιστωτικά τιµολόγια 
για τη περίοδο αυτή.
Μέχρι στιγµής δεν µπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του Claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική λόγω: 1) της µη ολοκλήρωσης 
του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών των Ιδιωτικών Κλινικών για τα έτη 2014-2016, 2) της αδυναµίας να υπολογιστεί η ακριβής 
ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του Claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική του Οµίλου καθώς ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει 
γνωστοποιήσει όλα τα δεδοµένα και παραµέτρους (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), που µπορούν να οδηγήσουν σε αξιόπιστο προσδιορισµό 
των αντίστοιχων ποσών και 3) της αδυναµίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης των περικοπών Rebate και Claw 
back για τα έτη 2014 και 2015 αλλά και την µη γνωστοποίηση των σηµειωµάτων για Clawback του 2019.
Παρόλα αυτά, οι εταιρείες του Οµίλου ΙΑΣΩ προέβησαν συνολικά σε εκτιµήσεις και προβλέψεις για περικοπή rebate και claw back, 
µειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά τους από 1/1/2013 έως 31/12/2019, εκτιµώντας ότι οι προβλέψεις αυτές είναι 
επαρκείς µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. 
Το Rebate και οι προβλέψεις για Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
για τη χρήση 1/1-31/12/2019, ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 6,69 εκατ. και € 10,91 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. 
Επιπροσθέτως, 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 Clawback. 

VΙΙ) Παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητες

Η πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις τόσο στην χώρα 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, χάρις στο εξειδικευµένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό τους, τον άρτιο κτιριακό και ιατρικό 
εξοπλισµό τους και την ενεργό συµµετοχή αναγνωρισµένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν σταθερότητα, 
ισχύ ανταγωνιστική και να περιορίσουν τις επιδράσεις από ενδεχόµενους 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, ιδίως αν συνεξεταστεί ότι η χώρα βγαίνει από µια πολύχρονη οικονοµική κρίση. Σηµειώνεται βεβαίως 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. Ολοι αναγνωρίζουν ότι οι µεταβολές στην οικονοµία µιας χώρας επιδρούν µεταξύ άλλων και στο σύστηµα υγείας 
της. Μάλιστα όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια και η ένταση αυτών τόσο περισσότερο αρνητικά είναι τα αποτελέσµατα που επιφέρουν. Η 
αύξηση της ανεργίας, η µείωση του εισοδήµατος και η βιαιότητα επιβολής µέτρων φορολογικών και άλλων, όπως συνέβη τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα, είναι προφανή. Η εφαρµογή του σχεδίου της Ελλάδας για τον περιορισµό του δηµοσιονοµικού της ελλείµµατος, µε 
τις περικοπές που αυτό περιλάµβανε στους µισθούς των εργαζοµένων του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού 
επηρέασαν αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα όλων. Η αύξηση των συντελεστών της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών επηρέασαν 
και την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. Αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα εµφανίζει τάσεις ανάπτυξης και «καθαρής» εξόδου από την κρίση, αν 
συνεκτιµηθεί ότι όχι µόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά εξέρχεται από τα µνηµόνια και την κρίση τότε είναι φυσικό να αναµένεται σταδιακή 
αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. Επίσης αναµένεται να παρουσιάσουν αργούς ρυθµούς αλλά αυξητικές τάσεις οι δηµόσιες και 
οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Σε κάθε περίπτωση αυτό το ενδεχόµενο έχει περισσότερες πιθανότητες αλλά εντάσεται στο πλαίσιο και τους 
περιορισµούς ότι η οικονοµία θα παραµείνει σε αναπτυξιακή πορεία και θα διατηρηθούν ταυτόχρονα συνθήκες πολιτικής σταθερότητας.
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Επίσης, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που έδειξαν σχετικές αντοχές στα χρόνια της κρίσης δείχνουν καλύτερα οικονοµικά 
αποτελέσµατα και εµφανή σηµάδια ανάκαµψης. Οι περισσότεροι µιλούν πλέον για τάσεις αύξησης της ζήτησης σε οµαδικά και ατοµικά 
προγράµµατα ιδιωτικής και πρόσθετης ασφάλισης. Επίσης αυξάνεται η ζήτηση για ιδιωτικά προγράµµατα ασφάλισης από τα επαγγελµατικά 
ταµεία που συνάπτουν συµβάσεις ή προκυρήσσουν σχετικούς διαγωνισµούς ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη κάλυψη στα µέλη τους. Οι 
εξελίξεις αυτές είναι θετικές πρώτα για την αγορά των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και επόµενα για τον ιδιωτικό τοµέα της υγείας 
και συνεπώς η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας θα παρουσιάσσει µεσοπρόθεσµα αυξητικές τάσεις, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν οι δεσµεύσεις 
της Ελλάδας έναντι των δανειστών της.

Επίσης ο ιδιωτικός τοµέας υγείας όπως προαναφέρθηκε διανύει περίοδο ανακατάξεων ιδίως στον χώρο των κλινικών. Μειώθηκε ο αριθµός 
των προσφερόµενων κλινών λόγω της διακοπής ή της  αδράνειας λειτουργίας αρκετών κλινικών και έγιναν ορισµένες εξαγορές κλινικών 
ή αναµένεται να γίνουν και κάποιες άλλες ακόµα. Από κοινού αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε συγκέντρωση και συρρίκνωση του κλάδου 
των Ιδιωτικών Κλινικών. Το γεγονός µάλιστα ότι το θεσµικό πλαίσιο, παρά τις διάφορες εξαγγελίες, δεν έχει αλλάξει (και όπως είναι 
γνωστό το υφιστάµενο δυσκολεύει την ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Κλινικών), σηµαίνει ότι η προσφορά των διαθέσιµων κλινών 
θα περιοριστεί ακόµα περισσότερο και συνεπώς οι συνθήκες ανταγωνισµού µεσοπρόθεσµα δεν  φαίνεται ότι θα διαφοροποιηθούν αλλά 
ενδέχεται να δηµιουργήσουν ένα κλίµα αβεβαιότητας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ακολουθηθούν επιθετικές τιµολογιακές πολιτικές.

Σε κάθε περίπτωση τα τελευταία χρόνια µεταξύ των Ιδιωτικών Κλινικών υπάρχει ανταγωνισµός εστιαζόµενος στο µίγµα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή. Ένα ακόµα πεδίο ανταγωνισµού που παρατηρείται στις σχέσεις των Ιδιωτικών 
Κλινικών µε τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν συνεχώς καλύτερους οικονοµικούς όρους συνεργασίας. Η µείωση των τιµών 
από κάποιο µεγάλο πάροχο επηρέαζε άµεσα τις συµφωνίες της ίδιας ασφαλιστικής εταιρείας µε τους άλλους. Αυτό, όµως, δεν φαίνεται να 
µπορεί να συνεχιστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα ακόµα. Ο κίνδυνος αυτός είναι σχετικά περιορισµένος γιατί οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες κατά µείζονα λόγο δεν προσφέρουν κάλυψη στα µαιευτικά περιστατικά που είναι µεγάλη πηγή εσόδων της µητρικής εταιρείας και 
του Οµίλου γενικότερα. 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 διατηρεί την ίδια ηγετική θέση και υπό προϋποθέσεις σταδιακά θα την διευρύνει. 
Σκοπός, του Οµίλου είναι να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη βελτίωση των υφιστάµενων επενδύσεών του και παράλληλα να παραµένει σε 
ετοιµότητα για τυχόν νέες ευκαιρίες. ∆ιαφορετικά εκτιµάται ότι αν διακόψει την αναπτυξιακή και επενδυτική του πολιτική και δεν αναπτύξει 
νέες συνεργασίες, τότε η ανταγωνιστική του θέση ενδεχοµένως να επηρεαστεί σηµαντικά.

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, θα 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 1/1-31/12/2019, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και θα αύξανε τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου 
περίπου κατά το ποσό των € 0,98 εκατ. ενώ µια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και θα µείωνε 
τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου, για τη χρήση 1/1-31/12/2019, περίπου κατά το ποσό των € 0,98 εκατ. 

Γ) Χρηµατιστηριακός κίνδυνος. Οι διακυµάνσεις στις ∆ιεθνείς χρηµαταγορές, στο Ελληνικό Χ.Α. και στην ψυχολογία του επενδυτικού 
κοινού επηρεάζουν την χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοηθεί η χαµηλότερη ρευστότητα του Χ.Α. σε σύγκριση 
µε άλλες διεθνείς χρηµαταγορές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να δηµιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες στην προσπάθεια διάθεσης µεγάλων 
πακέτων µετοχών. Πωλήσεις µεγάλου αριθµού µετοχών της εταιρείας µέσω της Χρηµατιστηριακής Αγοράς ή ακόµα και εκτιµήσεις ή 
δηµοσιεύµατα ότι τέτοιες κινήσεις θα µπορούσαν να λάβουν χώρα, ενδέχεται να επηρεάσουν την τιµή της µετοχής.
Η Εταιρεία και ο Όµιλος, δεν έχουν στην κατοχή τους διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής των 
χρηµατιστηριακών τιµών των χρεογράφων.

Δ) Λειτουργικός κίνδυνος. Πιθανές αλλαγές νοµοθετικού πλαισίου, µπορεί να επηρεάσουν την αναπτυξιακή πολιτική του Οµίλου. Επίσης, 
πιθανή αύξηση των διαθεσίµων κλινών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική 
του κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσµατα. 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο από τους προµηθευτές τους καθώς δεν υφίσταται σηµαντική εξάρτηση από 
ουδένα εξ αυτών και κανείς τους δεν προµηθεύει την Εταιρεία και τον Όµιλο µε προϊόντα που να αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό 
επί του συνόλου των αγορών. 
Τέλος, η Εταιρεία και ο Όµιλος εκτίθεται 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.
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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 31/12/2019, ο Όµιλος 
διέθετε € 34,11 εκατ. ταµειακά διαθέσιµα και τις απαραίτητες εγκεκριµένες, αλλά µη χρησιµοποιηµένες δανειακές γραµµές, ώστε να 
µπορεί να εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες υποχρεώσεις του. Για την παρακολούθηση και αντιµετώπιση του κινδύνου 
ρευστότητας, οι εταιρείες του Οµίλου ετοιµάζουν προβλέψεις ταµειακών ροών σε τακτική βάση.

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου την 31/12/2019 και την 31/12/2018, αναλύονται ως εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε. – ΧΡΗΣΗ 2019 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.184.310,98 0,00 0,00 0,00
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00
∆άνεια 3.625.000,00 3.625.000,00 3.625.000,00 59.087.805,71
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 50.021,85
Σύνολο 23.809.310,98 3.625.000,00 3.625.000,00 59.137.827,56

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2018 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.113.269,95 0,00 0,00 0,00
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00
∆άνεια 3.500.000,00 9.500.000,00 21.000.250,00 0,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 50.021,85
Σύνολο 16.613.269,95 9.500.000,00 21.000.250,00 50.021,85

ΟΜΙΛΟΣ – ΧΡΗΣΗ 2019 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.621.069,46 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 219.627,70 232.594,49 406.606,12 0,00
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 11.893,00 0,00 0,00 0,00
∆άνεια (**) 23.076.363,52 3.625.000,00 3.625.000,00 59.087.805,71

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (*) 0,00 0,00 0,00 50.821,85

Σύνολο 53.928.953,68 3.857.594,49 4.031.606,12 59.138.627,56

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2018 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.492.764,39 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 207.383,80 219.627,70 639.200,60 0,00
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00
∆άνεια (**) 32.567.741,83 15.000.000,00 56.540.250,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (*) 0,00 0,00 0,00 52.221,85
Σύνολο 55.267.890,02 15.219.627,70 57.179.450,60 52.221,85

(*) Στις υποχρεώσεις του Οµίλου, δεν περιλαµβάνεται ποσό € 2.437.445,12 και € 5.424.819,02 των χρήσεων 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2018 αντίστοιχα, τα οποία 
αφορούν προεισπραγµένα έσοδα φύλαξης βλαστοκυττάρων εποµένων χρήσεων.
(**)Τα Οµολογιακά ∆άνεια της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ Α.Ε.» ποσού € 18,90 εκατ., βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η εταιρεία είναι σε συζητήσεις µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες 
για τη συνολική διευθέτηση του δανεισµού.

Ζ) Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στον Όµιλο και 
στην Εταιρεία οικονοµική ζηµιά εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο 
είναι εκτεθειµένοι ο Όµιλος και η Εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων αφορά κυρίως σε απαιτήσεις 
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από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Συνεπώς, πιθανός πιστωτικός κίνδυνος αφορά ιδιαιτέρως την αδυναµία 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των δηµόσιων Ασφαλιστικών Ταµείων για τις οφειλές της περιόδου 2007-2011, ένα σκέλος 
των οποίων ανέλαβε ο Ε.Φ.Κ.Α. µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση η οποία ισχύει από 1/7/2017. Ο Όµιλος εν τούτοις, εκτιµά ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση µη εξυπηρέτησης των εν λόγω υποχρεώσεων γιατί φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ωστόσο η αβεβαιότητα που 
εντοπίζεται από τον Όµιλο, αφορά το χρόνο αποπληρωµής και την ενδεχόµενη επιβολή µονοµερών περικοπών.

Όσον αφορά τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες µε τις οποίες έχει συµβληθεί ο Όµιλος, δεν πιθανολογείται περίπτωση µη εξυπηρέτησης 
καθώς είναι όλες αξιόπιστες και µε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Αλλά ακόµη και αν προκύψει πρόβληµα µε κάποια από αυτές, οι όποιες 
επιβαρύνσεις δεν θα είναι σηµαντικές δεδοµένου ότι υπάρχει µεγάλη διασπορά, έχουν εξασφαλίσεις µέσω του Ειδικού Ταµείου τους και 
τα υπόλοιπά τους είναι χαµηλά δεδοµένου ότι το διάστηµα αποπληρωµής τους – χρόνου πίστωσης, είναι µικρό.
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. 

Η) 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.

Θ) Κίνδυνος µη εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν συνάψει συµβάσεις Οµολογιακών ∆ανείων 
όπου εκτός των άλλων περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταγγελίας των εκ µέρους των Οµολογιούχων ∆ανειστών. 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 ∆ανειακής 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. 

Ι) 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 των εταιρειών του Οµίλου 
ΙΑΣΩ, µέρος της εταιρικής τους κουλτούρας. Ενδεχόµενη παραβίασή τους µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη φήµη του ή στον 
στρατηγικό του σχεδιασµό κατά πρώτο λόγο αλλά και οικονοµικές επιπτώσεις καθώς από την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισµός 
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων (µετά από µια µεταβατική περίοδο διάρκειας δύο ετών), βάσει του οποίου µπορούν οι 
εποπτικές αρχές να επιβάλλουν πρόστιµα µέχρι του ύψους του 4% του Κύκλου Εργασιών του Οµίλου. 

Προκειµένου, λοιπόν, να περιορίσουν τον σχετικό κίνδυνο, οι εταιρείες του Οµίλου ΙΑΣΩ έχουν αναπτύξει από την έναρξη λειτουργίας 
τους κιόλας, αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδοµένα. 
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.

• Έχει ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας Προσωπικών ∆εδοµένων, ο οποίος αξιολογεί τους κινδύνους, αναπτύσσει νέες διαδικασίες ή 
βελτιώνει τις υπάρχουσες, επιβλέπει την εφαρµογή τους και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους.

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.

ΙΑ) Κίνδυνοι διαφθοράς, δωροδοκίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 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 
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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 ∆ιοίκηση και παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
διαφθοράς, δεν επαναπαύεται αλλά αντιθέτως δεσµεύεται για συνεχή βελτίωση. 

ΙΒ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. 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.

ΙΓ) Προστασία κλίµατος. Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιαχείρισης. 
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.   

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 και απώλειας κερδών
Β) Των οχηµάτων του Οµίλου
Γ) Χρηµατικών διαθεσίµων
∆) Αστικής επαγγελµατικής ευθύνης
Ε) Αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης
Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και αντικειµένου, σε πλαίσια τα οποία η ∆ιοίκηση έχει θέσει ως 
εύλογα και επαρκή. Επίσης, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική να ζητά από τους συνεργαζόµενους Ιατρούς να προβαίνουν οι ίδιοι σε 
ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικής αστικής ευθύνης. 

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 ∆ιοίκηση 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. 
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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. ∆εν έχουν υπολογιστεί µέχρι 
σήµερα τόκοι υπερηµερίας αφού εκκρεµούν οι υποθέσεις για rebate και claw back. Θα καταλογιστούν, όµως, στο επόµενο διάστηµα, ανάλογα 
µε την εξέλιξη των διαδικασιών συµψηφισµού και αποπληρωµής που έχει εξαγγείλει η ∆ιοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Επίσης, ο Όµιλος ΙΑΣΩ έχει συνάψει συµβάσεις µε το σύνολο των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι οποίες συνεισφέρουν σηµαντικό 
µερίδιο στον κύκλο εργασιών του Οµίλου. Η 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 
31/12/2019 να αντικατοπτρίζουν µε σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Οµίλου.
Κατά την 31/12/2019, δεν υφίσταται από την µητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Οµίλου πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
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 έως 2018 χορηγήθηκε Έκθεση 
Φορολογικής Συµµόρφωσης για το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου. Οµοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2019. 

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.

VIII) Μερισµατική πολιτική

Για τη χρήση του 2019, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει την διανοµή µερίσµατος λόγω ύπαρξης κερδών της Εταιρείας.

ΙΧ) Πληροφορίες για αποκτηθείσες Ίδιες Μετοχές σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 9/9/2019, ενέκρινε απόφαση Αγοράς Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 µηνών από 
την ηµεροµηνία λήψεως σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση κατ’ ανώτατο όριο µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του 
συνόλου των υφισταµένων σήµερα µετοχών της Εταιρίας, µε εύρος τιµών αγοράς ανά µετοχή 0,44 Ευρώ ανά µετοχή (κατώτατο όριο) έως 
2,50 Ευρώ ανά µετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την προσήκουσα υλοποίηση 
και εφαρµογή της παραπάνω απόφασης αφού ληφθούν υπόψη οι λοιποί περιορισµοί του εφαρµοζόµενου πλαισίου και δη: 
α) Η ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτώνται, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. 
β) Η απόκτηση µετοχών, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζοµένου στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 159. 
γ) Η συναλλαγή µπορεί να αφορά µόνο µετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

Εντός της χρήσης του 2019, και συγκεκριµένα κατά το χρονικό διάστηµα από 29/11/2019 έως 31/12/2019 αποκτήθηκαν 34.832 ίδιες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,44 ευρώ έκαστη, µε µέση τιµή αγοράς Ευρώ 1,45 ανά µετοχή. Οι εν λόγω µετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
0,0285% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Περαιτέρω από 1/1/2020 έως 15/5/2020 αποκτήθηκαν επιπλέον 157.474 ίδιες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 έκαστη, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1289% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Χ) Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31/12/2019

Η εκδήλωση της πανδηµίας του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) βρήκε τους πολίτες και τις πολιτικές ηγεσίες όλου του κόσµου εντελώς 
απροετοίµαστες για την αντιµετώπισή της, γεγονός που οδήγησε πολύ γρήγορα στην ραγδαία εξάπλωσή της νόσου και στην δηµιουργία 
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αισθηµάτων ανασφάλειας και φόβου για την τελική έκβαση του πρωτοφανούς αυτού φαινοµένου.

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής λόγω της πανδηµίας
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει τον κίνδυνο αυτό εφαρµόζοντας τις πολιτικές διαχείρισης κίνδυνων του Οµίλου ΙΑΣΩ. Παρά τον αιφνιδιασµό, ο 
Όµιλος ΙΑΣΩ αµέσως µετά τις πρώτες ανακοινώσεις κινήθηκε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αµέσως να υλοποιεί 
ένα πλάνο µέτρων και ενεργειών µε κύριους στόχους: 
-την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, ιατρών και ασθενών 
-την εντατικοποίηση επικοινωνίας µε τους ανθρώπους µας
-τον έλεγχο της ρευστότητας
-τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών
-σχέδιο ανάκαµψης 

Η αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα της αντίδρασης του Οµίλου και των Εταιρειών που τον απαρτίζουν στην αντιµετώπιση της κρίσης 
επιβεβαίωσε την ορθότητα σχεδιασµού και εφαρµογής του οργανωτικού µοντέλου του Οµίλου, σύµφωνα µε το οποίο η ∆ιοίκηση 
δηµιουργώντας την «Ειδική Επιτροπή COVID-19» ανέθεσε καθήκοντα ad hoc σε επιλεγµένα διευθυντικά στελέχη αναλόγως της ικανότητας 
ή/και της ειδικής εµπειρίας που διαθέτουν για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν στην 
οργανωτική δοµή του Οµίλου. 
Η επιτροπή αυτή λειτουργεί σε καθηµερινό επίπεδο µε αυξηµένες εξουσίες και αρµοδιότητες, ο δε Υπηρεσιακός Μηχανισµός υποχρεούται 
να την υποστηρίζει καθ΄ όλη την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων της. Η ως άνω επιτροπή, σε καθηµερινή επικοινωνία µε τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. και όποιο άλλο στέλεχος του οποίου επιθυµεί την υποστήριξη, ενηµερώνει αναλυτικά για την πορεία του έργου που εκτελεί, 
και ιδιαίτερα για τους ενδεχόµενους κινδύνους που καλείται να αντιµετωπίσει, εξασφαλίζοντας την ταχύτητα λήψης των απαιτούµενων 
αποφάσεων προς επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόµενου στόχου.
Παράλληλα, και για την διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οµίλου, τέθηκε σε εφαρµογή ειδικό πρόγραµµα τηλεργασίας για 
σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων ώστε να µη βρίσκονται στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Οµίλου. Ιδιαίτερη µέριµνα δίδεται για τους γονείς 
ανηλίκων τέκνων και για όσους χρειάζονται αυξηµένη προσοχή και φροντίδα, καθώς και για τις ευπαθείς οµάδες εργαζοµένων. Συγχρόνως, 
προχώρησε σε ειδική µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου για τη διαχείριση της πανδηµίας ενώ εκδόθηκαν και ειδικές οδηγίες από 
την επιτροπή νοσοκοµειακών λοιµώξεων για το προσωπικό και τους ιατρούς συνεργάτες, λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Ε.Ο.∆.Υ. 
Με αυξηµένη εγρήγορση και µε αίσθηµα ευθύνης ο Όµιλος παρέµεινε δυναµικά στην πρώτη γραµµή κάλυψης των ιατρικών αναγκών, 
παρέχοντας, υπό τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιµώξεων, πλήρη Ιατρική κάλυψη και Νοσηλευτική 
προστασία στους νοσηλευόµενους ασθενείς. ∆όθηκαν ρητές οδηγίες για λήψη πλήρους ιστορικού των ασθενών τόσο από τους Ιατρούς, 
όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό ενώ έχει τεθεί σε λειτουργία µία µόνο ελεγχόµενη είσοδος.
Η χρήση µάσκας και η τακτική απολύµανση χεριών έγινε υποχρεωτική.
Άµεσα καταργήθηκε το επισκεπτήριο και όπου κρίθηκε αναγκαίο υπήρξε ένας µόνον συνοδός, εφαρµόζοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις 
(απολύµανση χεριών, χρήση µάσκας κ.λπ.). 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της πανδηµίας 
Οικονοµικοί φορείς, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, επενδυτές και οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν ότι το 2020 το παγκόσµιο Α.Ε.Π. θα κυµανθεί 
περίπου στο -4%, και ότι θα απαιτηθεί συνεχής, υψηλός ρυθµός  ανάπτυξης τουλάχιστον για δύο χρόνια ώστε να επανέλθει η παγκόσµια 
οικονοµία στα προ της επιδηµικής κρίσης επίπεδα. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση, από 25/2/2020 υιοθέτησε κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του, αναστέλλοντας εµπορικές δραστηριότητες και περιορίζοντας τις 
µετακινήσεις των πολιτών. Για τις Ιδιωτικές Κλινικές, την 20/03/2020 µε βάση τα πρακτικά της 19ης και 20ης συνεδρίασης της Ε.Ε.Π.∆.Υ. 
έναντι του κορωνοϊού, κάλεσε τα αρµόδια όργανα των νοσοκοµείων και ιδιωτικών κλινικών να προβούν άµεσα στην αναστολή λειτουργίας 
των τακτικών χειρουργείων τους, καθώς και στον µη προγραµµατισµό νέων, µέχρι νεοτέρας, στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας 
ανάγκης για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και της επιτακτικής ανάγκης για την εξοικονόµηση πόρων και 
προσωπικού των µονάδων υγείας της Χώρας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο το ΙΑΣΩ αξιοποιεί το κλίµα εµπιστοσύνης των καταναλωτών / ασθενών του, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 
αποµακρύνει τον κίνδυνο µετάδοσης και διασποράς του κορωναϊού αλλά ταυτόχρονα προχωρά στην υλοποίηση του προϋπολογισµένου 
προγράµµατος του Οµίλου. 
Σηµειώνεται ότι, η σηµαντική και πολύπλευρη δραστηριότητα του Οµίλου στην εγχώρια αγορά υπηρεσιών Υγείας αναστέλλει µερικώς 
τη διασπορά των σχετικών κινδύνων και βοηθά µερικώς στην εξισορρόπηση των επιπτώσεων επί των οικονοµικών µεγεθών του 
Οµίλου. Σε περίπτωση όµως διακοπής της πορείας ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, θα µπορούσε ενδεχοµένως να επηρεαστεί 
αρνητικά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος του Οµίλου και να δυσχερανθούν, µεταξύ άλλων, οι όροι χρηµατοδότησης των 
δραστηριοτήτων του, καθώς και οι συναλλαγές µε τους προµηθευτικούς οίκους του εισαγόµενου εξοπλισµού. Τα ανωτέρω ενδεχόµενα, 
εφόσον επαληθευθούν, είναι πιθανό να επηρεάσουν προσωρινά την αποδοτικότητα της δραστηριότητας του Οµίλου.
Θέση της ∆ιοίκησης είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί µε ακρίβεια ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην παγκόσµια και στην ελληνική 
οικονοµία και να προσδιοριστούν αυτές που θα έχουν τη µεγαλύτερη επίπτωση στην λειτουργία, την χρηµατοοικονοµική επίδοση, τις 
ταµειακές ροές και την οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. Επίσης, η εν λόγω αρνητική επίπτωση δεν µπορεί, επί του παρόντος, 
να ποσοτικοποιηθεί επί της ουσίας µέχρι τέλους του έτους. 
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Στο πρώτο τρίµηνο του 2020, ο τζίρος της Εταιρείας διαµορφώθηκε στα ίδια ουσιαστικά επίπεδα συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2019. Λόγω της υγειονοµικής κρίσης από τον COVID-19 καθώς και των µέτρων προστασίας για την αντιµετώπισή της, τα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας κατέγραψαν σηµαντική πτώση στο 2ο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου και τον Απρίλιο του 2020. Συγκεκριµένα, η πτώση περιστατικών 
σε ορισµένους τοµείς όπως του διαγνωστικού τοµέα (ανοικτή νοσηλεία), των περιστατικών παιδιατρικών νοσηλειών και των χειρουργικών 
επεµβάσεων υπερβαίνει το 50%, συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019. ∆εδοµένης της µεταβλητότητας και αβεβαιότητας της 
οικονοµικής και υγειονοµικής κατάστασης στην χώρα λόγω του COVID-19, η Εταιρεία είναι σε συνεχή αξιολόγηση της επίπτωσης της πανδηµίας 
στα αποτελέσµατα της χρήσης του 2020. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης είναι ότι η Εταιρεία έχει αρκετή ρευστότητα για να αντέξει την κρίση, 
τουλάχιστον εως το τέλος του έτους ενώ παράλληλα έχει ήδη εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραµµή κίνησης κεφαλαίου.   

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ∆ιοίκηση µεριµνά για τη διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας της εταιρείας, εφαρµόζοντας 
διαδικασίες συνεχούς εντοπισµού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που ενδεχοµένως θα προκύψουν στο άµεσο µέλλον όπως:
- Αναβολή περιστατικών ασθενών / εσόδων λόγω κρατικής παρέµβασης
- Μείωση εσόδων λόγω απαγόρευσης µετακινήσεων ασθενών
-   Μη εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων από τρίτους προµηθευτές αφού η εταιρεία δεν προβαίνει από µόνη της σε εισαγωγές 

φαρµάκων και υλικών. 
 
Σε άµεση, συνεχή και συστηµατική συνεργασία µε την συσταθείσα Επιτροπή, η ∆ιοίκηση σχεδιάζει και εφαρµόζει µέτρα αντιµετώπισης κάθε 
εντοπιζόµενου κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές του επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθµό.

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

Ως προς την οικονοµική της θέση, η Εταιρεία, παρά την υφιστάµενη οικονοµική κρίση, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων, αλλά και σήµερα, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα και συνεχίζει να 
είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών της προς όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, προµηθευτές, δηµόσιο, ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, πιστωτές, µετόχους κ.λπ.

∆εν έχει συµβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας 
από τις 1/1/2020 µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος, εκτός της πανδηµίας COVID-19.

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

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού 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 πενήντα τρία εκατοµµύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα ένα 
Ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (€ 53.748.971,76) διαιρούµενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατοµµύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες 
πενήντα τέσσερις (122.156.754) 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 ∆ιοίκηση 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 31/12/2019, η εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει ποσοστό 83,37% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 
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Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

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

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

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στο Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) 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 και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η µετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 9/2/2018 αποφάσισε να µην προτείνονται εφεξής τα υποψήφια µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου µέσω καταλόγων, µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 82 Ν. 4548/2018 και έχει προβλέψει 
στο Καταστατικό της τη δυνατότητα εκλογής µελών του ∆ιοικητικού 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 αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είναι 
τουλάχιστον τρία (3), µπορούν να εκλέξουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση των µελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η 
αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη. 

Επιπλέον στην παράγραφο 2 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να 
συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση 
ότι ο αριθµός των αποµενόντων µελών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε 
κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  
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.

Όσον αφορά στους κανόνες τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, αυτοί δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Ν. 
4548/2018.

Αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών 
σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018
(α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 µε απόφαση της γενικής συνέλευσης  µπορεί να χορηγείται η εξουσία στο 
διοικητικό συµβούλιο, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 
τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών. Στην περίπτωση αυτή,  το 
κεφάλαιο  µπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δε µπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ηµεροµηνία που 
χορηγήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστηµα που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούµενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας 
ισχύος της προηγούµενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το 
διοικητικό συµβούλιο υποβάλλονται σε δηµοσιότητα. Οι έκτακτες αυτές αυξήσεις του κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, 
δεν υπόκεινται, όµως, σε διοικητική έγκριση.
(β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία 
και πλειοψηφία σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 130 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, µπορεί να θεσπιστεί 
πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιριών κατά την έννοια του άρθρου  32 του Ν. 4308/2014 µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών, κατά τους 
ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. 
Ως δικαιούχοι µπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η συνολική ονοµαστική αξία των 
µετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που 
είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει, 
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τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που µπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το χορηγηθέν σε αυτούς δικαίωµα 
αγοράς µετοχών, την τιµή  διάθεσης των µετοχών  ή τη µέθοδο προσδιορισµού της, τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους, 
και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη µέθοδο προσδιορισµού της τιµής απόκτησης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, την διάρκεια του προγράµµατος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης µπορεί να ανατίθεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ο καθορισµός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του 
δικαιώµατος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράµµατος διάθεσης µετοχών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ρυθµίζει κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δε ρυθµίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα δε µε τους όρους του προγράµµατος εκδίδει 
στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωµά τους, 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 τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης, πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί 
τις διατυπώσεις δηµοσιότητας. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και η πιστοποίηση καταβολής, του 
λαµβάνεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου 
δεν εφαρµόζονται  οι διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, µε απόφασή της που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 
του άρθρου 130 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 και υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, µπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συµβούλιο 
να θεσπίζει πρόγραµµα διάθεσης µετοχών, µε τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων, αυξάνοντας ενδεχοµένως το κεφάλαιο 
και λαµβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει 
συντοµότερο χρόνο ισχύος αυτής .

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 114 Ν. 4548/2018, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και 
πλειοψηφία σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 130 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, µπορεί να αποφασίζεται 
η δωρεάν διάθεση µετοχών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. Ως δικαιούχοι µπορούν να οριστούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία 
υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Περίληψη της απόφασης υποβάλλεται σε δηµοσιότητα.

(γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018,  η Εταιρεία µπορεί, η ίδια ή µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά του αλλά για 
λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές της µετοχές, που έχουν ήδη εκδοθεί µόνο όµως µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης η οποία 
ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθµό µετοχών που είναι δυνατόν να 
αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες και, σε 
περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες, όπως 
αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 49 Ν. 4548/2018. 

∆εν βρίσκονται σε ισχύ αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας αναφορικά µε τα ανωτέρω υπό (α) – (β) αναφερόµενα. 
Αναφορικά µε τα υπό (γ) αναφερόµενα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9/9/2019 και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της 20/11/2019, αποφασίστηκε: 
α)   η αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 4548/2018 εντός διαστήµατος 24 µηνών από την ηµεροµηνία 

λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 9η Σεπτεµβρίου 2019,
β)   το ανώτατο όριο των προς αγορά µετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 10% του συνόλου των υφιστάµενων κατά την ηµεροµηνία 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019 µετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατ’ ανώτατο όριο 12.215.675 µετοχές της Εταιρείας 
(122.156.754 x 10% = 12.215.675,4, και το οποίο στρογγυλοποιήθηκε στον αµέσως µικρότερο ακέραιο αριθµό, ήτοι στο 12.215.675, 
προκειµένου ο αριθµός των προς αγορά µετοχών της Εταιρείας να µην υπερβεί το ως άνω τιθέµενο από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
του έτους 2019 ανώτατο ποσοστό), 

γ)  το εύρος της τιµής αγοράς κυµαίνεται µεταξύ του ποσού των σαράντα τεσσάρων λεπτών (€0,44) (κατώτατο όριο) και του ποσού των δύο 
Ευρώ και πενήντα λεπτών (€2,50) (ανώτατο όριο) ανά µετοχή της Εταιρείας και 

δ)  την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρµογή της ως άνω 
απόφασης επί τη βάσει και των λοιπών περιορισµών του εφαρµοζόµενου πλαισίου.

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

Συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την 
καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης, χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης 
τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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 ΧΙΙ) Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης των άρθρων 152  και 153 του Ν. 4548/2018

Γενικά
Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης συντάσσεται σύµφωνα µε τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018, και αποτελεί µέρος της 
Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆.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 ∆ιακυβέρνησης του (Ο.Ο.Σ.Α.), ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της εταιρείας, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (∆.Σ.), τους µετόχους της και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι 
στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της 
∆ιοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρµογής των παραπάνω. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, προάγει την αυξηµένη 
διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, 
ως εργαλείο επίτευξης καλών πρακτικών διακυβέρνησης.
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 εφάρµοσαν 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 4548/2018 που ισχύει από 1/1/2019 περί ανωνύµων 
εταιρειών (ο οποίος αντικατέστησε τον κ.ν. 2190/1920, που ίσχυσε µέχρι 31/12/2018) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες της εταιρικής 
διακυβέρνησης των ανωνύµων εταιρειών.

1. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος είναι αναρτηµένος 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 ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει.

3.  Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη Διαδικασία Σύνταξης 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

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

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Η ∆ιεύθυνση 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 ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι 
ανεξάρτητη, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρείας και αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ∆.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 ∆ιακυβέρνησης, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
κανονιστικές διατάξεις. Αναφέρει, επίσης, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων 
των µελών του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και είναι 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. ∆εν µπορεί να ορισθεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθυντικό 
στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρµοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω µέχρι και του δεύτερου βαθµού 
εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας. Η Εταιρεία για κάθε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου ενηµερώνει την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων 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 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν 
µε κάθε τρόπο το έργο του. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου κατά την διάρκεια των ελέγχων υποβάλει προτάσεις που στοχεύουν στη 
συνεχή βελτίωση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου µε στόχο την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Στο ευρύτερο 
πλαίσιο της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εντάσσεται και η κατάλληλη επικοινωνία µεταξύ της νοµικής υπηρεσίας, της οικονοµικής 
διεύθυνσης και του εσωτερικού ελέγχου 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 ∆ιοίκησης, ο Όµιλος προχωρά σε ασφαλιστικές καλύψεις αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση επανεξετάζονται 
τουλάχιστον µια φορά ετησίως. Ανάλογα µε τα δεδοµένα της αγοράς και τις πολιτικές των ασφαλιστικών εταιρειών που ισχύουν τη 
δεδοµένη χρονική στιγµή, η ∆ιοίκηση λαµβάνει την πλέον συµφέρουσα για τον Όµιλο απόφαση για τη διαχείριση των απρόβλεπτων 
κινδύνων σταθµίζοντας το συµφέρον των µετόχων 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 ∆ιεύθυνση της 
Εταιρείας.
Η παρακολούθηση του προϋπολογισµού υπόκειται σε µηνιαία επισκόπηση, βάσει τόσο των πραγµατικών όσο και των ιστορικών µεγεθών, 
µε σκοπό την έγκαιρη λήψη των εταιρικών αποφάσεων προς επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

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

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 ∆ιοίκησης.

Χρηµατοοικονοµικές 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 ∆.Π.Χ.Α..
Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου παρακολουθούνται και καταγράφονται βάσει των αρχών 
που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Α. καθώς και τη φορολογική νοµοθεσία, µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, των µετόχων 
και των αρµόδιων εποπτικών και φορολογικών αρχών. 
Το κλείσιµο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται βάσει συγκεκριµένων πρακτικών, οι οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ 
άλλων προθεσµίες ολοκλήρωσης και υποβολής, αρµοδιότητες και απαιτούµενες γνωστοποιήσεις. 

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

• Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών Μηχανογραφικού Εξοπλισµού (Disaster Recovery Plan)
• ∆ευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site)
• ∆ιαβάθµιση Πληροφοριών
• Ασφάλεια Μετάδοσης Πληροφοριών
• Ασφάλεια Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Όροι χρήσης του Internet
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• ∆ιαχείριση Πρόσβασης Εφαρµογών
• ∆ιαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων
• ∆ιαχείριση Αλλαγών (Change Management)
• ∆ιαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας
• Προστασία από Ιούς και Κινητό Κώδικα
• ∆ιαδικασίες ∆ηµιουργίας και Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup)
• Τοίχος Ασφαλείας (FireWall)

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

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

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

4.     Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες 
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 ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 
3556/2007.

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

Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που µπορεί να αποτελείται από πέντε (5) έως δεκατρία (13) µέλη.

Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται από  τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µέγιστη θητεία που προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και 
επί της παρούσης έχει διάρκεια τριών (3) χρόνων, η οποία παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να 
συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα 
αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), µπορούν να εκλέξουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση των 
µελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη. 
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 περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του διοικητικού συµβουλίου, 
τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την 
αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των αποµενόντων µελών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως 
είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  
Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση 
Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Μετά την εκλογή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συγκαλούµενο από τον Σύµβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και 
συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα µέλη του έναν ή περισσότερους 
∆ιευθύνοντες Συµβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρµοδιοτήτων τους.
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Συνεδριάσεις και λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο 
τόπο, είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα 
δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση (ακόµα και αν αυτή διεξάγεται µε τηλεδιάσκεψη) και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 
επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 
αποφάσεων. 

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

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

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ (1/2)  
πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων συµβούλων δύναται να είναι µικρότερος 
των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. Η αντιπροσώπευση µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου δεν µπορεί να ανατεθεί σε µη µέλος του, ενώ κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα 
µόνο έναν σύµβουλο.

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών 
του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί να τηρείται και 
ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) στη 
συνεδρίαση µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με αίτηση µέλους του διοικητικού συµβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει 
στα πρακτικά περίληψη της γνώµης του µέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώµης, αν αυτή αναφέρεται σε 
ζητήµατα προφανώς εκτός ηµερήσιας διάταξης ή το περιεχόµενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόµο.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται 
µνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. ή ένα ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύµβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους 
συµφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συµβούλων ή των αντιπροσώπων 
τους µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα. 

Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίοι διατηρούν την ανεξαρτησία τους σύµφωνα µε τα κριτήρια της 
κείµενης νοµοθεσίας, είναι  δύο (2) στον αριθµό. 

Η από 9/9/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας εξέλεξε το παρόν  ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
εννέα (9) συµβούλους, από τους οποίους  δύο (2)  µέλη είναι εκτελεστικά και επτά (7) µέλη είναι µη εκτελεστικά. Επίσης εξέλεξε και τους 
δύο (2) ανεξάρτητους συµβούλους. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα την 9/10/2019 ως ακολούθως :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ

Σταµατίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Βασιλόπουλος  Ιωάννης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος

Σπυρόπουλος Σπυρίδων Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος

 Demalde Federico Alvarez, Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος

Van Steenkiste James Peter, Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος

Παπαγεωργίου Πέτρος Μέλος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Παπαϊωάννου Ευθύµιος του Ιωάννη Μέλος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας θα είναι τριετής παρατεινόµενη αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εντός της 
οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση και µέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκροτείται µε σκοπό την υποβοήθηση του για την εκπλήρωση της 
εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονοµικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης, τη συµµόρφωση της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη διαδικασία του συστήµατος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας 
επί της ελεγκτικής λειτουργίας. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας κατόπιν 
σχετικής πρότασης του ∆.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία µπορεί να είναι και τα ανεξάρτητα, και από 
µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Εποµένως ως µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
δύναται να είναι τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή/και πρόσωπα που δεν είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα οποία 
πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002. 

Επιπλέον, τα µέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα επαρκή γνώση στον τοµέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται η εταιρία και τουλάχιστον ένα µέλος να διαθέτει αποδεδειγµένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή 
πρότυπα).

Η από 9/9/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας εξέλεξε τη  νέα Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 η οποία συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πιστοποιηµένος Εσωτερικός Ελεγκτής,  Μη µέλος του ∆.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.
2. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Οµότιµος Καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς,  Ανεξάρτητο 
µη  Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.  
3. Παπαϊωάννου Ευθύµιος του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο µη  Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
4. Barry Broomberg του Louis Bertram, Μη µέλος του ∆.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία των µελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συµπίπτει µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να 
είναι τριετής, παρατεινόµενη αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική 
Γενική Συνέλευση και µέχρι τη λήψη της απόφασης για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

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

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν.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 ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. 
• Παρακολουθεί τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των εξαµηνιαίων και ετήσιων ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας και εισηγείται την έγκριση ή µη αυτών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

σελ. 87
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019



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

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

Αµοιβές Μελών Διοικητικού Συµβουλίου
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν αµοιβές ή άλλες παροχές σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.  Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση 
αποδοχών η οποία αναρτάται στη διεύθυνση της Εταιρείας στο διαδίκτυο (www.groupiaso.gr). 

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.

ΧΙΙΙ) Μη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση

1. Σύντοµη περιγραφή του Επιχειρηµατικού Μοντέλου του Οµίλου

- Περιγραφή Υπηρεσιών κλινικών Οµίλου
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους υγείας στην Ελλάδα, µε τρεις υπερσύγχρονες µονάδες υγείας, δύο στην 
Αθήνα (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων) και µία στη Λάρισα (ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), το µεγαλύτερο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην Αττική 
(Φιλοκτήτης) καθώς και τη µεγαλύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων (MedStem Services), παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας, 
µε επίκεντρο τον ασθενή.
Προκειµένου να διατηρήσει το εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης, το οποίο προσφέρει στους ασθενείς, βελτιώνει 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 από το Diplomatic Council 
(Best Hospitals Worldwide 2014, Best Hospitals Worldwide 2015, Preferred Partner Hospital 2016, Preferred Partner Hospital 2017, Preferred 
Partner Hospitals 2018-2019, Preferred Partner Hospitals 2019-2020), οι οποίες πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του.
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- Μονάδες Υγείας του Οµίλου ΙΑΣΩ
Το ΙΑΣΩ, από το 1996 που ιδρύθηκε, αναπτύσσεται σταθερά και έχει εξελιχθεί σε σηµαντική δύναµη µε ηγετική θέση στην Ελλάδα. 
Εµπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του και επενδύει σε τεχνολογίες αιχµής. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, κατέχει σηµαντικές 
πρωτιές στην Ελλάδα σε επίπεδο µεγέθους και αριθµό περιστατικών που αντιµετωπίζονται, αποτελώντας σηµείο αναφοράς. Συγκεκριµένα, 
η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, το Κέντρο Μαστού και το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας είναι τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα διατηρώντας διαχρονικά το υψηλό επίπεδο της ιατρικής φροντίδας και των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα και πιο προηγµένα Κέντρα Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής στην Ευρώπη, 
το «Institute of Life» ΙΑΣΩ. Το ΙΑΣΩ όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει εξαιρετικά σηµαντικό έργο, αντιµετωπίζοντας χιλιάδες ασθενείς, 
νεογνά και γυναίκες. Έχει αναπτύξει πλούσιο επιστηµονικό έργο, προσφέροντας το βέλτιστο στην πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία. 
∆ιαθέτει δυναµικότητα 486 κλινών. Πέραν των νοσηλευτικών κλινών του Μαιευτηρίου και της Παιδιατρικής, διαθέτει κλίνες Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), Eνηλίκων ΙΑΣΩ, Μ.Ε.Θ. Παίδων, καθώς και τη µεγαλύτερη Μονάδα 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.

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. ∆ιαθέτει 80 πλήρως εξοπλισµένες νοσηλευτικές κλίνες, 3 πλήρως οργανωµένες χειρουργικές αίθουσες 
και 10 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Η Μ.Ε.Θ. Παίδων αποτελεί µία από τις πιο προηγµένες µονάδες στην Ευρώπη. 
Το καταξιωµένο και έµπειρο ιατρικό προσωπικό όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων καθώς και το άρτια εκπαιδευµένο νοσηλευτικό 
προσωπικό αντιµετωπίζει όλο το φάσµα συγγενών ή επίκτητων παθήσεων σε βρέφη, παιδιά και εφήβους. Λειτουργεί Τµήµα Επειγόντων 
Περιστατικών επί 24ώρης βάσης για να παρέχει ολοκληρωµένη ιατρική περίθαλψη και θεραπεία.

Ο Φιλοκτήτης, το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης του Οµίλου ΙΑΣΩ, αποτελεί τη µεγαλύτερη ιδιωτική µονάδα στο είδος της στο 
Περιφέρεια Αττικής. Παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες αποκατάστασης, έχοντας υιοθετήσει τα παγκόσµια πρωτόκολλα αποκατάστασης 
και στελεχώνεται από εξειδικευµένο προσωπικό καθώς και άρτια εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των ασθενών. 
∆ιαθέτει 125 πλήρως εξοπλισµένες νοσηλευτικές κλίνες, εκ των οποίων 4 κλίνες Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας. ∆ιαθέτει σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισµό και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε ένα ευχάριστο, όµορφο και ζεστό περιβάλλον για ανθρώπους, που 
χρήζουν αποκατάστασης.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα Υγείας στην Ελλάδα και ασφαλώς τη µεγαλύτερη 
στην περιφέρεια. Βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλίας, στην πόλη της Λάρισας, και απέχει το πολύ 50 χιλιόµετρα από τις πρωτεύουσες 
των Νοµών Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, όπως και λιγότερο από µια ώρα (οδικώς) από τις πόλεις της Λαµίας και της Κατερίνης. 
∆ιαθέτει 206 κλίνες για τη λειτουργία Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, 6 χειρουργικές αίθουσες µε ιατρικό εξοπλισµό 
τεχνολογίας αιχµής, όπου καλύπτονται µε ασφάλεια όλα τα είδη περιστατικών. Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευµένο νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό και συνεργάζεται µε κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
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- Διοικητικά Συµβούλια Εταιρειών Οµίλου ΙΑΣΩ
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ΙΑΣΩ Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μη εκτελεστκό Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μη εκτελεστκό Μέλος

Σπυρόπουλος Σπυρίδων Μη εκτελεστκό Μέλος

Demalde Alvarez Federico Μη εκτελεστκό Μέλος

Van Steenkiste James Peter Μη εκτελεστκό Μέλος

Παπαγεωργίου Πέτρος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Παπαϊωάννου Ευθύµιος  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Πετρόπουλος Παρασκευάς Πρόεδρος

Σταµατίου Γεώργιος Αντιπρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Πρόεδρος

Τροµπούκης Παντελής  Αντιπρόεδρος

Βλαχούσης Αντώνιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Πλεύρης Εµµανουήλ  Μέλος

Ψαθάς Παναγιώτης  Μέλος

ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

Σύγχρονο Πολυδύναµο Κέντρο 
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

HOCO A.E.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αντσακλής Αριστείδης  Μέλος

ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος Μέλος

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αντσακλής Αριστείδης  Μέλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 09.09.2019 
εκλέχθηκε νέο ∆.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα την 18.12.2019 ως 
κατωτέρω. Οι ως άνω αποφάσεις καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 13.01.2020 
(Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. µε αρ. πρωτ. 1916303/ 14.01.2020).

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος

Μαµελετζής Χαράλαµπος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος

Medstem Services Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Βλαχούσης Αντώνιος  Αντιπρόεδρος

Μαµελετζής Χαράλαµπος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης  Μέλος

Το ∆.Σ. της MEDSTEΜ µε την από 23.12.2019 απόφασή του η οποία καταχωρίσθηκε 
στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10.01.2020 (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ µε αρ. πρωτ. 
1917294/13.01.2020) αντικατέστησε λόγω παραίτησης το µέλος του ∆.Σ.
Α. Βλαχούση µε τον Ε. ∆ουλγεράκη και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα ως εξής:

Ακολούθως κατόπιν παραίτησης του µέλους ∆.Σ. κ. Χ. Μαµελετζή,  το ∆.Σ. µε την 
από 17.02.2020 απόφασή του η οποία καταχωρίσθηκε την 9.03.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. 
(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ µε αριθ. 1956784/10.03.2020),   αποφάσισε τη συνέχιση της 
λειτουργίας του χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους και συγκρο-
τήθηκε εκ νέου σε σώµα ως εξής:

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Καράγγελος Ιωάννης  Αντιπρόεδρος

Γόµπου Αθηνά ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος

Ταλάρης Θεόδωρος Μέλος

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

Καράγγελος Ιωάννης  Αντιπρόεδρος

Ταλάρης Θεόδωρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος

Γόµπου Αθηνά Μέλος

Tο ∆.Σ. της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ µε την από 27.01.2020 απόφασή του η οποία 
καταχωρίσθηκε την 17.02.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. µε αρ. πρωτ. 
1944602/17.02.2020)  ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Σταµατίου Γεώργιος  Πρόεδρος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Βασιλόπουλος Ιωάννης Μέλος



- Επιχειρηµατικό µοντέλο 

Μετά την απόκτηση του 83,37% των µετοχών της Εταιρείας από την εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.», ο 
κύριος στόχος είναι όχι µόνο η συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου Ιασώ αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της 
θέσης αυτών στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας. Ο νέος Μέτοχος σκοπεύει να επικεντρωθεί στους ήδη υπάρχοντες 
βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Οµίλου Ιασώ και να επιδιώξει την ανάπτυξή του µέσα από την ενίσχυση και την βελτίωση αυτών. 

Παράλληλα ο Μέτοχος, αναγνωρίζοντας το επίπεδο της επιστηµονικής και επαγγελµατικής κατάρτισης των ιατρών που συνεργάζονται 
µε τον Όµιλο Ιασώ, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην ενίσχυση της συνεργασίας τους µε τον Όµιλο, µε στόχο να αποτελεί την πρώτη επιλογή 
ιατρών κορυφαίου επιπέδου και να προσελκύει επιστήµονες που διακρίνονται στον τοµέα εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να προβεί στην υιοθέτηση µιας σειράς επιχειρηµατικών δράσεων, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:

•  Βελτίωση του επιπέδου παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω α) της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών µεθόδων και υποστήριξή τους µε τον 
απαραίτητο εξοπλισµό και β) αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας µε την ανακαίνιση των νοσηλευτικών 
µονάδων και την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισµού µε νέο, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό.

•  ∆ιεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών µε ανάπτυξη τµηµάτων που είναι συµπληρωµατικά µε τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του 
Οµίλου Ιασώ. 

• ∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών. 
•  Ενίσχυση της υφιστάµενης επιστηµονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς εξειδικευµένου προσωπικού υψηλής 

τεχνικής κατάρτισης µε στόχο την έρευνα και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας. 
•  Την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης µε τους ασθενείς, βελτιώνοντας ακόµα περισσότερο την σχέση του µέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και µέσω 

των ασφαλισµένων σε ατοµικά και οµαδικά προγράµµατα Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
•  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 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 ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις και προβαίνει στη λήψη µέτρων αναπροσαρµόζοντας συνεχώς τη στρατηγική 
της µε απώτερο σκοπό την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και των µετόχων της παραµένοντας πιστή στους στόχους της. 

- Οργανόγραµµα ΙΑΣΩ
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- Πιστοποιήσεις 
Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
Στο τέλος του 2016, ολοκληρώθηκε η Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, 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. Στο τέλος του 2018, 
ολοκληρώθηκε και η επαναπιστοποίησή τους. 

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 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. Στο τέλος του 2018 η Μονάδα Ιατρικώς 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ επαναπιστοποιήθηκε κατά τον τριετή κύκλο επαναπιστοποίησης από το 2015, του 
Προτύπου «Quality in International Reproductive Care».
Στα µέσα του 2019 και σε συνέχεια της πιστοποίησης του 2013 και του 2016, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας), διαπιστεύτηκαν πλέον κατά τον τριετή κύκλο διαπίστευσης του νέου Προτύπου ∆ιαπίστευσης «Quality in International Patient 
Care», από τον ∆ιεθνή Οργανισµό ∆ιαπιστεύσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International. Ο Οργανισµός TEMOS International από τα 
τέλη του 2018 αρχές 2019 αναπτύσσει συστήµατα διαπιστεύσεων αντί πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων 
και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαµβάνουν τη συγκεκριµένη διαπίστευση.

Πιστοποίηση Ασφάλειας Επισιτιστικών Υπηρεσιών κατά HACCP
Όλες οι Κλινικές του Οµίλου είναι πιστοποιηµένες κατά HACCP (πρότυπα ISO 22000), 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 2017-2020 ανανεώθηκε η σχετική διάκριση ως “Preferred Partner Hospital”, τονίζοντας την προτίµησή του 
στις Κλινικές του Οµίλου. 

Πιστοποίηση κατά ΕΝ 15224:2012 και η νέα έκδοση ΕΝ 15224:2016 (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017) 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 και από το 2018 µε την νέα εκδοσή του ΕΝ 15224:2016 (ΕΛΟΤ EN 
15224:2017), πρότυπο το οποίο εστιάζεται στην υγεία, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαµβάνει ο ασθενής. 
Στο τέλος του 2019 ολοκληρώθηκε και η επαναπιστοποίησή τους. 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 (Π∆ 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. Τον Οκτώβριο του 2019 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό. 

Διακρίσεις 
• Ο Όµιλος ΙΑΣΩ απέσπασε το βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας “SALUS INDEX AWARDS 2019”, για τον άρτιο και σύγχρονο 

εξοπλισµό του και τις εντατικές του δράσεις σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
• Ο Όµιλος ΙΑΣΩ απέσπασε Gold βραβείο στα «Healthcare Business Awards 2019» για το ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης «δίπλα σας».
• Το ΙΑΣΩ διακρίθηκε στην κατηγορία της ανάπτυξης µε Silver βραβείο στα «Healthcare Business Awards 2019» για τις «Νο1 υπηρεσίες 

στην Ελλάδα».
• Το ΙΑΣΩ απέσπασε Bronze βραβείο στα «Healthcare Business Awards 2019» για την πολύτιµη συνεισφορά στην κοινωνία. 
• Το ΙΑΣΩ Παίδων απέσπασε Bronze βραβείο, στην κατηγορία της καινοτοµίας, στα «Healthcare Business Awards 2019»  για το 

Ορθοπαιδικό Κέντρο.

-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.
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Ο Όµιλος ΙΑΣΩ την 31/12/2019 απασχολεί 1.403 άτοµα προσωπικό και στελέχη, ενώ οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων που συνεργάζονται 
µε τις κλινικές του Οµίλου ξεπερνούν τους 1.300. 
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 35,90 εκατ. Ευρώ για το 2019.
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 33,02 εκατ. Ευρώ για το 2019.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

Κύκλος Εργασιών (προ R/C) 78,82 100,00% 106,63 100,00%

Αριθμός ασθενών

Εσωτερικοί 48.641 63.869

Εξωτερικοί 303.798 387.452

Σύνολο Γεννήσεων 8.916 10.264

Εκροές προς Κοινωνικούς Εταίρους 27,63 35,06% 35,90 33,67%

Αµοιβές σε προσωπικό 18,03 22,88% 24,30 22,79%

Αµοιβές σε ιατρούς/λοιπούς συνεργάτες 9,60 12,18% 11,60 10,87%

Εκροές προς το Κράτος 24,09 30,57% 33,02 30,96%

Φόροι 12,67 16,08% 15,59 14,62%

Ασφαλιστικά Ταµεία (εργοδοτικές εισφορές) 4,56 5,78% 6,17 5,79%

∆ηµοτικοί Φόροι & Τέλη 0,18 0,22% 0,35 0,32%

Rebate/Claw back 6,69 8,48% 10,91 10,24%

2. Ανάλυση σηµαντικότητας
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ έχει αναπτύξει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, το οποίο υποστηρίζει τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, καθορίζεται η στρατηγική για την παρακολούθηση και διαχείριση 
των εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης να συζητούνται σε επίπεδο ∆ιοίκησης, ενώ για τα σηµαντικότερα 
εξ αυτών να ενηµερώνεται η Επιτροπή Ελέγχου και το ∆ιοικητικό 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
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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

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους µεγαλύτερους οµίλους υγείας στην Ελλάδα, δηµιούργησε το πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
«δίπλα σας», το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις άξονες δράσεων: στην προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, στην οικονοµία, στο ανθρώπινο 
δυναµικό και στο περιβάλλον. 
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ έχει διακριθεί µε επτά βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζοντας σταθερά ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες 
και σηµαντικές δράσεις περισσότερων από 20 Μη Κυβερνητικών Οργανισµών και Συλλόγων για την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών 
υπηρεσιών.
Ένας από τους κυριότερους στόχους του Οµίλου ΙΑΣΩ µε το πρόγραµµα «δίπλα σας» είναι να βρίσκεται δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικές 
οµάδες καλύπτοντας σηµαντικές ανάγκες των πολιτών. Είναι δίπλα τους έµπρακτα, υλοποιώντας ποικίλες δράσεις:
• Στηρίζει ενεργά µη κυβερνητικούς οργανισµούς, κυρίως εκείνους που φροντίζουν για το παιδί, τη γυναίκα και την οικογένεια.
• Σε περιπτώσεις ασθενών που χρειάζονται βοήθεια παρέχει ολοκληρωµένη ιατρική φροντίδα µε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις ή 

χειρουργικές επεµβάσεις
• Παρέχει σηµαντικές εκπτώσεις και προνόµια σε ειδικές οµάδες ατόµων που δοκιµάζονται πολύ έντονα από την οικονοµική κρίση όπως 

εκπτώσεις σε τοκετούς, χειρουργικές επεµβάσεις, εξετάσεις και νοσηλεία, δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για 
τους ίδιους και τις οικογένειες τους καθώς και απεριόριστες επισκέψεις για τα παιδιά τους, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του 
ΙΑΣΩ Παίδων

• Προσφέρει δωρεάν εξετάσεις, ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη και χορηγίες σε εκδηλώσεις που πραγµατοποιούν ιδρύµατα, σωµατεία, 
γειτονικοί ∆ήµοι και αθλητικοί σύλλογοι

• Προσφέρει προνοµιακές τιµές σε προληπτικές εξετάσεις, µε αφορµή τις Παγκόσµιες Ηµέρες Υγείας
• Είναι δίπλα στις τοπικές κοινωνίες οργανώνοντας οµιλίες, ηµερίδες και δράσεις σε Νησιά, ∆ήµους και Κοινότητες για την έγκαιρη 

πρόληψη και διάγνωση ασθενειών και γενικά την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα υγείας
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Οι αξίες του Οµίλου ΙΑΣΩ:
• µε ευγένεια & φιλικότητα
• µε ενδιαφέρον & προσοχή
• µε επαγγελµατισµό
• µε αφοσίωση & φροντίδα
• µε αξιοπρέπεια
• µε σεβασµό στις ξεχωριστές σας ανάγκες

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ στηρίζει ενεργά τις Μ.Κ.Ο.
1. Το Χαµόγελο του Παιδιού
2. Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ
3. Η Καρδιά Του Παιδιού
4. Αποστολή
5. ΕΛΕΠΑΠ
6. Ίδρυµα Μποδοσάκη
7. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
8. Κιβωτός του Κόσµου
9. Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
10. Η Αγκαλιά
11. ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
12. ΜΑΖΙ για το ΠΑΙ∆Ι
13. ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
14. ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ
15. Ελληνικό ∆ίκτυο Γυναικών Ευρώπης
16. Μέριµνα
17. ΣΥΝενεργώ
18. ∆ΕΣΜΟΣ
19. Πρόοδος & Αναγέννηση 
20. Solidatrity Now
21. Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού Αγία Άννα

Αλληλεγγύη & Προσφορά
 Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί:

- 3.130 δωρεάν εξετάσεις/επισκέψεις 
- 65 δωρεάν τοκετοί
- πάνω από 65 δωρεάν χειρουργεία 
- 83 προσφορές των µονάδων υγείας του Οµίλου ΙΑΣΩ µε αφορµή τις Παγκόσµιες Ηµέρες Υγείας
- πάνω από 115 ενηµερωτικές οµιλίες/ξεναγήσεις
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ΙΑΣ  Ω Παίδων: Εµβ όλιο γρίπης σε περισσότερα από 350 παιδιά και ενήλικες Μη Κυβερνητικών Οργανισµών
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδιού και στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «δίπλα σας», 
διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό επισκέφτηκαν τους οργανισµούς «Το Χαµόγελο του Παιδιού», «Κιβωτός του Κόσµου», «Παιδικό 
Χωριό SOS Βάρης», «Γιατροί του Κόσµου» και «Η Καρδιά του Παιδιού» και εµβολίασαν µικρούς και µεγάλους, εξασφαλίζοντας έναν υγιή 
χειµώνα. Η αποστολή του ΙΑΣΩ Παίδων συνεχίζεται για ακόµα περισσότερα υγιή παιδιά και άπειρα χαµόγελα.  

  

   

ΙΑΣΩ: Εµβολιασµός για την γρίπη σε 80 εγκύους
Το ΙΑΣΩ, µε στόχο να φροντίσει και να προστατεύσει την υγεία της γυναίκας κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης της, προσέφερε εµβολιασµό 
κατά της γρίπης σε όποια γυναίκα πραγµατοποίησε τον προγραµµατισµένο έλεγχο στο Τµήµα Εµβρυοµητρικής του ΙΑΣΩ όπως Αυχενική 
διαφάνεια, Β’ Επιπέδου, Doppler και βιοφυσικό προφίλ. Ο εµβολιασµός πραγµατοποιήθηκε εύκολα, γρήγορα και χωρίς κανένα κόστος από 
το εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό του ΙΑΣΩ.
Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στήριξε το έργο του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» εγγράφοντας νέους υποψήφιους δότες µυελού των οστών:

•  Στον 5ο Λαϊκό Αγώνα ∆ρόµου ∆άσους Κουρί, 18/5/2019, Αλµυρός Μαγνησίας
• Σε συνεργασία µε το ΙΕΚ ΑΚΜΗ Λάρισας, 12/6/2019, Κεντρική Πλατεία Λάρισας
•  Στην εκδήλωση Special Show 2019 για την ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας της Λάρισας, 13/9/2019, Κεντρική Πλατεία Λάρισας  

Φιλοκτήτης: Οικονοµική ενίσχυση-δωρεά στην Κιβωτό του Κόσµου, Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Ειδικής Μέριµνας και 
Προστασίας Μητέρας και Παιδιού

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. 
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Ενηµέρωση Πολιτών
 - Οµιλία του Καθηγητή Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήµιο της  Σορβόννης, Γεωργίου - Στυλιανού Πρεβελάκη, µε θέµα «Η Ελλάδα σε 

γεωπολιτικό τρίγωνο ασταθείας: Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία», 18/1/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ. 
 - Το ΙΑΣΩ διοργάνωσε ενηµερωτική συνάντηση για τις γυναίκες που κυοφορούν δίδυµα, το «Twin Mum Seminar», 6/3/2019, Αίθουσα 

Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ. Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέροντα θέµατα και δόθηκαν χρήσιµες συµβουλές για την κύηση, την 
οργάνωση του σπιτιού και τον Μητρικό Θηλασµό.

 - Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσε ενηµερωτική οµιλία στον Σύλλογο Γυναικών Αγιάς από τον ιατρό ορθοπεδικό Κώστα Μακρίδη, 
10/2/2019,  Οικογενειακό Κέντρο «Χατζάκος», Αγιά.

 - Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσε ενηµερωτική οµιλία για το κοινό µε θέµα «Παθήσεις καρδιάς – θώρακος», 19/2/2019 Αίθουσα της 
ΠΕ∆ Καρδίτσας και 2/4/2019, στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελασσόνας.

 - Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσε ενηµερωτική οµιλία για το κοινό µε θέµα: «Επίκαιρα θέµατα στην αγγειοχειρουργική, Ενηµέρωση για 
τη ∆ιάγνωση και Θεραπεία των Φλεβικών Παθήσεων», 8/5/2019, Αµφιθέατρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

 - Υποδοχή, ξενάγηση και παρουσίαση λειτουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» στους φοιτητές του τοµέα υγείας του  
Murray  State University, USA, 14/5/2019,  Κέντρο Αποκατάστασης «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ».

 - Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας διοργάνωσαν  ενηµερωτική οµιλία µε θέµα «Πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του µαστού», µε αφορµή τον µήνα Οκτώβριο, µήνα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του 
Μαστού, 24/10/2019, στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λάρισας.

 - Το ΙΑΣΩ µε γνώµονα την καλύτερη φροντίδα της γυναίκας, εγκαινίασε το µεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κέντρο Μαστού στην Ελλάδα, 
13/11/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων και Κέντρο Μαστού ΙΑΣΩ. Οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες στεγάζουν την Α’ και 
την Β’ Κλινική Μαστού, δηµιουργήθηκαν στην «καρδιά» της µεγαλύτερης Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στην Ευρώπη για 
να προσφέρουν την  καλύτερη εµπειρία σε κάθε γυναίκα. Το Κέντρο Μαστού παρέχει άριστη ιατρική φροντίδα από εξειδικευµένες 
επιστηµονικές οµάδες µε ειδική εκπαίδευση και πολυετή εµπειρία στην αντιµετώπιση των παθήσεων του µαστού.

 - Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσε σε συνεργασία µε τον Σύλλογο «Θερµοκοιτίδα Ζωής» και 
µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα προωρότητας, γιορτή για τα πρόωρα νεογνά που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ της Κλινικής, 17/11/2019, 
Αµφιθέατρο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

 - Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσε ενηµερωτική οµιλία για το κοινό µε θέµα: «Λοιµώξεις του Αναπνευστικού: Από τη σκοπιά του ειδικού», 
11/12/2019, Πνευµατικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης ∆ηµητριάδος & Αλµυρού, Βόλος.

 - Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρουσίασε το  νέο υπερσύγχρονο εξοπλισµό αιµοκάθαρσης, σε ειδική εκδήλωση 
που πραγµατοποιήθηκε, 15/12/2019, Αµφιθέατρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. 

 - Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργάνωσε τις ακόλουθες ενηµερωτικές οµιλίες υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, στη ∆ηµόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας:

• «Όγκοι του νεφρού, χαρακτηριστικά και διάγνωση», «Σύγχρονες χειρουργικές θεραπείες στον καρκίνο του νεφρού», 
«Παρανεοπλασµατικές εκδηλώσεις του νεφροκυτταρικού καρκίνου», 31/1/2019

• «Συχνότερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήµατος», 7/3/2019
• «Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού. ∆ιάγνωση, θεραπεία, πρόληψη – η σηµασία της διατροφής», 26/3/2019
• «Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, η νόσος του παρόντος και του µέλλοντος», 16/4/2019
• «Ήλιος και αλλοιώσεις του δέρµατος», 6/6/2019
• «Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα», 19/9/2019 
• «Νεότερα ∆εδοµένα στην Εξωσωµατική Γονιµοποίηση», την Πέµπτη 26/9/2019

Επίσης, στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πραγµατοποιήθηκαν 17 δωρεάν µαθήµατα «Μαιευτικής Φροντίδας» & µαθήµατα «Μητρικής Τέχνης». 

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 ηµέρα Παρασκευή στο ΙΑΣΩ. Πραγµατοποιήθηκαν 
24 επιστηµονικές συναντήσεις στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων και 9 επιστηµονικές συναντήσεις στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Στο ΙΑΣΩ πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά µαθήµατα/επιστηµονικές συναντήσεις:
• Tµήµα Εµβρυοµητρικής Ιατρικής του ΙΑΣΩ: 13 Εκπαιδευτικά Μαθήµατα
• Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής «Institute of Life ΙΑΣΩ»: 9 Επιστηµονικές Συναντήσεις
• Κέντρο Μαστού ΙΑΣΩ & ΕΓΕΠΑΜ: 8 Εκπαιδευτικά Μαθήµατα 

Μερικά από τα σηµαντικότερα συνέδρια και ηµερίδες που διοργάνωσε ο Όµιλος ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της συνεχούς ενηµέρωσης των ιατρών 
– συνεργατών και του προσωπικού του, είναι:
• Οµιλία του Καθηγητή Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήµιο της  Σορβόννης, Γεωργίου - Στυλιανού Πρεβελάκη, µε θέµα «Η Ελλάδα σε 

γεωπολιτικό τρίγωνο ασταθείας: Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία», στις 18/1/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ
• ∆ιήµερο Πιστοποιηµένο Σεµινάριο Ειδικής Παιδιατρικής  Θεραπείας στο Νερό –Water Specific Therapy (WST), 22-24/2/2019, Αίθουσα 

Εκδηλώσεων Φιλοκτήτη
• Σεµινάριο Advanced NDT BOBATH Baby Course, «Η πρώιµη διάγνωση & θεραπευτική αντιµετώπιση των νευραναπτυξιακών 
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διαταραχών και άτυπης ανάπτυξης από  τον 1ο έως το 18ο µήνα της ζωής», ∆ιοργάνωση: Παιδονευρολογικό Τµήµα, Τµήµα Παιδιατρικής 
Φυσικοθεραπείας ΙΑΣΩ Παίδων και Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΙΑΣΩ, 12 – 17/03/2019 και 5-10/4/2019, ΙΑΣΩ Παίδων

• ∆ιεθνής ∆ιηµερίδα µε θέµα: “The laparoscopic gynaecological surgery”, µε διαλέξεις από διακεκριµένους επιστήµονες και µετάδοση 
live χειρουργείων από την Κλινική Sanatrix, ∆ιοργάνωση: ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σε συνεργασία µε την Κλινική Sanatrix (Νάπολη, Ιταλία), 
12-13/3/2019, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• «Basic Surgical Skills Course, Course των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων», ∆ιοργάνωση: Τµήµα Χειρουργικής Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας & Royal College of Surgeons of England, 5-6/4/2019, Αµφιθέατρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• «Advanced Course in Gynecologic Laparoscopy» µε live χειρουργεία, 19/4/2019, ΙΑΣΩ και 20-21/04/2019, Πειραµατικό – Ερευνητικό 
Κέντρο της ΕΛΠΕΝ

• 3η Εκπαιδευτική Ηµερίδα Ελέγχου Λοιµώξεων, ∆ιοργάνωση: Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση ΙΑΣΩ υπό την αιγίδα του Συλλόγου Επιστηµόνων 
Μαιών Μαιευτών Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), 5/5/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

• Εκπαιδευτική Ηµερίδα για το διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθισµό (tDCS), 8/5/2019,  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Φιλοκτήτη
• 8η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΑΣΩ Παίδων, µε θέµα «Σύγχρονα Παιδιατρικά Θέµατα», 11/5/2019, Ξενοδοχείο Divani Acropolis
• 4η Επιστηµονική Ηµερίδα «Προγεννητική ∆ιάγνωση και Θεραπεία του Εµβρύου «, ∆ιοργάνωση: Τµήµα Ιατρικής Εµβρύου ΙΑΣΩ σε 

συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής ∆ιάγνωσης και Θεραπείας του Εµβρύου, 18/5/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ
• Σεµινάριο Εξειδικευµένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά (Advanced Pediatric Life Support Course, APLS), σε συνεργασία µε την 

APLS Hellas και το ΙΑΣΩ Παίδων, 25 & 26/5/2019, ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων
• IBUS Multimodality Breast Imaging and Image – Guided Interventions Course, ∆ιοργάνωση: IBUS Breast Imaging School, 6 - 

8/6/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ
• 7η ∆ιεπιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα «Προηγµένη Τεχνολογία στην  Αποκατάσταση», Φιλοκτήτης σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία 

Εργοσπιροµετρίας & Άσκησης, 8/6/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων Φιλοκτήτη
• Σεµινάριο «Σιτίζοντας το πρόωρο νεογνό: Από την αξιολόγηση πρώιµων δεξιοτήτων σίτισης ως την παρέµβαση», ∆ιοργάνωση: 

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών σε συνεργασία µε το ΙΑΣΩ Παίδων, 14/6/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ
• Επιστηµονική Ηµερίδα «Χειρουργικά Θέµατα» ∆ιοργάνωση: Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση ΙΑΣΩ υπό την αιγίδα του Συλλόγου Επιστηµόνων 

Μαιών Μαιευτών Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), 11/6/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ
• Εκπαιδευτική Ηµερίδα «Γεφυρώνοντας το έλλειµα νοσηλείας του ασθενή που εξέρχεται από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας» 

16/6/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Φιλοκτήτη
• 17ο Σεµινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου, 21/6/2019, Θεωρητικό Μέρος ΙΑΣΩ, 22/6/2019, Πρακτικό Μέρος «Hands 

- On» ΙΑΣΩ, ∆ιοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης
• ∆ιοργάνωση εορτής στο πλαίσιο  τελετής λήξης πρακτικής των φοιτητών του Τµήµατος Κινησιολογίας και Υγείας του  Πανεπιστηµίου 

Rutgers, New Brunswick, New Jersey, USA, 25/6/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων  Φιλοκτήτη
• 3° Εκπαιδευτικό Σεµινάριο «Τεκµηριωµένη κλινική πρακτική στην Καρδιο-πνευµονική Αναζωογόνηση», ∆ιοργάνωση: Νοσηλευτική 

∆ιεύθυνση ΙΑΣΩ υπό την αιγίδα του Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών Μαιευτών Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), 26./6/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων 
ΙΑΣΩ

• ∆ιεθνής ∆ιηµερίδα, µε θέµα: “Know How in Gynaecological Laparoscopic Surgery” σε συνεργασία µε την εξειδικευµένη  γυναικολογική, 
ελάχιστα επεµβατική χειρουργική οµάδα ENDOGYN, της Κλινικής Sanatrix (Νάπολη, Ιταλία), 18-19/10/2019, Αµφιθέατρο ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας

• Εκπαιδευτική Ηµερίδα «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια-νέες προσεγγίσεις -νευροπλαστικότητα, 2/11/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Φιλοκτήτη

• Basic Surgical Skills Course, Course των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων, ∆ιοργάνωση Τµήµα Χειρουργικής Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας & Royal College of Surgeons of England, 15-16/11/2019, Αµφιθέατρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• 26ο Σεµινάριο Μητρικού Θηλασµού µε αφορµή στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασµού της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Μητρικού Θηλασµού, 
∆ιοργάνωση: Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και  του Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών Μαιευτών 
Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), ΙΑΣΩ, 25 - 29/11/2019, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ

To ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων και το Κέντρο Αποκατάστασης «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» συµµετείχαν ως χορηγός στις ακόλουθες εκδηλώσεις/
συνέδρια:
• 2° Επιστηµονικό Συµπόσιο Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής «Νέοι Ορίζοντες στην Εξωσωµατική Γονιµοποίηση», 10-12/1/2019, 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
• “Euroson School Elastography & Interventional US”,18&19/1/2019, Crowne Plaza Hotel
• Συναυλία «Τα παιδιά είναι η ΕΛΠΙ∆Α», Σάββατο 2/2/2019, Κολλέγιο Αθηνών
• 4ο  Συµπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, 23-24/2/2019, Crowne Plaze Hotel
• 15ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Παιδιατρικής, 2&3/3/2019, Πολεµικό Μουσείο
• 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας, 5-7/4/2019, Makedonia Palace
• Συνέδριο «∆ίδυµος Κύηση από το Α ως το Ω», 12 & 13/4/2019, Crowne Plaze Hotel
• «Νεότερες εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία», 3 & 4/5/2019, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
• 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιλήµµατα & Αντιθέσεις της ΕΓΕΠΑΜ, 31/5- 1/6/2019, Αίγλη Ζαππείου
• 1st  Fertility Festival, 8-9/6/2019, Ζάππειο
• 27η Ειδική Σύνοδο της ΕΜΓΕ, 14-16/6/2019, Domotel Anemolia Hotel, Αράχωβα
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• 14η Επιστηµονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδηµίας Παιδιατρικής µε θέµα «Σύγχρονα Παιδιατρικά Θέµατα», 27-29/9/2019, 
Ιωάννινα 

• 32° Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, 4-6/10/2019, Αµφιθέατρο Οµίλου Ιατρικού Αθηνών
• ESGE 28th Annual Congress, 6-9/10/2019, Θεσσαλονίκη
• «2° Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής», 18-20/10/2019, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
• Gala Dinner «40 χρόνια προσφοράς της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας στην Ελληνική Κοινωνία», 20/10/2019 , Ξενοδοχείο Μ. 

Βρετανία
• 4th EU-ARAB World Summit “A Strategic Partnership” 29&30/10/2019, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
• Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηµατικής Αριστείας στον Τοµέα Υγεία-Φάρµακο-Οµορφιά, 6/11/2019, Ξενοδοχείο Μ. Βρετανία 
• «Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση», 15-17/11/2019, Γιάννενα
• 9th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics & Gynaecology, 30/11& 01/12/2019, Ξενοδοχείο “Crowne Plaza”
• Ηµερίδα «Λοιµώξεις από τους ιούς των θηλωµάτων (HPV)», 21/12/2019, Ξενοδοχείο «Hilton»

Αθλητισµός
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ στηρίζει χορηγικά οµάδες και παρέχει ιατρική, νοσηλευτική κάλυψη διαθέτοντας παράλληλα ασθενοφόρο. Επιπρόσθετα, 
συµµετέχει ενεργά σε αθλητικές οργανώσεις µε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπως το ΙΑΣΩ ήταν ως Official Health Partner στο Ladies 
Run στον Αστέρα Βουλιαγµένης µε τη συµµετοχή της οµάδας του ΙΑΣΩ και τη διάθεση ασθενοφόρο επανδρωµένων µε εξειδικευµένο 
ιατρικό προσωπικό. Το ΙΑΣΩ συµµετείχε στον 42ο Αγώνα ∆ρόµου ∆ήµου Φιλοθέης-Ψυχικού όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
µε πλήρως εξοπλισµένο ασθενοφόρο, φρόντισε για την ασφάλεια των δροµέων. Επίσης, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, κάλυψε µε εξειδικευµένο 
ιατρικό προσωπικό το Πανελλήνιο πρωτάθληµα Judo το οποίο πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα στις 2-3 Φεβρουαρίου 2019. Τέλος, το 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στήριξε το µεγάλο αθλητικό γεγονός «Όλοι µαζί τρέχουµε για τα παιδιά µε χρόνια νοσήµατα» που πραγµατοποιήθηκε στις 
29/9/2019, στη Λάρισα.
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ MEDECINS DU MONDE 

DELEGATION HELLENIQUE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ 
Υπόψη  Νάνσυς Χριστοπούλου/Product Manager 
Υπεύθυνη Προγράμματος ΕΚΕ Ομίλου ΙΑΣΩ 
Εμπορική Διεύθυνση Ομίλου ΙΑΣΩ 
Λ. Κηφισίας 37-39, 15123, Μαρούσι 
Τηλ.: 210 6383917 
email: nchristopoulou@iaso.gr 
 
 
         Αθήνα 3 Ιουλίου 2019 
         Α.Π.169 
Αξιότιμη κα Χριστοπούλου, 
 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη Δωρεά ακουστικού καθώς και για την όλη φροντίδα 
της ασθενούς του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Ραφήνα, των Γιατρών του 
Κόσμου Ελλάδας.  
 
Η υπηρεσία και το ακουστικό που προσφέρατε δωρεάν στην συγκεκριμένη ασθενή, δεν αποτελεί 
μόνο ένα αντικειμενικά πολύτιμο δώρο, αλλά και ένα δώρο ζωής σε μία νέα γυναίκα η οποία σχεδόν 
όλα τα χρόνια της ζωής της βιώνει δύσκολες έως τραγικές συνθήκες. Η δυνατότητα που της δίνετε 
να ακούσει τους ήχους ζωής της, του παιδιού της ,της οικογένειάς της, με τρόπο που της δείχνει 
αγάπη και σεβασμό, αποτελεί δώρο ανεκτίμητης αξίας. 
 
Επίσης ευχαριστούμε και την κα Γαζή (της εταιρείας που προμήθευσε το ακουστικό) για την 
ανθρωπιστική της αντιμετώπιση. 
 
 
Ελπίζουμε να είστε πάντα δίπλα μας . 
 
Σας ευχαριστούμε θερμά .  
 
Με τιμή 

 
 
Ευγενία Θάνου 
Γενική Διευθύντρια 
Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία 

…όπου υπάρχουν άνθρωποι 

ΕΛΛΗΝΟΓ ΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

«ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» 
Π. ΡΑΛΛΗ 2- ΠΕΥΚΗ 
ΤΗΛ. 8126151-FAX. 8062896 
E-mail:primary@stjoseph.gr

Αξιότιμε Κύριε, 

Πεύκη 4/7/2019 

Προς τον Διευθυντή του «ΙασώΠαίδων» 

Υπόψιν κας Χριστοπούι-:ου 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες που σταθήκατε 
αρωγός στη φετινή γιορτή λήξης των μαθητών του Σχολείου μας με θέμα: Ελλάδα-Γαλλία. «Η Μεσόγειος 
μας αγκαλιάζει. Ο Πολιτισμός μας ενώνει!» 

Με την πολύτιμη χορηγία σας, συμβάλατε καθοριστικά στην επιτυχία αυτής της πολιτιστικής 
εκδήλωσης! 

Πιστεύουμε ότι σε καιρούς δύσκολους, όταν οι οικονομικές αντιξοότητες για όλους είναι πολλές, η 
άμεση ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και η γενναιοδωρία σας δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για 
το Σχολείο μας και ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχισθεί και στο μέλλον. 

Η Διεύθυνση, το προο-ωπικό και οι μαθητές της Ελληνογαλλικής Σχολής «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» σας 
ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική σας χορηγία και «Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει υγεία και 
κάθε επαγγελματική επιτυχία» 

Υ.Γ. 
Η χορηγία σας προβλήθηκε στην Ιστοσελίδα της Σχολής, στο πρόγραμμα της γιορτής και στην ετήσια 
Επετηρίδα της Σχολής. 

Με εκτίμηση 

 
  
         « Α Γ Ι Α  Α Ν Ν Α »  
   ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ 
 ΑΝΟΙΞΕΩΣ 24 – 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 
  ΤΗΛ.: 2108076309 – 2108074593 
              FAX: 2106252471 
         Site: idryma-agianna.gr 
   Mail: idryma.agia.anna@gmail.com 

                                                                                           
                                                       
 

                                                            
                                                                  Ν. Κηφισιά, 01 Φεβρουαρίου 2019 

  
Προς 
το Μαιευτήριο 
ΙΑΣΩ 
Τμήμα Εμπορικής Διεύθυνσης 
 
Υπόψη κας Χριστοπούλου 
  
 
     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Στέγης Κοριτσιού «ΑΓΙΑ 
ΑΝΝΑ» σας ευχαριστεί για την ενίσχυση της προσπάθειάς του με την ευγενική 
προσφορά δωρεά εξετάσεων (αυχενικής διαφάνειας και PAP-A) στην Κοτσίκου 
Κωνσταντίνα. 
 
   Η παραπάνω ανθρώπινη πράξη σας, ενθαρρυντική για την εποχή μας, είναι 
συμπαράσταση στο δύσκολο αγώνα που κάνουμε για να δώσουμε απλόχερα 
οικογενειακή θαλπωρή και ζεστασιά στα μικρά παιδιά μας.  
 
    Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε μαζί με τα παιδιά μας ο Θεός να 
σας ανταποδίδει πολλαπλάσια. 
 
 

           Με τιμή 
              Η Πρόεδρος 

          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ         

   
   
 
 
 
                                            Αθήνα , 18 Δεκεμβρίου 2019 

      

      

 

     Αγαπητέ κύριε Σταματίου, 

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σας εκφράζει για ακόμα μία 
φορά τις θερμότερες ευχαριστίες για την πολύτιμη υποστήριξη και για την 
ανιδιοτελή προσφορά του  «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ» σε 50 αντιγριπικά εμβόλια. 

Η επίσκεψη των συνεργατών σας και συγκεκριμένα της  κυρίας Νάνσης 
Χριστοπούλου και της κυρίας Ιωάννας Ρέντη στο Πανελλήνιο Κέντρο 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας μας χαροποίησε ιδιαίτερα. 

Η συνεχή συμβολή σας στο έργο του Οργανισμού μας, η αγάπη και το 
ενδιαφέρον σας προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη, μας συγκινούν ιδιαίτερα 
και ενδυναμώνουν τις προσπάθειες και το έργο μας.  

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βασίζεται εξολοκλήρου στις δωρεές των 
ιδιωτών και επιχειρήσεων και όλοι εσείς είστε αυτοί που καθιστάτε εφικτό το 
να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε παιδί. 

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανήκει σε εσάς που συμμετέχετε ενεργά στην 
προσπάθεια για κάθε παιδί να έχει όλα όσα δικαιούται. 

Χάρη σε όλους μας, από το 1995 έως σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και διεθνώς, στέκεται κάθε χρόνο δίπλα σε 
χιλιάδες παιδιά. 

                                           
Σας Ευχόμαστε Καλές Γιορτές με Υγεία κάθε Προσωπική Ευτυχία και 
Επαγγελματική Ευημερία. 
 

 
Με εκτίμηση, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 
Κώστας Γιαννόπουλος 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

    

 

Προς: Πρόεδρο «ΙΑΣΩ» ,  
κύριο Γεώργιο  Σταματίου  
E-mail:nchristopoulou@iaso.gr 

                 Αρ. Πρωτ:361233/τπ  
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4. Περιβαλλοντική Διαχείριση

Περιβαλλοντική πολιτική
Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιαχείρισης. 
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 και όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του που αφορούν την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, 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 
∆ιαχείρισης, 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 ∆ιαχείρισης

Για τη στήριξη και αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, η ∆ιοίκηση 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 ∆ιαχείρισης
• συµβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του και την πρόληψη της ρύπανσης, 
• 
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 και Εταιρείας 
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 και Εταιρειών του Οµίλου, 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
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• τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και λυµάτων
• τη διαχείριση των στερών αποβλήτων (επικινδύνων και µη) συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της ανακύκλωσης
• 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 από αδειοδοτηµένους 
τεχνικούς µε σκοπό την άψογη, ασφαλή και αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Γενικές Κατηγορίες των Αποβλήτων των Κλινικών του Οµίλου και Πρόληψη της Παραγωγής 
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 ραδιοενεργά απόβλητα παραµένουν σε ψυχόµενους χώρους µέχρι την ολική 
εξουδετέρωσή 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. 

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 δυνητικά να µεταδώσουν λοιµώδη νοσήµατα.
• Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ): Απόβλητα που προέρχονται από τα Παθολογοανατοµικά Εργαστήρια, από Τµήµατα όπου γίνονται 

χηµειοθεραπείες όπως ιστοί, 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 απαιτούµενες.
• 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 2019, η διαχείριση των αποβλήτων στις Κλινικές του Οµίλου «ΙΑΣΩ», ήταν:

Αποστείρωση (t) Αποτέφρωση (t) Ανακύκλωση (t) (*)

196,558 117,081 249,897

(*) Περιλαμβάνονται 150t ανακυκλώσιμου χαρτιού του Φιλοκτήτη και 38,8t ανακυκλώσιμου χαρτιού του Ιασώ Θεσσαλίας τα οποία δεν καταγράφονται 
στην έκθεση παραγωγού αποβλήτων διότι παραλαμβάνονται από τους αντίστοιχους Δήμους.
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Όπως φαίνεται και στο κάτωθι διάγραµµα:

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 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 W.C. 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 Ε.Ε.Α.Ε. (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 W.C. 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 «Αποτεφρωτήρας Α.Ε.».
-Τα αιχµηρά αντικείµενα της κατηγορίας ΜΕΑ συλλέγονται σε πλαστικά αυτόκλειστα και έπειτα συσκευάζονται στα κόκκινα χαρτοκυτία 
Hallipack και ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία διαχείρισης για αποτέφρωση σε αδειοδοτηµένη Εταιρεία «Αποτεφρωτήρας 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 
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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 «Αποτεφρωτήρας 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.»). 

• 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 (ΣΥ∆ΕΣΥΣ). 
Σηµειώνεται, ότι οι διαδικασίες διαχείρισης των σχετικών ραδιενεργών καταλοίπων που προκύπτουν από τη χρήση ραδιοϊσοτόπων 
σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές εφαρµογές, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Α.Ε. (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 Ε.Υ.∆.Α.Π. και της ∆.Ε.Υ.Α.Λ.. Το νερό χρησιµοποιείται 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 για λόγους εξοικονόµησης  των υδάτινων πόρων  οι εγκαταστάσεις του 
Οµίλου χρησιµοποιούν νερό γεώτρησης για το δίκτυο ποτίσµατος και στο δίκτυο πυρόσβεσης.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ετήσιες καταναλώσεις νερού σε m³ για τα έτη 2016-2019. 

Κλινική m3 m3 m3 m3

 2016 2017 2018 2019

ΙΑΣΩ 103.404 68.302 73.645 60.176

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 18.607 17.265 17.660 20.763

Φιλοκτήτης 12.076 10.976 10.624 10.124

-Ενέργεια 
Ο  Όµιλος ΙΑΣΩ ακολουθώντας το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης καταγράφει, 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. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η πάγια 
πολιτική της εταιρίας 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 τα έτη 2016-2019. 
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Κατανάλωση 2016 Κατανάλωση 2017

Κλινική  
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

(kWh)

Θερµικής 
Ενέργειας 

(kWh)
Τόνοι CO2

Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

(kWh)

Θερµικής 
Ενέργειας 

(kWh)
Τόνοι CO2

ΙΑΣΩ 10.739.975 15.058.117 14.359 10.260.039 12.523.417 13.403

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 5.193.112 5.168.000 6.586 5.019.641 5.682.845 6.482

Φιλοκτήτης 2.062.449 1.143.436 2.462 1.884.701 1.449.190 2.318

Κατανάλωση 2018 Κατανάλωση 2019

Κλινική  
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

(kWh)

Θερµικής 
Ενέργειας 

(kWh)
Τόνοι CO2

Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

(kWh)

Θερµικής 
Ενέργειας 

(kWh)
Τόνοι CO 

ΙΑΣΩ 10.102.031 13.486.720 13.391 10.199.740 10.843.936 13.052

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 5.421.573 5.626.712 6.915 5.847.062 5.404.269 7.345

Φιλοκτήτης 1.861.122 1.381.045 2.281 1.998.279 1.751.867 2.494

- 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 ∆ελτίων ∆εδοµένων 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 κλπ.)
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ έχει εκπονήσει σε όλες τις κλινικές του µελέτες και διαδικαwσίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 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 ετησία βάση και 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 31/12/2019 αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω:

Δύναµη Οµίλου Εργαζόµενοι

ΙΑΣΩ 966

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 308

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 120

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2

MEDSTEM SERVICES 7

Σύνολο 1.403
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Έµµισθοι και ηµεροµίσθιοι Οµίλου ανά φύλο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

ΙΑΣΩ 195 771 966

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 95 213 308

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 36 84 120

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 1 1 2

MEDSTEM SERVICES 3 4 7

Σύνολο 330 1.073 1.403

Ανάλυση ανά καθεστώς απασχόλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πλήρης Μερική Σύνολο

ΙΑΣΩ 930 36 966

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 24 308

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 119 1 120

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2 0 2

MEDSTEM SERVICES 7 0 7

Σύνολο 1.342 61 1.403

Μέσος όρος ηλικίας προσωπικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Ο.Ηλικίας

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ 31

MEDSTEM SERVICES 41,9

ΙΑΣΩ 39,8

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 38

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 35,8

Μέσος Όρος 37,7

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 παρεχόµενων 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 ∆ιοίκησης του Οµίλου ΙΑΣΩ είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική 
αντίληψη, να προσλαµβάνει δυναµικούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στην οµαδική εργασία, πάνω από όλα όµως, επιζητά άτοµα 
διατεθειµένα να 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 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 συγκεκριµένων 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.
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Οι νέοι αντιµετωπίζονται ισότιµα και χωρίς καµία διάκριση και απολαµβάνουν όλες τις παροχές – προνόµια που προβλέπονται για όλους 
τους εργαζοµένους στον Όµιλο ΙΑΣΩ.

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 2019 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά για τον Οµιλο ΙΑΣΩ 163 εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία παρακολούθησαν 2.016 
εργαζόµενοι.

Επιπλέον και ειδικότερα για την Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση του Οµίλου, 1.448 εργαζόµενοι παρακολούθησαν 7.713 ώρες εκπαίδευσης σε 
ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια όπως ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω:

Θεµατολογία σεµιναρίων Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ
• Εκτίµηση κλινικής επικινδυνότητας-δείκτες ποιότητας
• Οργάνωση-στελέχωση οµάδων κλινικοί εκπαιδευτές Σ.Ν.Ε.Λ. οµάδα Μ.Θ.
• BED-SIDE TEST
• Έλεγχος λοιµώξεων
• ΚΑΡΠΑ
• Χειρουργικά θέµατα
• Νεογνικά θέµατα
• Πυρασφάλεια
• Λοιµώξεις-εκπαίδευση συνεργείου καθαρισµού 
• Οργανωτική δοµή Οµίλου ΙΑΣΩ & Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ
• Ποιότητα παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών
• Νοσηλευτική διεργασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της 
• ∆ιαπροσωπικές ικανότητες – δεξιότητες στην παροχή φροντίδας
• ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας µέσω της κλίµακας SBAR 
• Εκτίµηση Κλινικής Επικινδυνότητας 
• Ασφάλεια ασθενή κατά τη διάρκεια νοσηλείας  
• Πρόληψη Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων
• Προτυποποίηση της νοσηλευτικής φροντίδας µέσω διαδικασιών και πρωτοκόλλων της Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης 
• ∆ικαιώµατα ασθενή 
• ∆ιαδικασία Κωδικού Μπλε-ΚΑΡΠΑ Ενηλίκων 
• Εισαγωγή στο πληροφορικό σύστηµα της Κλινικής
• Μητρικός Θηλασµός
• Πυρασφάλεια
• Ξενάγηση

Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση (σεµινάρια-ηµερίδες 2019)
• 26ο σεµινάριο µητρικού θηλασµού (5 µέρος)
• Σεµινάριο µητρικού θηλασµού «Ελ. Βενιζέλου»
• Σεµινάριο µητρικού θηλασµού «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ενδοτµηµατική Εκπαίδευση 2019:

• Αίθουσα Τοκετών 
 9 Αναλγησία και µητρικός θηλασµός
 9 Έλεγχος λοιµώξεων
 9 Φιλική για τη µαίευση αίθουσα τοκετού
 9 Παρουσίαση διαδικασίας προεγχειρητικού ελέγχου
 9 Καρδιοτοκογράφηµα-triage

• MENN
 9 Πρόληψη λοιµώξεων στη ΜΕΝΝ-υγιεινή χεριών
 9 ∆ιαδικασία χρήσης βιοιατρικού εξοπλισµού-αναλυτής αερίων αίµατος
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 9 Παρουσίαση διαδικασιών ΜΕΝΝ-εισαγωγή, µεταφορά, εξιτήριο νεογνού από & προς ΜΕΝΝ
 9 Αναπνευστική υποστήριξη νεογνού
 9 Οργάνωση και λειτουργία ΜΕΝΝ -επισκεπτήριο-παρ/ση νεογνού
 9 Ανατοµία αγγειακού συστήµατος
 9 Σεµινάριο «σιτίζοντας το πρόωρο νεογνό»

• Νοσηλευτικοί Όροφοι ΙΑΣΩ
 9 Νεογνικό επείγον
 9 ∆ιαδραστική εκπαίδευση (ΧΟ-Α.Τ.-Μ.Ε.Θ.)
 9 Κριτήρια αποτελεσµατικού Μ.Θ.
 9 ∆ιαχείριση επειγόντων περιστατικών στον Ν.Ο.
 9 Τοποθέτηση port-διαχείριση
 9 Πρόληψη λοιµώξεων-υγιεινή χεριών

• Κεντρική Αποστείρωση
 9 Έλεγχος λοιµώξεων-υγιεινή χεριών
 9 Παρουσίαση διαδικασιών-οδηγιών κεντρικής αποστείρωσης
 9 Οργάνωση & λειτουργία κεντρικής αποστείρωσης
 9 Πολιτική προστασίας κεντρικής αποστείρωσης

• Χειρουργείο ΙΑΣΩ
 9 Παρουσίαση διαδικασίας «νεκρού εµβρύου»
 9 Καθαριότητα ασθενοφόρου
 9 Αντισηψία χεριών-ενδυµατολογικού κώδικας
 9 ∆ιάγραµµα ζωτικών σηµείων
 9 ∆ιαθερµίες
 9 ∆ιαχείριση δύσκολου αεραγωγού

• Σηπτικό Χειρουργείο ΙΑΣΩ
 9 Εργασιακό stress &επαγγελµατίες υγείας σε περίοδο οικ. κρίσης
 9 Υγιεινή χεριών
 9 Επαγγελµατική ικανοποίηση  νοσηλευτικού προσωπικού
 9 Εκπαίδευση στη λειτουργία  των µηχανηµάτων-monitors,απινιδιστές,u/s
 9 Ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού σε αναισθησιολογικά θέµατα
 9 Παθολογία τραχήλου µήτρας
 9 Απόξεση µήτρας
 9 ∆ιακοπή κύησης σε ανήλικη
 9 BLS

• ΜΕΘ ΙΑΣΩ
 9 Σηπτικό σοκ
 9 Μηχανική υποστήριξη αναπνοής
 9 Αξιολόγηση αερίων αίµατος

• ΤΕΠ ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΩΝ
 9 Α’ βοήθειες-βασική υποστήριξη ζωής
 9 Ενδονοσοκοµειακή υποστήριξη ζωής στα παιδιά-πνιγµονη

• Νοσηλευτικοί Όροφοι Παίδων
 9 Υγιεινή χεριών-λήψη αιµοκαλλιέργειας
 9 Υγιεινή χεριών-διαχείριση παιδιατρικού ασθενή µε λοιµογόνο παράγοντα
 9 Αντιµετώπιση παιδιού µε µειωµένο επίπεδο συνείδησης-σπασµούς
 9 Σεµινάριο «σιτίζοντας το πρόωρο νεογνό»

• ΜΕΘ ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΩΝ 
 9 Λειτουργία & χρήση απινιδιστή
 9 Σενάριο προσοµοίωσης
 9 Καπνογραφία και εφαρµογές της
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Θεµατολογία Θεραπευτικών τµηµάτων  Φιλοκτήτη
• Εκπαίδευση Μεταφορών και χρήσης µηχανηµάτων /βοηθηµάτων
• Εκπαίδευση διαχείρισης ζωτικών σηµείων και µπλε κωδικού 
• Εκπαίδευση αδρής αξιολόγησης κατάποσης
• Εκπαίδευση διαχείρισης κένωσης στη θεραπευτική δεξαµενή

Θεµατολογία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Φιλοκτήτη
• Ο πάσχων ασθενής που επιδεινώνεται
• ασθενής στη ΜΑΦ. Ενδιάµεσο επίπεδο φροντίδας και αποκατάστασης  
• Μέτρα προφύλαξης από πολυανθεκτικά µικρόβια. Υγιεινή χεριών.
• Immediate Life Support (ILS) 
• ΑΕΕ: Νοσηλευτική ∆ιεργασία
• ΚΕΚ/∆υσφαγία: Νοσηλευτική ∆ιεργασία
• Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 
• Θρεπτική υποστήριξη ασθενούς στο νοσοκοµείο και στο Κέντρο Αποκατάστασης

Θεµατολογία εκπαιδεύσεων για όλα τα τµήµατα του ΚΑΑ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα πυρασφάλειας
• GDPR (PRIORITY)
• Ηλεκτρονική ασφάλεια δεδοµένων 

Θεµατολογία Ιασώ Θεσσαλίας
• also (advanced life support in obstetrics)
• Βασικές αρχές αποστείρωσης- απολύµανσης
• ∆ιαχείριση αποθεµάτων στις µονάδες υγείας
• ΕΝ 15224:2016 παροχή υπηρεσιών υγείας - συστήµατα διαχείρισης ποιότητας- µελέτη διαχείρισης κινδύνου µέσω σχεδιασµού
• Εξελίξεις στα εργασιακά θέµατα
• Επίδειξη αντλιών για το σπίτι
• Καταγραφή µελέτη ύπνου
• Μητρικός θηλασµός
• Λαπαροσκόπηση γυναικολογική χειρουργική
• ∆ιαχείριση αιχµηρών
• bed side test
• Άσκηση εκκένωσης
• Γενικός κανονισµός προστασίας προσωπικών δεδοµένων
• Εκπαίδευση στο νέο σύστηµα ανάπτυξης και αξιολόγηση προσωπικού
• Λήψη καλλιεργειών και αιµοληψίες
• Μετάγγιση αίµατος
• Νεότερες εξελίξεις στην ολική αρθροπλαστικη γόνατος και ισχίου
• Παθήσεις υπεζωκοτα: αιµοθώρακα, πνευµοθώρακα, πλευριτική συλλογή
• Πολιτική βιωσιµότητας
• Πυρασφάλεια
• Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της αθηρωµατικης νόσου των καρωτίδων
• Τιµοκατάλογοι -ραντεβού ιατρικών απεικονίσεων
• Υγιεινή των χεριών
• Υγιεινή των χεριών/ µετάγγιση αίµατος/ διαχείριση αιχµηρών/ χορήγηση φαρµάκων
• Χειρουργική αντιµετώπιση γλοιοβλαστώµατος
• Φλεβική ανεπάρκεια- θρόµβωση
• Χορήγηση φαρµάκων
• Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύµονα
• Πολυπαραµετρική µαγνητική µαστογραφία
• Λαπαροσκοπικός πύργος olympus

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.
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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 2019-2020 ορίζονται βάσει της εφαρµογής Επιχειρησιακής σύµβασης για το ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 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:
• ∆ωρεάν εξετάσεις των υποψηφίων πριν την πρόσληψή τους. 
• Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζοµένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού στις εταιρείες του Οµίλου.
• ∆ωρεές 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.
• ∆υνατότητα 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 και στα δικαιώµατα των ασθενών. 

Προκειµένου, λοιπόν, να περιορίσουν τον σχετικό κίνδυνο, οι εταιρείες του Οµίλου ΙΑΣΩ έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες πολιτικές και 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδοµένα. Μερικές από αυτές, είναι:
• Η υπογραφή δήλωσης εµπιστευτικότητας και κειµένου υποχρεώσεων βάσει της νοµοθεσίας για τα προσωπικά δεδοµένα 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 υπογραφή ενηµέρωσης σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από όλο το προσωπικό και τους ασθενείς των 
εταιρειών του Οµίλου βάση του προτύπου GDPR.

• Η πρόσβαση στα δεδοµένα και τις πληροφορίες µόνο σε εξουσιοδοτηµένο κατά περίπτωση προσωπικό. 
• Η αποτροπή εξαγωγής χωρίς άδεια εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της εταιρείας οποιουδήποτε υλικού και εγγράφου.
∆εν υπάρχει εκκρεµής δίκη ή άλλη ανάλογη διαδικασία κατά  εταιρείας του Οµίλου ΙΑΣΩ, βάσει καταγγελίας ή παραπόνου 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 
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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 ∆ιοίκηση 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 1/1/2019 – 31/12/2019 
συγκρινόµενη µε τα στοιχεία της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης του 2018. Σας παραθέσαµε, επίσης, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρείες.

Μαρούσι, 15/5/2020

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 Οικονοµικών Καταστάσεων

Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι 
οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2019, 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.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής (ο Όµιλος) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2019, 
τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ενοποιηµένες ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. 
Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 
των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούµενες θυγατρικές 
της καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου 
∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 
που σχετίζονται µε τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.

Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου 
Τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου είναι εκείνα τα θέµατα που, κατά την επαγγελµατική µας κρίση, ήταν εξέχουσας σηµασίας στον έλεγχό 
µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέµατα αυτά και οι σχετιζόµενοι  κίνδυνοι 
ουσιώδους ανακρίβειας αντιµετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ως 
σύνολο, για τη διαµόρφωση της γνώµης µας επί αυτών και δεν εκφέρουµε ξεχωριστή γνώµη για τα θέµατα αυτά.

Θέµα ελέγχου 1
Αναγνώριση εσόδων (Σηµείωση 4.1)
Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν έσοδα (πωλήσεις) αξίας € 72.130.622,30 για την Εταιρεία και € 95.714.068,55 για τον Όµιλο. 
Ο έλεγχός µας επί των εσόδων εστιάσθηκε στις διαδικασίες παρακολούθησης που εφαρµόζονται από την εταιρεία και τον όµιλο, καθώς 
και σε εκτεταµένες στατιστικές δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις,  µε σκοπό να αποκτήσουµε διασφάλιση αναφορικά µε την αναγνώριση 
των εσόδων και ιδιαίτερα την µείωσή τους µε τις εκπτώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Θέµα ελέγχου 2
Ανακτησιµότητα εµπορικών απαιτήσεων (Σηµείωση 10)
Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν εµπορικές απαιτήσεις αξίας € 26.121.537,32 για την Εταιρεία και € 44.672.671,53 για τον 
Όµιλο, για τις οποίες έχουν αναγνωρισθεί σωρευµένες αποµειώσεις αξίας € 11.859.193,40 για την Εταιρεία και € 28.589.595,90 για τον 
Όµιλο. Ο έλεγχός µας επί των εµπορικών απαιτήσεων εστιάστηκε στις δικλίδες που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για την παρακολούθησή 
τους, στις λαµβανόµενες εγγυήσεις, στην επιβεβαίωση των υπολοίπων µέσω απευθείας αποστολής επιστολών στους οφειλέτες και τις 
εισπράξεις µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων.

Άλλες πληροφορίες
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», στις ∆ηλώσεις των 
Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά δεν περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώµη 
µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουµε µε τη 
γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων 
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οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι 
άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε 
κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο 
συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν 
έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων
Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα 
θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και 
εάν η ∆ιοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όµιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε αυτές τις ενέργειες. 
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ.44 ν.4449/2017) της Εταιρείας, έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της 
Εταιρείας και του Οµίλου.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η 
οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα 
µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις εταιρικές 
και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Ε. όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση 
και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη 
εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 
µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 
εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε 
βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί 
να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 
Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή 
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι 
την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία και ο 
Όµιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

• Αποκτούµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Οµίλου για την έκφραση γνώµης επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών 
της. Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 
ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
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ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. Επιπλέον, δηλώνουµε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουµε 
συµµορφωθεί µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούµε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα 
θέµατα που µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία µας και τα σχετικά µέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 
Από τα θέµατα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουµε τα θέµατα εκείνα που ήταν εξέχουσας σηµασίας 
για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης χρήσης και ως εκ τούτου αποτελούν τα 
σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1.  Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 
∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που περιλαµβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 
2 του Ν. 4336/2015 (µέρος Β), σηµειώνουµε ότι:

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα 
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

β) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις 
των άρθρων 150-151 και 153-154 και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο 
αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία « ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

2. Συµπληρωµατική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου

Η γνώµη µας επί των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπής µε τη Συµπληρωµατική Έκθεσή 
µας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αριθ. 
537/2014.

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

∆εν παρείχαµε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της µη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόµενες µη ελεγκτικές υπηρεσίες.

4. Διορισµός Ελεγκτή

∆ιοριστήκαµε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας µε την από 19/6/2015 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής 
συνέλευσης των µετόχων. Έκτοτε ο διορισµός µας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για µια συνολική περίοδο πέντε ετών µε βάση τις κατ’ έτος 
λαµβανόµενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

MPI HELLAS S.A.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 155

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 
Χαλάνδρι - Αθήνα

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

Βρουστούρης Παναγιώτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921
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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 2019
 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 31/12/2019

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Ενσώµατα πάγια 6 201.734.235,78 204.660.255,08 106.093.536,39 106.084.840,38
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 671.804,43 724.086,18 664.510,03 695.001,92
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8 0,00 0,00 14.607.755,00 17.088.919,02
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 22 0,00 0,00 364.123,25 621.494,14
∆άνεια και απαιτήσεις 9 0,00 0,00 44.707.289,45 0,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 30 156.260,30 158.260,30 110.670,19 110.670,19
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 202.562.300,51 205.542.601,56 166.547.884,31 124.600.925,65
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 11 1.901.623,88 2.091.548,80 1.072.025,70 978.888,91
Πελάτες 10 16.083.075,63 37.614.510,33 14.262.343,92 19.522.645,17
Λοιπές απαιτήσεις 10 6.088.747,28 10.953.836,86 7.997.452,81 8.990.607,10
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 34.111.311,87 25.128.139,27 30.602.263,03 21.059.817,63
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 58.184.758,66 75.788.035,26 53.934.085,46 50.551.958,81
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 260.747.059,17 281.330.636,82 220.481.969,77 175.152.884,46
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (122.156.754µτχ X € 
0,44) 26 53.748.971,76 53.748.971,76 53.748.971,76 53.748.971,76
Αποθεµατικά Υπέρ το άρτιο 26 17.343.682,04 17.343.682,04 17.343.682,04 17.343.682,04
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 28 46.235.656,23 45.579.779,02 33.958.820,27 33.511.993,68
Λοιπά αποθεµατικά 28 8.869.395,44 8.853.196,93 8.583.800,62 8.583.800,62
Ίδιες µετοχές 27 (50.674,91) 0,00 (50.674,91) 0,00
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 9.100.017,90 15.912.794,13 11.345.420,33 9.977.632,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων 
µητρικής

135.247.048,46 141.438.423,88 124.930.020,11 123.166.080,98

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 8, 8.1 -6.059.253,77 421.645,98 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 129.187.794,69 141.860.069,86 124.930.020,11 123.166.080,98
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 13 66.337.805,71 71.540.250,00 66.337.805,71 30.500.250,00
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 22 2.095.392,60 927.585,79 0,00 0,00
Υποχρεώσεις από µισθώσεις 33 639.200,61 858.828,30 0,00 0,00
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία            15 3.538.181,53 3.201.581,93 2.867.743,61 2.639.194,17
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31 2.488.266,97 5.477.040,87 50.021,85 50.021,85
Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 32 2.531.463,38 2.197.390,05 2.487.067,51 2.184.067,51
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 77.630.310,80 84.202.676,94 71.742.638,68 35.373.533,53
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 30.621.069,46 22.492.764,39 20.184.310,98 13.113.269,95

Υποχρεώσεις από µισθώσεις 33 219.627,70 207.383,80 0,00 0,00
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 21 11.893,00 0,00 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 13 23.076.363,52 32.567.741,83 3.625.000,00 3.500.000,00
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 53.928.953,68 55.267.890,02 23.809.310,98 16.613.269,95
Σύνολο Υποχρεώσεων 131.559.264,48 139.470.566,96 95.551.949,66 51.986.803,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 260.747.059,17 281.330.636,82 220.481.969,77 175.152.884,46

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2019 – 31/12/2019

  Ο ΟΜΙΛΟΣ

 Σημείωση
1/1 -

31/12/2019
1/1 -

31/12/2018

Κύκλος εργασιών (µετά Rebate & Claw back) 4,5 95.714.068,55 99.254.675,28

Κόστος πωληθέντων 74.287.091,79 77.057.823,97

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 21.426.976,76 22.196.851,31

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 16 3.394.832,42 3.218.208,74
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.845.296,30 -3.861.352,70
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -4.666.244,78 -3.353.481,37
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 17 -15.174.605,97 -656.754,34
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 
αποσβέσεων (EBITDA)

7.841.809,01 25.697.982,68

Αποσβέσεις 6,7 -7.706.146,88 -8.154.511,04
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
(EBIT)

135.662,13 17.543.471,64

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18 99.489,30 68.638,11
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 18 -5.155.750,37 -4.304.833,59
Κέρδη/Ζηµιές από Αναπροσαρµογή Εύλογης αξίας Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 28 0,00 107.770,74
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 19 -3.971.140,10 6.257.412,17
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -8.891.739,04 19.672.459,07

Φόρος Εισοδήµατος 21 -1.927.714,25 -7.996.452,80

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -10.819.453,29 11.676.006,27

Κατανέµονται σε: 
Ιδιοκτήτες µητρικής 23 -4.304.102,43 13.041.359,62
Μη ελέγχουσες συµµετοχές -6.515.350,86 -1.365.353,35
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Κέρδη/Ζηµίες από αναπροσαρµογή εύλογης αξίας Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 6,28 0,00 7.395.951,49
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηµιών 15 -70.455,53 -15.905,67
Αναβαλλόµενος Φόρος 22 16.909,33 -1.845.011,43
Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή 22 694.534,31 2.481.589,02
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 640.988,11 8.016.623,41
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) -10.178.465,18 19.692.629,68
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -3.697.565,43 20.580.983,24
Μη ελέγχουσες συµµετοχές -6.480.899,75 -888.353,56
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 23 -0,0352 0,1068

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

 Σημείωση
1/1 -

31/12/2019
1/1 -

31/12/2018

Κύκλος εργασιών (µετά Rebate & Claw back) 4,5 72.130.622,30 71.255.470,56
Κόστος πωληθέντων 54.374.451,30 51.051.498,24

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 17.756.171,00 20.203.972,32

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 16 2.585.716,48 2.892.660,04
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -3.647.528,21 -2.407.187,77
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -3.251.775,32 -2.264.130,19
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 17 -1.241.007,12 -43.333,05
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 
αποσβέσεων (EBITDA)

17.018.874,17 23.178.001,84

Αποσβέσεις 6,7 -4.817.297,34 -4.796.020,49
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
(EBIT)

12.201.576,83 18.381.981,35

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18 685.726,48 50.990,08
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 18 -1.893.045,88 -1.514.470,89
Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 20 -2.481.164,02 -19.958.495,38
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 19 -3.971.140,10 -974.072,31
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 4.541.953,31 -4.014.067,15
Φόρος Εισοδήµατος 21 -704.392,93 -7.397.516,92
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 3.837.560,38 -11.411.584,07
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Κέρδη/Ζηµίες από αναπροσαρµογή εύλογης αξίας Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 6,28 0,00 3.932.776,75
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζηµιών 15 -26.833,30 2.757,33
Αναβαλλόµενος Φόρος 22 6.439,99 -983.883,52
Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή 22 440.582,05 1.604.906,79
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά  εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 420.188,74 4.556.557,35
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) 4.257.749,12 -6.855.026,72
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 23 0,0314 -0,0934

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2019 – 31/12/2019

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -8.891.739,04 19.672.459,07 4.541.953,31 -4.014.067,15
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 7.706.146,88 8.154.511,04 4.817.297,34 4.796.020,49
Προβλέψεις 17.302.779,52 1.413.406,56 3.174.873,73 881.561,54
Κέρδη/ζηµιές από πώληση θυγατρικής 0,00 -6.731.484,48 0,00 500.000,00
Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 360.292,70 -107.770,74 2.481.164,02 19.958.495,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.760.753,26 4.778.905,90 1.893.045,88 1.988.543,20
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδ. 
δραστ/τας -703.840,76 -52.314,57 -685.075,05 -34.666,54

Λοιπές προσαρµογές (claw back – επανεκτίµηση 
µακροπρόθεσµων εσόδων) 4.672.094,16 7.471.829,56 4.180.611,46 4.167.685,49

 26.206.486,72 34.599.542,34 20.403.870,69 28.243.572,41
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων 189.924,92 617.678,54 -93.136,79 316.108,55
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 1.120.405,05 -12.439.235,73 3.107.689,38 -5.129.098,73
(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασµών Ενεργητικού 2.000,00 -22.044,40 0,00 0,00
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.628.372,71 -1.901.794,16 4.846.140,04 -653.228,04
Εκροή προβλέψεων 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00
 4.940.702,68 -14.545.395,75 7.860.692,63 -5.766.218,22
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 31.147.189,40 20.554.146,59 28.264.563,32 22.477.354,19
Λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι -2.694.534,24 -3.629.923,39 -1.081.589,18 -1.861.179,17
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -77.331,15 -328.892,20 0,00 0,00
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (Α)

28.375.324,01 16.595.331,00 27.182.974,14 20.616.175,02

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων -4.947.195,76 -3.922.672,96 -4.655.513,64 -3.351.868,01
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -144.019,31 -342.833,01 -143.064,36 -341.640,59
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 2.425,11 232.057,46 2.425,11 232.057,46
(Αγορές)/Πωλήσεις επενδύσεων σε θυγατρικές 0,00 18.468.614,46 0,00 19.446.000,00
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
Τόκοι που εισπράχθηκαν 99.489,29 68.638,11 80.723,59 50.990,08
Εισπράξεις/Πληρωµές σε συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 -47.807.289,45 -1.830.343,47
Καθαρές ταµιακές ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες (Β)

-4.989.300,67 15.153.804,06 -52.522.718,75 14.855.195,47

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά Ιδίων µετοχών -50.674,91 0,00 -50.674,91 0,00
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -191.365,34 0,00 -168.925,34
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής -2.443.135,08 0,00 -2.443.135,08 0,00
∆άνεια αναληφθέντα 71.376.250,00 2.060.000,00 71.376.250,00 0,00
Αποπληρωµή δανεισµού -83.077.906,96 -24.811.532,54 -34.000.250,00 -24.476.997,74
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -207.383,79 -195.822,44 0,00 0,00
Καθαρές ταµιακές ροές από Χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (Γ)

-14.402.850,74 -23.138.720,32 34.882.190,01 -24.645.923,08

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα (Α+Β+Γ)

8.983.172,60 8.610.414,74 9.542.445,40 10.825.447,41

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της 
χρήσης

25.128.139,27 15.976.794,05 21.059.817,63 10.234.370,22

Ταµειακά διαθέσιµα που περιλαµβάνονται στα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση

0,00 540.930,48 0,00 0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της 
χρήσης

34.111.311,87 25.128.139,27 30.602.263,03 21.059.817,63

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1/1/2019 - 31/12/2019

1.  Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»  («η Εταιρεία») και οι θυγατρικές της:
1. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
2. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
3. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
4. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
5. MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
6. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
7. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
8. 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 “ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.”, έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας, είναι εγγεγραµµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε 
αριθµό 001403101000 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 1/1/2019 – 31/12/2019 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 15/5/2020 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 31/12/2019 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31/12/2019. Οι λογιστικές 
αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι συνεπείς µε αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση 
των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2018, µε εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρµογή των νέων 
προτύπων οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.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 ∆ιοίκησης, 
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).

2.2  Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα και έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρεία. Η εκτίµηση της 
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερµηνείες µε ισχύ στη χρήση 2019  

Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις»: Το ∆.Π.Χ.Α. 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 17. Το ∆.Π.Χ.Α. 16 εισάγει ένα 
ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆.Π.Χ.Α. 16 
ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. ∆εν είχε εφαρµογή 
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λόγω του ότι η εταιρεία δεν έχει ουσιώδεις µακροχρόνιες µισθώσεις. 
Δ.Π.Χ.Α. 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης»: Εξετάζει αν 
χρεωστικοί τίτλοι θα µπορούσαν να έχουν συµβατικές χρηµατοροές που είναι µόνο πληρωµές κεφαλαίου και τόκου, αν οι συµβατικοί όροι 
επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα ήταν  µεγαλύτερο ή µικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του τόκου. ∆εν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµές συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εξετάζει αν µακροπρόθεσµα συµφέροντα 
σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 9 για 
σκοπούς αποµείωσης. ∆εν είχε εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος»: Εξετάζει αν είναι ενδεδειγµένη 
η αναγνώριση τρέχουσας φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση που η νοµοθεσία απαιτεί να γίνουν πληρωµές σε σχέση µε 
αµφισβητούµενους φορολογικούς χειρισµούς. ∆εν είχε εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός»: Απαιτεί την χρήση επικαιροποιηµένων 
αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισµό του κόστους και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς 
µετά την τροποποίηση του προγράµµατος την περικοπή ή τον διακανονισµό κατά την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης παροχής. 
∆εν είχε εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

Ετήσιες βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.Α. 2015 (Κύκλος 2015 - 2017)

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε συγκεκριµένα ∆.Π.Χ.Α. ∆εν είχαν επίπτωση στον Όµιλο 
και την Εταιρεία.

• Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

• Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού συµφωνίες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουµένως σε µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή. 

• Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι εισοδήµατος»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 
εισοδήµατος από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο. 

• Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος δανεισµού»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού 
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιµο για τη 
χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

Νέα Πρότυπα και Διερµηνείες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν µετά  την 1/1/2020

Συγκεκριµένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για µεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν 
εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων και εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

«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 ∆.Π.Χ.Α. 9 µέχρι την 31/12/2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που εφαρµόζουν το ∆.Π.Χ.Α. 
4. ∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

«Τροποποιήσεις στα πρότυπα Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8», αναφορικά µε τον ορισµό του σηµαντικού (material) που εκδόθηκε τον Οκτώβριο 
του 2018 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/1/2020. ∆εν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την 
Εταιρεία.

«Τροποποιήσεις στο πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 3», αναφορικά µε τον ορισµό της επιχείρησης (Business), που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 
2018 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/1/2020. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

«Δ.Π.Χ.Α. 17 Ασφαλιστικές Συµβάσεις». Αντικαθιστά το ∆.Π.Χ.Α. 4 και καθιερώνει αρχές για την αναγνώριση επιµέτρηση παρουσίαση και 
γνωστοποιήσεις των εκδιδοµένων ασφαλιστικών συµβάσεων. Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1/1/2022. ∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

«Τροποποιήσεις στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7 αναφορικά µε τις µεταρρυθµίσεις του επιτοκίου αναφοράς». 
Επιφέρει τροποποιήσεις στη λογιστική της αντιστάθµισης του ∆.Π.Χ.Α. 9 και του ∆.Λ.Π. 39 για την παροχή εξαιρέσεων από τη διακοπή της 
λογιστικής της αντιστάθµισης, λόγω της επίπτωσης από την µεταρρύθµιση του επιτοκίου αναφοράς. Εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο του 2019 
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/1/2021. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

«Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφορικά µε την ταξινόµηση των υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων». 
Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/1/2022 και αναδροµική εφαρµογή βάσει 
του ∆.Λ.Π. 8. ∆εν αναµένεται να έχει επίπτωση στον Όµιλο και την Εταιρεία.
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2.3 Βάση Ενοποίησης
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις µιας οικονοµικής 
µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητές της.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των οικονοµικών µονάδων που 
ελέγχονται από την εταιρεία (οι Θυγατρικές της) κατά τη λήξη της αντίστοιχης χρήσεως, παύουν δε να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία 
που ο παραπάνω έλεγχος σταµατά να υφίσταται. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα ώστε να συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Οµίλου.
Οι διεταιρικές συναλλαγές (συµπεριλαµβανοµένων και των συµµετοχών), τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση.
Ειδικά για την αποτίµηση των συµµετοχών της, η πολιτική της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. είναι να επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες 
σε έλεγχο αποµείωσης όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν θα ανακτηθεί στο σύνολό της. 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 ιδιο χρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται  από ανεξάρτητους εκτιµητές, µειωµένες 
κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ηµεροµηνίες κλεισίµατος του Ισολογισµού.
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, ο Όµιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν 
υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο 
ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί ο βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να 
εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επιµέρους περιουσιακού στοιχείου, ο Όµιλος εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας 
ταµειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.
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 ∆ιοίκησης, 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:
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ

Κτίρια 50

Μηχανολογικός εξοπλισµός 5-30

Μεταφορικά µέσα 5-9

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:

Άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσης
- άδεια εκµετάλλευσης γενικής κλινικής ΙΑΣΩ    50 έτη
- αγορά σήµατος ΙΑΣΩ     20 έτη

Λογισµικό – Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3-10 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση του λογισµικού καθώς και το κόστος των ερευνών καταχωρούνται ως έξοδα στη χρήση που 
πραγµατοποιούνται.

2.7  Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για µια οικονοµική 
οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο για µια άλλη οικονοµική οντότητα.  

Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβεσµένο 
κόστος, στην εύλογη αξία µέσω άλλων συνολικών εισοδηµάτων και στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κατάταξη των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συµβατικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο.
Ο Όµιλος αρχικά αποτιµά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους. Οι εµπορικές απαιτήσεις (που δεν περιέχουν 
σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό στοιχείο) αποτιµώνται στην τιµή συναλλαγής. Προκειµένου ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει από αυτά να 
προκύπτουν ταµειακές ροές οι οποίες να είναι αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου. 

Ταξινόµηση και µεταγενέστερη επιµέτρηση 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσονται σε τρεις κατηγορίες:
 - στο αποσβεσµένο κόστος  
 - στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων
 - στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µε τα κέρδη ή ζηµιές από την αποτίµηση αυτών να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος, αποτιµώνται µεταγενέστερα βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή αποµειώνεται. 

Αποαναγνώριση 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν τα δικαιώµατα λήψης ταµειακών ροών από το περιουσιακό 
στοιχείο έχουν λήξει, ή ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του να λαµβάνει ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο 
ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαµβανόµενες ταµειακές ροές χωρίς σηµαντική καθυστέρηση σε τρίτο 
µέρος βάσει συµφωνίας και είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) 
δεν έχει µεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει µεταβιβάσει 
τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 
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Αποµείωση 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν πρόβλεψη ζηµιάς έναντι αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται 
στη διαφορά ανάµεσα σε όλες τις συµβατικές ταµειακές ροές που είναι απαιτητές και όλες τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές που ο 
Όµιλος ή η Εταιρεία προσδοκούν να εισπράξουν. Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία, ο Όµιλος και η 
Εταιρεία εφαρµόζουν την απλοποιηµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, σύµφωνα µε την οποία 
η πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο επιµετράται σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις µεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο.

2.8 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.

2.9  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.

2.10  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 
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 
έκδοσης.  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. 

2.11  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.

2.12  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 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.

2.13  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 επιτόκια εταιρικών οµολόγων υψηλής ποιότητας, που εκφράζονται στο 
νόµισµα στο οποίο η παροχή θα πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 
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2.14  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.

2.15  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. 

2.16  Μισθώσεις
H Εταιρεία και ο Όµιλος είναι µισθωτής 
Κατά την έναρξη ισχύος µίας σύµβασης, ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτιµά εάν η σύµβαση αποτελεί, ή εµπεριέχει, µίσθωση. Μια σύµβαση 
αποτελεί, ή εµπεριέχει, µίσθωση εάν η σύµβαση µεταβιβάζει το δικαίωµα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόµενου περιουσιακού 
στοιχείου για συγκεκριµένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγµατος.  Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από µισθώσεις 
για τις πληρωµές µισθώσεων και περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωµα χρήσης των υποκείµενων 
περιουσιακών στοιχείων.  

i. Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης  
Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής περιόδου 
(δηλ. την ηµεροµηνία που το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο προς χρήση). Αναφορικά µε τη µεταγενέστερη επιµέτρηση, ο 
Όµιλος και η Εταιρεία, εφαρµόζει τη µέθοδο κόστους για την επιµέτρηση των δικαιωµάτων χρήσης µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων. 
Το δικαίωµα χρήσης µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων επιµετρείται στο κόστος µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων 
και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης και αναπροσαρµόζεται λόγω επαναµέτρησης της υποχρέωσης από µισθώσεις. Τα 
περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης αποσβένονται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στη µικρότερη χρονική περίοδο µεταξύ της διάρκειας 
της µίσθωσης και της ωφέλιµης ζωής τους. 

ii. Υποχρεώσεις από µισθώσεις
Κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης, ο Όµιλος και η Εταιρεία επιµετρούν την υποχρέωση από µισθώσεις στην παρούσα αξία των 
µισθωµάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια µίσθωσης.  Αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο επί των υποχρεώσεων από 
µισθώσεις, ενώ το λογιστικό τους υπόλοιπο  µειώνεται προκειµένου να αποτυπώνει τις καταβολές των µισθωµάτων. Σε περίπτωση 
επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο των υποχρεώσεων από µισθώσεις επαναµετρείται ώστε να απεικονίζονται 
τα αναθεωρηµένα µισθώµατα. 

Λογιστική µίσθωσης από τον εκµισθωτή 
Μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία ως  εκµισθωτής δεν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη και κινδύνους που απορρέουν 
από την κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία 
µισθώνονται µε λειτουργική µίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης βάσει της φύσης 
του περιουσιακού στοιχείου. Τα έσοδα από µισθώµατα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τους όρους της µίσθωσης µε τη 
σταθερή µέθοδο. Μια µίσθωση που µεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη και κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του 
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση. Τα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηµατοδοτική 
µίσθωση αποαναγνωρίζονται και ο εκµισθωτής αναγνωρίζει  απαίτηση ποσού ίσου µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. Η απαίτηση από 
µισθώσεις προεξοφλείται µε τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου και η λογιστική αξία προσαρµόζεται αναλόγως..
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2.17  Διανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης κατά την οποία η πρόταση διανοµής 
της ∆ιοίκησης εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.18  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 2019, τα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα του Οµίλου περίπου κατά το ποσό των € 0,98 εκατ. ενώ µια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα του Οµίλου, για τη χρήση του 2019, περίπου κατά το ποσό των € 0,98 εκατ.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος κατά κύριο λόγο σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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 ∆ιοίκηση.

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 ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Οµίλου, ταξινοµηµένες βάσει της ηµεροµηνίας λήξεώς τους, αναλύονται 
στον παρακάτω πίνακα:

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2019 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.184.310,98 0,00 0,00 0,00

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

∆άνεια 3.625.000,00 3.625.000,00 3.625.000,00 59.087.805,71

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 50.021,85

Σύνολο 23.809.310,98 3.625.000,00 3.625.000,00 59.137.827,56

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2018 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.113.269,95 0,00 0,00 0,00

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

∆άνεια 3.500.000,00 9.500.000,00 21.000.250,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 50.021,85

Σύνολο 16.613.269,95 9.500.000,00 21.000.250,00 50.021,85
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ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2019 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 30.621.069,46 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 219.627,70 232.594,49 406.606,12 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 11.893,00 0,00 0,00 0,00

∆άνεια (**) 23.076.363,52 3.625.000,00 3.625.000,00 59.087.805,71

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (*) 0,00 0,00 0,00 50.821,85

Σύνολο 53.928.953,68 3.857.594,49 4.031.606,12 59.138.627,56

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2018 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.492.764,39 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 207.383,80 219.627,70 639.200,60 0,00

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

∆άνεια (**) 32.567.741,83 15.000.000,00 56.540.250,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (*) 0,00 0,00 0,00 52.221,85

Σύνολο 55.267.890,02 15.219.627,70 57.179.450,60 52.221,85

(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιλαμβάνεται ποσό € 2.437.445,12 και € 5.424.819,02 της χρήσης 1/1-31/12/2019 και της χρήσης 1/1-31/12/2018 αντίστοιχα, 

τα οποία αφορούν προεισπραγμένα έσοδα φύλαξης βλαστοκυττάρων επομένων χρήσεων.

(**) Τα Ομολογιακά Δάνεια της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ Α.Ε.» ποσού € 18,90 εκατ., βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η εταιρεία είναι σε συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες 

τράπεζες για τη συνολική διευθέτηση του δανεισμού.

Διαχείριση Κεφαλαίου 
Οι στόχοι του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας τους και παράλληλα η µεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των µετόχων. 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγµατοποιούν προσαρµογές προκειµένου να εναρµονίζονται µε τις 
αλλαγές στο οικονοµικό περιβάλλον. Για τη διατήρηση ή την προσαρµογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν τη 
δυνατότητα να προσαρµόσουν την µερισµατική τους πολιτική προς τους µετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους µετόχους, να προβούν 
σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή τέλος, να εκποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία. 
Για την διαχείριση κεφαλαίου, ένα σηµαντικό µέσο είναι η χρήση του δείκτη µόχλευσης (ο δείκτης του καθαρού δανεισµού προς τα Ίδια 
Κεφάλαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Οµίλου. Στον υπολογισµό του καθαρού δανεισµού περιλαµβάνονται τα τοκοφόρα δάνεια, 
µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται ο δείκτης µόχλευσης για το 2019 σε σύγκριση µε το 2018:

ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2019 31/12/2018
Σύνολο ∆ανείων 90.272.997,54 105.174.203,93
Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα -34.111.311,87 -25.128.139,27
Καθαρός Δανεισµός 56.161.685,67 80.046.064,66
Ίδια Κεφάλαια 129.187.794,69 141.860.069,86
Δείκτης Μόχλευσης 0,43 0,56

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 οριζόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, µε θέµα την λύση 
της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η αφαίρεση για 
σχηµατισµό αποθεµατικού παύει να είναι υποχρεωτική, µόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό 
αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανοµή µερίσµατος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της 
κατάστασης αποτελεσµάτων.
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Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους  διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 159-161 Ν. 4548/2018, σύµφωνα µε τις οποίες 
δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόµο, είναι ή, ύστερα από τη διανοµή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το 
ποσό του κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε:

(α) τα αποθεµατικά, των οποίων η διανοµή απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό,
(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεµηθούν, και
(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη. Το ποσό του 
κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο µειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, 
όταν το τελευταίο δεν εµφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισµού.

Το ελάχιστο µέρισµα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 
και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν προέρχονται από πραγµατοποιηµένα κέρδη.

Το ελάχιστο µέρισµα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών µετά τις µειώσεις της προηγούµενης 
παραγράφου και καταβάλλεται σε µετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία 
µπορεί να µειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όµως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος επιτρέπεται µόνο 
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018 
και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουµένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεµητέα 
ως ελάχιστο µέρισµα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν σε όλους τους µετόχους µε µορφή µετοχών, υπολογιζόµενων στην 
ονοµαστική τους αξία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεµητέα 
ως ελάχιστο µέρισµα, να χορηγηθούν µε µορφή τίτλων ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά, ή ιδίων 
τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγµένοι, µε την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της 
ίσης µεταχείρισης των µετόχων και µε την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείµενο αποτίµησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 
17 και 18 του Ν. 4548/2018. ∆ιανοµή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί µετρητών είναι επιτρεπτή µε τις παραπάνω προϋποθέσεις µόνο 
ύστερα από οµόφωνη απόφαση όλων των µετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό 
ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Οι ανωτέρω παράγραφοι εφαρµόζονται αναλόγως και στη διανοµή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση 
αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεµάτων µε απλή απαρτία και πλειοψηφία.

H εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα Ίδια Κεφάλαια.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης 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.
 
Επισφαλείς Πελάτες
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζουν την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆.Π.Χ.Α. 9 για τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών 
ζηµιών, σύµφωνα µε την οποία, η πρόβλεψη ζηµιάς επιµετράται πάντοτε σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία.
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Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχείων 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία οφείλουν να εκτιµήσουν την ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
τα οποία αναγνωρίζονται είτε µέσω απόκτησης είτε µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιµήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον 
σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη νέα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

4.1 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συναφή θέµατα
Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου το οποίο αποτελεί αγοραστή 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Ο Οργανισµός συστάθηκε µε τον νόµο 3918/2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2012. 
Η συνεργασία των εταιρειών του Οµίλου ΙΑΣΩ αλλά και των άλλων παρόχων υπηρεσιών Υγείας µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άρχισε τον Ιανουάριο του 
2012 στο πλαίσιο συµφωνίας που είχε συναφθεί στο τέλος του 2011. 
Η συνεργασία µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνδυάστηκε µε την καθιέρωση των Κ.Ε.Ν. που προκάλεσαν διαφοροποιήσεις στην τιµολόγηση των 
υπηρεσιών νοσηλείας, τα οποία βεβαίως δεν έχουν σχέση µε τα γνωστά D.R.G.s. Τα Κ.Ε.Ν., παρά τα προβλήµατα, αποτέλεσαν µια νέα 
βάση τιµολόγησης που όµως και αυτή αλλοιώθηκε στη συνέχεια. Έγιναν αλλαγές ασύµβατες και ασυσχέτιστες µε τα κόστη των Ιατρικών 
πράξεων σε πολλά Κ.Ε.Ν.  Τα Κ.Ε.Ν. υπέστησαν αλλοιώσεις και µέσω της καθιέρωσης του νέου Ε.Κ.Π.Υ. (Ενιαίου Κανονισµού Παροχών 
Υγείας) αλλά και µέσω αποφάσεων είτε του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε ερµηνευτικών εγκυκλίων των υπηρεσιών του. Η καθιέρωση κλειστών 
προϋπολογισµών επί των µειωµένων οικονοµικών πόρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η καθιέρωση των µηχανισµών Rebate & Claw back που 
καθιερώθηκαν µε τον Ν. 4172/2013, τα ποσοστά των οποίων διαµορφώθηκαν σε ύψη πρωτοφανή, ήταν από τα θέµατα που επηρέασαν 
και επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις συνεργασίας όλων των ιδιωτών παρόχων, µεταξύ των οποίων και των ιδιωτικών κλινικών µε τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα συναρµόδια Υπουργεία. Ως εκ τούτου αξίζουν ειδικής αναφοράς.

4.1.1 Άρθρο 100 του Ν.4172/2013 όπως ισχύει την 31/12/2019 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’167/23.7.2013), όπως ισχύουν την 31/12/2019, καθορίστηκαν τα 
εξής:
α) ο αυτόµατος µηχανισµός επιστροφών (Claw back) των δαπανών νοσηλείας σε κλειστό προϋπολογισµό ανά Υγειονοµική Υπηρεσία, 
διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας για τα έτη 2013-2015. Η µηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, 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, στο ποσό των  € 235 εκατ. 
για τα έτη 2014-2016 και στο ποσό των € 265 εκατ. για τα έτη 2017-2019.
Από 1/1/2016 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 άρθρου 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). 
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4.1.2 Κοινοποιηθέντα σηµειώµατα εντός του 2019
Εντός του 2019 κοινοποιήθηκαν στις εταιρείες του Oµίλου τα εξής:
Στις 4/4/2019 κοινοποιήθηκαν τα σηµειώµατα για το ποσό της αυτόµατης επιστροφής για claw back του Α΄ Εξαµήνου του 2018 και στις 
20/7/2019 τα αντίστοιχα σηµειώµατα του Β΄ Εξαµήνου του 2018. 
Για τα παραπάνω κοινοποιηθέντα σηµειώµατα οι εταιρείες του Οµίλου εξέδωσαν και κοινοποίησαν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποκλειστικά και 
µόνο για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 1113/2.6.2015, πιστωτικά τιµολόγια 
για τη περίοδο αυτή.
Για τη χρήση του 2019, δεν έχουν κοινοποιηθεί µέχρι σήµερα τα αντίστοιχα σηµειώµατα.

4.1.3 Εκτιµήσεις
Μέχρι στιγµής δεν µπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του Claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική λόγω: 1) της µη ολοκλήρωσης 
του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών των Ιδιωτικών Κλινικών για τα έτη 2014-2016, 2) της αδυναµίας να υπολογιστεί η ακριβής 
ποσοτικοποίηση του προϋπολογισµού και του Claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική του Οµίλου καθώς ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει 
γνωστοποιήσει όλα τα δεδοµένα και παραµέτρους (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), που µπορούν να οδηγήσουν σε αξιόπιστο προσδιορισµό 
των αντίστοιχων ποσών και 3) της αδυναµίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης των περικοπών Rebate και Claw 
back για τα έτη 2014 και 2015 αλλά και την µη γνωστοποίηση των οριστικών σηµειωµάτων για Clawback του Α΄ και Β΄ Εξαµήνου του 2019.  
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 από 1/1/2013 έως 31/12/2019, εκτιµώντας ότι αυτές είναι επαρκείς µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. 
Το Rebate και οι εκτιµήσεις για Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασµών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 
τη χρήση 1/1-31/12/2019, ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 6,69 εκατ. και € 10,91 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα. 

4.1.4 Νοµικές ενέργειες
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. 
Επιπροσθέτως, 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.  
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, 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 
µε 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 31/12/2019. 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 αυτών των ρυθµίσεων 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.

4.1.5 Διάρκεια συµβάσεων µε Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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 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.
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Στις 7/3/2019 δηµοσιεύθηκε η τροποποίηση (1η) της µε αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, 
µε περιεχόµενο «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

5. Λειτουργικοί τοµείς

Ο καθορισµός των λειτουργικών τοµέων βασίζεται στην προσέγγιση της ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκηση στηρίζεται στους επιχειρηµατικούς 
τοµείς δραστηριότητάς της που αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο Όµιλος.

Ως εκ τούτου, οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι δύο:
1. Παροχή υπηρεσιών υγείας
2. Εµπορία ιατρικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού.

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις χρήσεις 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2018, έχουν ως 
κάτωθι:

1/1-31/12/2019 (*)
Παροχή 

υπηρεσιών 
υγείας

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού & 
υγειονοµικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις

Σε τρίτους 95.507.396,29 120.533,22 86.139,04 - 95.714.068,55
∆ιατοµεακές 109.435,61 2.382.411,51 0,00 -2.491.847,12 0,00
Σύνολο 95.616.831,90 2.502.944,73 86.139,04 -2.491.847,12 95.714.068,55

Αποτελέσματα
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκµετάλλευσης -11.359.107,72 -9.353,67 -356.380,56 -54.931,60 -11.779.773,55
Οργανικά Έξοδα -83.961.881,88 -2.333.365,30 -47.208,99 2.543.823,30 -83.798.632,87
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα & έξοδα -5.004.481,51 -51.726,48 -53,08 0,00 -5.056.261,07
Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού -2.481.164,02 0,00 -3.696.710,21 6.177.874,23 0,00
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα -3.971.140,10 0,00 0,00 0,00 -3.971.140,10

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων -11.160.943,33 108.499,28 -4.014.213,80 6.174.918,81 -8.891.739,04
Φόρος εισοδήµατος -1.865.289,82 -30.553,82 -31.870,61 0,00 -1.927.714,25
Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους (Α) -13.026.233,15 77.945,46 -4.046.084,41 6.174.918,81 -10.819.453,29
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 527.300,40 2.638,95 111.048,76 0,00 640.988,11
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά 
από φόρους (Α)+(Β)

-12.498.932,75 80.584,41 -3.935.035,65 6.174.918,81 -10.178.465,18
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1/1-31/12/2018 (*)
Παροχή 

υπηρεσιών 
υγείας

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού & 
υγειονοµικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Πωλήσεις

Σε τρίτους 99.057.702,82 101.110,26 95.862,20 - 99.254.675,28
∆ιατοµεακές 222.611,20 4.281.040,39 0,00 -4.503.651,59 0,00
Σύνολο 99.280.314,02 4.382.150,65 95.862,20 -4.503.651,59 99.254.675,28

Αποτελέσματα
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκµετάλλευσης 2.620.808,75 1.809,01 -307,20 -60.856,16 2.561.454,40
Οργανικά Έξοδα -85.012.011,58 -3.754.808,22 -47.690,39 4.541.852,15 -84.272.658,04
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα & έξοδα -4.069.505,68 -166.648,99 -40,81 0,00 -4.236.195,48
Ζηµιές από Αναπροσαρµογή Εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 0,00 0,00 107.770,74 0,00 107.770,74

Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού -19.958.495,38 0,00 0,00 19.958.495,38 0,00
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 6.361.402,17 0,00 0,00 -103.990,00 6.257.412,17

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων -777.487,70 462.502,45 155.594,54 19.831.849,78 19.672.459,07
Φόρος εισοδήµατος -7.766.755,40 -138.532,20 -91.165,20 0,00 -7.996.452,80
Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους (Α) -8.544.243,10 323.970,25 64.429,34 19.831.849,78 11.676.006,27
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 6.201.696,77 -1.456,07 1.816.382,71 0,00 8.016.623,41
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά 
από φόρους (Α)+(Β)

-2.342.546,33 322.514,18 1.880.812,05 19.831.849,78 19.692.629,68

(*) Τα οικονομικά μεγέθη των χρήσεων 2019 και 2018 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-
31/12/2019 και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, αφορούν: α) ποσά € 20.393,31 και € -53.546,20 αντίστοιχα, στην αναγνώριση 
του αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας από την µελέτη αποζηµίωσης προσωπικού (Σηµείωση 15 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων), και β) 
ποσά ύψους € 440.582,05 και € 694.534,31 αντίστοιχα, που οφείλονται κυρίως στην µεταβολή των αποθεµατικών εύλογης αξίας λόγω 
αλλαγής του φορολογικού συντελεστή σε 24% (Σηµείωση 28 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).
Για τη χρήση 1/1-31/12/2018, τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων της µητρικής εταιρείας και του 
Οµίλου και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, αφορούν: α) ποσά € 2.068,00 και € -11.929,25 αντίστοιχα, στην αναγνώριση του 
αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας από την µελέτη αποζηµίωσης προσωπικού (Σηµείωση 15 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων), β) ποσά 
ύψους € 2.949.582,56 και € 5.546.963,62 αντίστοιχα, σε κέρδος που προέκυψε από εκτίµηση (αναπροσαρµογή) της αξίας των ακινήτων 
τους (Σηµειώσεις 6 & 28 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων) και γ) ποσά ύψους € 1.604.906,79 και € 2.481.589,02 αντίστοιχα, που 
οφείλονται κυρίως στην µεταβολή των αποθεµατικών εύλογης αξίας λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25% 
(Σηµείωση 28 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου για τις χρήσεις 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2018, 
έχουν ως κάτωθι:

Παροχή 
υπηρεσιών 

υγείας

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού & 
υγειονοµικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Περουσιακά στοιχεία την 31/12/2019

Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία τοµέα 204.793.621,30 3.007.099,60 0,00 -3.653.069,66 204.147.651,24

Μη επιµεριζόµενα περιουσιακά στοιχεία τοµέα 102.107.449,87 251.647,31 21.816.756,10 -67.576.445,35 56.599.407,93

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 306.901.071,17 3.258.746,91 21.816.756,10 -71.229.515,01 260.747.059,17

Υποχρεώσεις την 31/12/2019

Λειτουργικές υποχρεώσεις τοµέα 77.701.611,11 824.401,55 696,25 -18.022.137,19 60.504.571,72

Μη επιµεριζόµενες υποχρεώσεις τοµέα 122.774.809,80 1.000.000,00 2.649.088,07 -55.369.205,11 71.054.692,76
Σύνολο υποχρεώσεων 200.476.420,91 1.824.401,55 2.649.784,32 -73.391.342,30 131.559.264,48

Παροχή 
υπηρεσιών 

υγείας

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού & 
υγειονοµικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Περουσιακά στοιχεία την 31/12/2018

Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία τοµέα 227.821.890,94 4.802.721,83 0,00 -3.791.306,82 228.833.305,95

Μη επιµεριζόµενα περιουσιακά στοιχεία τοµέα 52.349.730,21 807.470,08 25.900.518,55 -26.560.387,97 52.497.330,87

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 280.171.621,15 5.610.191,91 25.900.518,55 -30.351.694,79 281.330.636,82

Υποχρεώσεις την 31/12/2018

Λειτουργικές υποχρεώσεις τοµέα 126.069.641,59 4.256.430,96 0,00 -26.338.603,27 103.987.469,28

Μη επιµεριζόµενες υποχρεώσεις τοµέα 32.747.661,90 0,00 2.735.435,78 0,00 35.483.097,68
Σύνολο υποχρεώσεων 158.817.303,49 4.256.430,96 2.735.435,78 -26.338.603,27 139.470.566,96

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα.

Η κατανοµή των πωλήσεων κατά γεωγραφική περιοχή και χρονικό σηµείο, έχει ως εξής για το έτος του 2019 για την Εταιρεία και τον Όµιλο:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2019

Παροχή 
υπηρεσιών 

υγείας

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού & 
υγειονοµικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Γεωγραφική Κατανομή      
Ελλάδα 72.124.431,76 0,00 6.190,54 0,00 72.130.622,30
Σύνολο 72.124.431,76 0,00 6.190,54 0,00 72.130.622,30
      
Χρονική αναγνώριση      
Σε συγκεκριµµένο χρονικό 
σηµείο 21.118.645,46 0,00 6.190,54 0,00 21.124.836,00

Στη διάρκεια του χρόνου 51.005.786,30 0,00 0,00 0,00 51.005.786,30
Σύνολο 72.124.431,76 0,00 6.190,54 0,00 72.130.622,30
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ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2019

Παροχή 
υπηρεσιών 

υγείας

Εµπορία 
ιατρικού 

εξοπλισµού & 
υγειονοµικού 

υλικού

Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο

Γεωγραφική Κατανομή      
Ελλάδα 95.616.831,90 2.502.944,73 86.139,04 -2.491.847,12 95.714.068,55
Σύνολο 95.616.831,90 2.502.944,73 86.139,04 -2.491.847,12 95.714.068,55
      
Χρονική αναγνώριση      
Σε συγκεκριµµένο χρονικό 
σηµείο 31.008.675,34 2.502.944,73 86.139,04 -2.491.847,12 31.105.911,99

Στη διάρκεια του χρόνου 64.608.156,56 0,00 0,00 0,00 64.608.156,56
Σύνολο 95.616.831,90 2.502.944,73 86.139,04 -2.491.847,12 95.714.068,55

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2019

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισµός

Ακιν/σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης 
(1/1/2019)

 

Κόστος ή εκτίµηση 31.913.679,00 90.454.716,05 44.130.118,30 206.452,33 14.312.301,34 1.128.078,65 182.145.345,67
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -28.730.459,05 -34.362.295,69 -186.689,24 -12.781.061,31 0,00 -76.060.505,29

Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65 106.084.840,38
Κίνηση χρήσης
(1/1 - 31/12/2019)

 

Υπόλοιπο έναρξης 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65 106.084.840,38
Μεταφορές 0,00 348.669,24 411.245,60 1.292,00 4.900,00 -766.106,84 0,00

Προσθήκες 729.470,25 1.287.744,49 1.967.013,47 10.571,00 215.015,90 445.698,53 4.655.513,64
∆ιαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -332.189,89 0,00 -111.275,20 0,00 -443.465,09

∆ιαγραφή σωρευµένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 329.114,81 0,00 111.273,74 0,00 440.388,55

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -2.079.126,16 -2.095.451,35 -6.607,59 -462.555,99 0,00 -4.643.741,09
Αναπόσβεστη αξία 32.643.149,25 61.281.544,57 10.047.555,25 25.018,50 1.288.598,48 807.670,34 106.093.536,39
Λήξη χρήσης 
(31/12/2019)
Κόστος ή εκτίµηση 32.643.149,25 92.091.129,78 46.176.187,48 218.315,33 14.420.942,04 807.670,34 186.357.394,22
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -30.809.585,21 -36.128.632,23 -193.296,83 -13.132.343,56 0,00 -80.263.857,83

Αναπόσβεστη αξία 32.643.149,25 61.281.544,57 10.047.555,25 25.018,50 1.288.598,48 807.670,34 106.093.536,39
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Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2018

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισµός

Ακιν/σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης 
(1/1/2018)

 

Κόστος ή εκτίµηση 29.873.209,80 87.209.019,06 43.668.171,17 273.509,89 13.976.437,54 49.858,87 175.050.206,33
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -26.787.718,38 -32.289.252,25 -248.251,36 -12.237.277,24 0,00 -71.562.499,23

Αναπόσβεστη αξία 29.873.209,80 60.421.300,68 11.378.918,92 25.258,53 1.739.160,30 49.858,87 103.487.707,10
Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2018)

 

Υπόλοιπο έναρξης 29.873.209,80 60.421.300,68 11.378.918,92 25.258,53 1.739.160,30 49.858,87 103.487.707,10
Επανεκτίµηση αξίας 
ακινήτων 2.040.469,20 1.892.307,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932.776,75

Μεταφορές 0,00 49.858,87 0,00 0,00 0,00 -49.858,87 0,00
Προσθήκες 0,00 1.303.530,57 580.285,05 0,00 339.973,74 1.128.078,65 3.351.868,01
∆ιαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -118.337,92 -67.057,56 -4.109,94 0,00 -189.505,42

∆ιαγραφή σωρευµένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 85.956,93 67.057,55 4.109,94 0,00 157.124,42

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -1.942.740,67 -2.159.000,37 -5.495,43 -547.894,01 0,00 -4.655.130,48
Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65 106.084.840,38
Λήξη χρήσης 
(31/12/2018)

 

Κόστος ή εκτίµηση 31.913.679,00 90.454.716,05 44.130.118,30 206.452,33 14.312.301,34 1.128.078,65 182.145.345,67
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -28.730.459,05 -34.362.295,69 -186.689,24 -12.781.061,31 0,00 -76.060.505,29

Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65 106.084.840,38

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2019

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισµός

Ακιν/σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης 
(1/1/2019)

 

Κόστος ή εκτίµηση 60.973.085,50 168.072.606,17 62.020.535,52 413.239,56 21.948.818,45 1.693.918,97 315.122.204,17
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -44.235.192,87 -46.592.394,96 -393.101,44 -19.241.259,82 0,00 -110.461.949,09

Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.837.413,30 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.693.918,97 204.660.255,08
Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2019)

 

Υπόλοιπο έναρξης 60.973.085,50 123.837.413,30 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.693.918,97 204.660.255,08
Μεταφορές 0,00 348.669,24 411.245,60 1.292,00 4.900,00 -766.106,84 0,00
Προσθήκες 729.470,25 1.287.744,49 2.144.993,74 20.571,00 243.175,60 521.240,68 4.947.195,76
∆ιαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων/Μειώσεις 0,00 0,00 -332.189,89 0,00 -111.275,20 -360.292,70 -803.757,79

∆ιαγραφή σωρευµένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 329.114,81 0,00 111.273,74 0,00 440.388,55

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -3.639.592,58 -3.167.612,66 -7.061,59 -695.578,99 0,00 -7.509.845,82
Αναπόσβεστη αξία 61.702.555,75 121.884.093,32 14.813.692,16 34.939,53 2.260.053,78 1.038.901,24 201.734.235,78
Λήξη χρήσης 
(31/12/2019)

 

Κόστος ή εκτίµηση 61.702.555,75 169.758.878,77 64.244.584,97 435.102,56 22.085.618,85 1.038.901,24 319.265.642,14
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -47.874.785,45 -49.430.892,81 -400.163,03 -19.825.565,07 0,00 -117.531.406,36

Αναπόσβεστη αξία 61.702.555,75 121.884.093,32 14.813.692,16 34.939,53 2.260.053,78 1.038.901,24 201.734.235,78
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Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2018

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισµός

Ακιν/σεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Έναρξη χρήσης 
(1/1/2018)

 

Κόστος ή εκτίµηση 56.937.970,80 163.300.468,07 61.370.650,12 480.297,12 21.546.769,15 410.151,57 304.046.306,83
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -40.766.091,71 -43.444.055,03 -454.363,56 -18.457.309,80 0,00 -103.121.820,10

Αναπόσβεστη αξία 56.937.970,80 122.534.376,36 17.926.595,09 25.933,56 3.089.459,35 410.151,57 200.924.486,73
Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2018)

 

Υπόλοιπο έναρξης 56.937.970,80 122.534.376,36 17.926.595,09 25.933,56 3.089.459,35 410.151,57 200.924.486,73
Επανεκτίµηση αξίας 
ακινήτων 4.035.114,70 3.468.607,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.503.722,23

Μεταφορές 0,00 49.858,87 0,00 0,00 0,00 -49.858,87 0,00
Προσθήκες 0,00 1.303.530,57 768.223,32 0,00 406.159,24 1.283.767,40 3.761.680,53
∆ιαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -118.337,92 -67.057,56 -4.109,94 0,00 -189.505,42

∆ιαγραφή σωρευµένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 85.956,93 67.057,55 4.109,94 0,00 157.124,42

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -3.469.101,16 -3.234.296,86 -5.795,43 -788.059,96 0,00 -7.497.253,41
Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.887.272,17 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.644.060,10 204.660.255,08
Λήξη χρήσης 
(31/12/2018)

 

Κόστος ή εκτίµηση 60.973.085,50 168.072.606,17 62.020.535,52 413.239,56 21.948.818,45 1.693.918,97 315.122.204,17
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 0,00 -44.235.192,87 -46.592.394,96 -393.101,44 -19.241.259,82 0,00 -110.461.949,09

Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.837.413,30 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.693.918,97 204.660.255,08

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Οµίλου επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2018 από ανεξάρτητους εκτιµητές (επίπεδο 
ιεράρχησης εύλογων αξιών 3). 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  10 – 1.533 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). 

Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. και ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης υπέρ της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
συνολικού ποσού € 87,7 εκατ. για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου ύψους € 72,5 εκατ.. 

Για τα ακίνητα της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» 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 – 31/12/2019, ανήλθαν σε €4,656 εκατ. περίπου και αφορούν κυρίως σε:
• Ποσό ύψους €1,288 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων κτιρίων (νέο κέντρο µαστού, ανακατασκευή 

αιθουσών ωδινών, µονάδα εντατικής θεραπείας, φυσικοθεραπευτήριο και διαµόρφωση χώρου νέου µαγνητικού τοµογράφου, 
εκκλησία) καθώς και σε λοιπά έργα βελτίωσης των δύο κτιρίων.

• Ποσό ύψους €0,729 εκατ. αφορά σε αγορά οικοπέδου, όµορρο των ιδιόκτητων οικοπέδων της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής. 
• Ποσό ύψους €1,967 εκατ. αφορά στην αγορά βιοϊατρικού (νέος µαγνητικός τοµογράφος, νέοι υπερηχοτοµογράφοι, αναισθησιολογικά 

µηχανήµατα, νεογνικοί αναπνευστήρες και λοιπός ιατρικός εξοπλισµός και εργαλεία) και µηχανολογικού εξοπλισµού για τη βελτίωση 
της λειτουργίας της Κλινικής.

• Ποσό ύψους €0,226 εκατ. αφορά στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για το νέο κέντρο µαστού καθώς και των λοιπών 
τµηµάτων µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής και την αναβάθµιση λειτουργίας του ΙΑΣΏ 
Παίδων.

• Ποσό ύψους €0,446 εκατ. αφορά σε προκαταβολές για αγορά πάγιου εξοπλισµού.
Στη θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2019, συνολικά ποσό ύψους €0,287 εκατ. που 
αφορά στην αγορά βιοϊατρικού, µηχανολογικού και  λοιπού νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.
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Στη θυγατρική εταιρεία Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2019, 
συνολικά ποσό ύψους €0,004 εκατ. που αφορά στην αγορά νέου ιατρικού, νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.
Το σύνολο των ανωτέρω επενδύσεων σε επίπεδο Οµίλου, µετά την απαλοιφή του περιθωρίου κέρδους που προέκυψε από τις ενδοοµιλικές 
αγορές παγίων της τρέχουσας χρήσης ποσού ύψους € 2.955,42, ανέρχεται σε περίπου €4,947 εκατ. και αντικατοπτρίζει την πολιτική του 
Οµίλου να πραγµατοποιεί συνεχώς νέες παραγωγικές επενδύσεις.
Στην κατηγορία «µηχανολογικός εξοπλισµός» του Οµίλου περιλαµβάνονται περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης ποσού € 
1.298.417,00.
Οι αξίες των ακινήτων µε βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε € 96.366.755,53 για το 2019 και σε € 98.757.539,57 για το 2018 για τον 
Όµιλο. Για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι € 43.552.059,76 και € 43.227.100,78.

7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2019

Άδειες 
παραγωγής & 

εκµ/σεως
Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2019)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 334.875,38 3.892.908,24 4.392.884,14
Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -58.247,08 -159.977,51 -3.479.657,63 -3.697.882,22
Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 413.250,61 695.001,92

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2019)  
Υπόλοιπο έναρξης 106.853,44 174.897,87 413.250,61 695.001,92
Προσθήκες 0,00 0,00 143.064,36 143.064,36
Αποσβέσεις χρήσης -3.302,02 -8.238,52 -162.015,71 -173.556,25
Αναπόσβεστη αξία 103.551,42 166.659,35 394.299,26 664.510,03

Λήξη χρήσης (31/12/2019)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 334.875,38 4.035.972,60 4.535.948,50
Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -61.549,10 -168.216,03 -3.641.673,34 -3.871.438,47
Αναπόσβεστη αξία 103.551,42 166.659,35 394.299,26 664.510,03

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2018

Άδειες 
παραγωγής & 

εκµ/σεως
Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2018)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 334.875,38 3.551.267,65 4.051.243,55
Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -54.945,06 -151.738,99 -3.350.308,16 -3.556.992,21
Αναπόσβεστη αξία 110.155,46 183.136,39 200.959,49 494.251,34

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2018)  
Υπόλοιπο έναρξης 110.155,46 183.136,39 200.959,49 494.251,34
Προσθήκες 0,00 0,00 341.640,59 341.640,59
Αποσβέσεις χρήσης -3.302,02 -8.238,52 -129.349,47 -140.890,01
Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 413.250,61 695.001,92

Λήξη χρήσης (31/12/2018)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 334.875,38 3.892.908,24 4.392.884,14
Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -58.247,08 -159.977,51 -3.479.657,63 -3.697.882,22
Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 413.250,61 695.001,92
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2019

Άδειες 
παραγωγής & 

εκµ/σεως
Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2019)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 335.048,59 4.413.600,99 4.913.750,10

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -58.247,08 -160.150,72 -3.971.266,12 -4.189.663,92

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 442.334,87 724.086,18

Κίνηση χρήσης  (1/1 - 31/12/2019)  
Υπόλοιπο έναρξης 106.853,44 174.897,87 442.334,87 724.086,18
Προσθήκες 0,00 0,00 144.019,31 144.019,31

Αποσβέσεις χρήσεως -3.302,02 -8.238,52 -184.760,52 -196.301,06

Αναπόσβεστη αξία 103.551,42 166.659,35 401.593,66 671.804,43

Λήξη χρήσης (31/12/2019)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 335.048,59 4.557.620,30 5.057.769,41

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -61.549,10 -168.389,24 -4.156.026,64 -4.385.964,98

Αναπόσβεστη αξία 103.551,42 166.659,35 401.593,66 671.804,43

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2018

Άδειες 
παραγωγής & 

εκµ/σεως
Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές

Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2018)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 335.048,59 4.070.767,98 4.570.917,09

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -54.945,06 -151.912,20 -3.818.968,22 -4.025.825,48

Αναπόσβεστη αξία 110.155,46 183.136,39 251.799,76 545.091,61

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2018)  
Υπόλοιπο έναρξης 110.155,46 183.136,39 251.799,76 545.091,61
Προσθήκες 0,00 0,00 342.833,01 342.833,01

Αποσβέσεις χρήσεως -3.302,02 -8.238,52 -152.297,90 -163.838,44

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 442.334,87 724.086,18

Λήξη χρήσης (31/12/2018)  
Κόστος ή εκτίµηση 165.100,52 335.048,59 4.413.600,99 4.913.750,10

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση -58.247,08 -160.150,72 -3.971.266,12 -4.189.663,92

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 442.334,87 724.086,18

Οι µηχανογραφικές εφαρµογές της εταιρείας αφορούν λογιστικά προγράµµατα όπως το σύστηµα διαχείρισης λογιστικών δεδοµένων, το 
λογισµικό διαχείρισης προσωπικού και την εφαρµογή κοστολόγησης νοσοκοµειακών υπηρεσιών.
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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.

 31/12/2019 31/12/2018
Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Εταιρείες 

Αξία κτήσης Αποµειώσεις Καθαρή αξία Αξία κτήσης Αποµειώσεις Καθαρή αξία

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. 6.972.159,86 0,00 6.972.159,86 6.972.159,86 0,00 6.972.159,86

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. 2.193.958,40 0,00 2.193.958,40 2.193.958,40 0,00 2.193.958,40

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

4.861.890,00 -1.192.453,26 3.669.436,74 4.861.890,00 -1.192.453,26 3.669.436,74

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 0,00 0,00 0,00

HOCO Α.Ε. 6.720.445,72 -5.781.957,44 938.488,28 6.720.445,72 -3.453.414,10 3.267.031,62

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 488.721,75 -427.210,03 61.511,72 488.721,75 -274.589,35 214.132,40

ΣΥΝΟΛΟ 22.009.375,73 -7.401.620,73 14.607.755,00 22.009.375,73 -4.920.456,71 17.088.919,02

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.
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας χρήσης 2019, αναγνωρίσθηκαν ζηµίες αποµείωσης θυγατρικών εταιρειών 
ποσού € -2.481.164,02. Η ανακτήσιµη αξία τους προσδιορίθηκε από τη διαφορά µεταξύ αξίας κτήσης και εύλογης αξίας µείον τα κόστη 
πώλησης, βάσει προσφερόµενης τιµής (αξία κτήσης 31.12.2018 € 3.481.164,02, ανακτήσιµη αξία € 1.000.000). Η  αποµείωση αφορά τις 
θυγατρικές εταιρείες  HOCO A.E. και ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. και  διενεργήθηκε διότι δεν αναµένονται τα αρχικά εκτιµηθέντα οφέλη, βάσει της 
οικονοµικής τους επίδοσης.

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 
31/12/2019

ΕΔΡΑ
% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ & 
ΕΜΜΕΣΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2019

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.  ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Β.ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 6.972.159,86 12.184.090,42 0,00

2.  ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 2.193.958,40 2.084.470,55 0,00

3.  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 3.669.436,74 3.821.687,01 0,00

4. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 297.000,00 1.434.345,36 0,00

5. MEDSTEM SERVICES A.E. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 475.200,00 878.613,18 0,00

6.  ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 0,00 -11.055.660,44 -3.061.586,95

7. HOCO Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 69,56% 938.488,28 76.723,80 23.358,08

8.  ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 
ΑΠΟΚ/ΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα, Κορωπί 
Αττικής 63,73% 61.511,72 -8.328.322,59 -3.021.024,90

ΣΥΝΟΛΟ 14.607.755,00 1.095.947,29 -6.059.253,77
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Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 
31/12/2018

ΕΔΡΑ
% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ & 
ΕΜΜΕΣΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.  ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Β.ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% 6.972.159,86 12.467.279,17 0,00

2.  ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% 2.193.958,40 2.087.891,36 0,00

3.  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% 3.669.436,74 3.832.391,43 0,00

4. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% 297.000,00 1.353.760,95 0,00

5. MEDSTEM SERVICES A.E. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% 475.200,00 -1.162.784,62 0,00
6.  ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 0,00 -7.369.872,72 -2.040.900,79

7. HOCO Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 69,56% 3.267.031,62 80.810,60 24.602,28
8.  ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚ/ΤΑΣΗΣ Α.Ε.
Ελλάδα, Κορωπί Αττικής 63,73% 214.132,40 6.720.894,02 2.437.944,49

ΣΥΝΟΛΟ 17.088.919,02 18.010.370,19 421.645,98

8.1  Συνοπτικά Οικονοµικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών µε δικαιώµατα µειοψηφίας 

 31/12/2019 ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

Ποσοστό δικαιωµάτων µειοψηφίας  27,69% 30,44% 36,27%

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.063.851,87 1.000.000,00 26.495.732,92

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.970.294,78 77.420,05 2.304.971,64

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -54.986.309,05 0,00 -168.480,30

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις -10.103.498,04 -696,25 -36.960.546,85

Έσοδα 15.046.478,45 0,00 4.730.742,05

Καθαρό Κέρδος / (Ζηµία), 
µετά από φόρους -3.744.431,01 -3.700.797,01 -15.099.421,37

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα -3.685.787,72 -3.700.797,01 -15.049.216,61

 31/12/2018 ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

Ποσοστό δικαιωµάτων µειοψηφίας  27,69% 30,44% 36,27%

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 53.038.774,72 4.696.710,21 27.066.518,21

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.119.348,74 80.810,60 14.336.222,37

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -42.314.509,84 0,00 -134.972,27

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις -24.213.486,34 0,00 -34.546.874,29

Έσοδα 13.461.579,35 0,00 4.859.421,28

Καθαρό Κέρδος / (Ζηµία), 
µετά από φόρους -2.778.891,20 -3.361,50 -1.637.524,02

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα -1.387.286,63 -3.361,50 -1.384.919,84

8.2 Πώληση θυγατρικής εταιρείας

Την 5/4/2018 ολοκληρώθηκε η συµφωνία µεταβίβασης των µετοχών της ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. στην HELLENIC 
HEALTHCARE S.A R.L. σε υλοποίηση της από 5/11/2017 συµφωνίας. Το αποτέλεσµα της πώλησης που προέκυψε για τον Όµιλο και την 
Εταιρεία  ανήλθε στο ποσό των € 6.731.484,48 και € -500.000,00, αντίστοιχα και περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Λοιπά χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα» της συγκριτικής ενοποιηµένης και εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσµάτων. Ο υπολογισµός του αποτελέσµατος έχει ως εξής:

Αποτέλεσµα πώλησης ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τίµηµα πώλησης 19.446.000,00 19.446.000,00
Μείον:
Έξοδα πώλησης 500.000,00 500.000,00
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία /Λογιστική αξία συµµετοχής 12.214.515,52 19.446.000,00
Κέρδος/(Ζηµία) 6.731.484,48 -500.000,00
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Τα αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας που ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές κατστάσεις αφορούν την περίοδο 
1/1/2018 έως 5/4/2018  και αναλύονται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  1/1 – 5/4/2018

Κύκλος εργασιών (µετά από Rebate & Clawback) 8.644.815,26
Κόστος πωληθέντων 7.602.645,59
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 1.042.169,67
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 33.964,72
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -300.515,03
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -616.391,70
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης -67.379,22
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτ/
των και αποσβέσεων (EBITDA) 585.267,63
Αποσβέσεις -493.419,19
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (EBIT) 91.848,44
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 17,83
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -222.763,71
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 103.990,00
Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -26.907,44
Φόρος Εισοδήµατος 0,00
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -26.907,44
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -26.907,44

9. Δάνεια και απαιτήσεις

 Εταιρείας 
31/12/2019

Εταιρείας 
31/12/2018

Απαιτήσεις από δάνεια 53.827.000,00 0,00

Μείον: προβλ. αποµείωσης -9.119.710,55 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 44.707.289,45 0,00

Την 30/8/2019, η θυγατρική εταιρεία του οµίλου «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», προέβη στην έκδοση 
Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 56,6 εκατ. το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την µητρική εταιρεία. Η διάρκεια αποπληρωµής του 
δανείου έχει οριστεί στα επτά έτη. Η συνολική αξία του δανείου στις οικονοµικές καταστάσεις ανέρχεται σε € 47.540.289,45 και αναλύεται 
σε µακροπρόθεσµη απαίτηση ποσού € 44.707.289,45 και βραχυπρόθεσµη απαίτηση ποσού € 2.833.000,00 η οποία περιλαµβάνεται στο 
κονδύλι Λοιπές απαιτήσεις. Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνονται πιστωτικοί τόκοι ποσού € 605.002,89 
για το διάστηµα 30/8/2019-31/12/2019.

Η χρονική κατανοµή της αποπληρωµής του Οµολογιακού ∆ανείου και του χρηµατοοικονοµικού κόστους κατά την διάρκεια των εποµένων 
χρήσεων έχουν ως κάτωθι:

Χρήση ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 31/12/2019

Χρήση 2020 4.699.474,83

Χρήση 2021 4.604.569,33

Χρήση 2022 4.509.663,83

Χρήση 2023 4.414.758,33

Χρήση 2024 4.319.852,83

Χρήση 2025 4.224.947,33

Χρήση 2026 40.547.784,67

Σύνολα 67.321.051,17
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Η εν λόγω απαίτηση ελέγχθηκε για αποµείωση και δεν προέκυψαν πρόσθετες ζηµίες (η σωρευµένη αποµείωση ποσού € 9.119.710,55, 
αφορά απαιτήσεις από την θυγατρική, προηγουµένων χρήσεων οι οποίες αντικαταστάθηκαν από το χορηγηθέν εντός του 2019 δάνειο). Προς 
το σκοπό αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρείας εντός του 2020, αποφάσισε την τροποποίηση των όρων αποπληρωµής του 
οµολογιακού δανείου βάσει των ταµιακών δυνατοτήτων της θυγατρικής εταιρείας ή και τη  δυνατότητα κεφαλαιοποίησής του.

10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οµίλου 31/12/2019 Οµίλου 31/12/2018 Εταιρείας 31/12/2019 Εταιρείας 31/12/2018

Πελάτες 16.603.329,98 38.274.787,79 15.168.695,43 20.186.031,92
Γραµµάτια στο χαρτ/λάκιο 1.447.106,25 1.918.744,01 1.066.087,81 1.325.495,37
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 3.581.704,26 3.464.219,83 3.304.067,91 3.186.583,48
Επιταγές εισπρακτέες 160.821,05 1.735.230,81 154.303,61 149.624,23

Επιταγές σε καθυστέρηση 456.548,64 456.548,64 425.258,64 425.258,64
Επισφαλείς πελάτες 22.423.161,35 5.846.432,60 6.003.123,92 4.404.752,80
Μείον: προβλ. αποµείωσης -28.589.595,90 -14.081.453,35 -11.859.193,40 -10.155.101,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 16.083.075,63 37.614.510,33 14.262.343,92 19.522.645,17
Προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 
εισοδ/τος 3.738.835,22 4.911.436,32 2.634.114,35 3.821.804,06
Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο (Εισόδηµα/Φ.Π.Α.) 97.259,86 132.975,12 0,00 4.287,50
Χρεώστες διάφοροι 2.085.473,27 2.482.059,80 1.516.913,00 1.781.492,52
Απαιτήσεις κατά θυγατρικών επιχειρήσεων 0,00 0,00 11.732.225,62 19.960.492,90
∆ανειακές απαιτήσεις κατά θυγατρικών 
επιχειρήσεων 0,00 0,00 2.833.000,00 0,00
∆εσµευµένες καταθέσεις 0,00 3.013.000,00 0,00 3.013.000,00
Προκ/λές αγορών αποθ/των 9.578,87 6.764,92 7.431,83 5.900,11

Μετ/κοί λογ/µοί ενερ/κού 133.577,79 369.400,50 92.587,84 345.679,65
Λοιπές απαιτήσεις 24.022,27 38.200,20 19.965,00 16.445,74
Μείον: προβλ. αποµείωσης 0,00 0,00 -10.838.784,83 -19.958.495,38
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.088.747,28 10.953.836,86 7.997.452,81 8.990.607,10

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες καθώς αναµένεται να τακτοποιηθούν εντός του έτους µετά την περίοδο αναφοράς.

Αναφορικά µε τις λοιπές απαιτήσεις κατά των θυγατρικών εταιρειών, η εταιρεία έχει προβεί σε πρόβλεψη αποµείωσης αυτών κατά  
€ 10.838.784,83.  

Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 19.965,00 και € 24.022,27 για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, αφορούν σε λογαριασµούς διαχείρισης 
προκαταβολών.

Έναντι των απαιτήσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν υπολογιστεί προβλέψεις για Clawback χρήσης 2019  ποσού € 7,50 εκατ. και € 4,18 εκατ. 
για τον Όµιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα. Τα τελικά σηµειώµατα για το 2019 δεν έχουν ακόµα κοινοποιηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα οποία θα υπολογιστούν βάσει του ετήσιου προϋπολογισµού του Οργανισµού σε σχέση µε τις συνολικές υποβολές των 
παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το 2019.   

Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν την απλοποιηµένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του ∆.Π.Χ.Α. 9, βάσει της οποίας ο αντίθετος 
λογαριασµός των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών από απαιτήσεις από πελάτες προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει µε βάση τη 
συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. Για τον προσδιορισµό των εν λόγω ζηµιών χρησιµοποιήθηκε ο κατωτέρω πίνακας χρονολογικής 
ανάλυσης και ποσοστών, που αναπτύχθηκε µε τη χρήση ιστορικών δεδοµένων και εύλογων προβλέψεων για το µέλλον. Οι αναµενόµενες 
πιστωτικές ζηµίες για την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019 ανήλθαν σε € 14.508.142,55 για τον Όµιλο και σε €1.704.092,13 για την 
Εταιρεία και βάρυναν τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου. 
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Αποµείωση απαιτήσεων από πελάτες

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2018
Χωρίς 

Καθυστέρηση

1-30 
ηµέρες

καθυστέρηση

31-60
ηµέρες

καθυστέρηση

61-90
ηµέρες

καθυστέρηση

91-180
ηµέρες

καθυστέρηση

άνω των 
180 ηµερών
καθυστέρηση

Σύνολο

Απαιτήσεις 10.495.983,71 2.315.886,50 1.894.502,16 848.295,58 1.861.819,05 34.279.476,70 51.695.963,71

Ποσοστό 
απωλειών

0,97% 1,59% 2,33% 2,85% 4,43% 40,23%

 102.313,70 36.718,96 44.168,73 24.216,49 82.559,31 13.791.476,16 14.081.453,35

Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12/2017 βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 -12.971.110,34

Πρόσθετες προβλέψεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 1.110.343,01

        

31/12/2019
Χωρίς 

Καθυστέρηση
1-30 ηµέρες 31-60 ηµέρες 61-90 ηµέρες 91-180 ηµέρες

άνω των 180 
ηµερών

Σύνολο

Απαιτήσεις 10.811.191,11 3.228.753,81 578.730,67 282.992,96 477.694,08 29.293.308,89 44.672.671,52

Ποσοστό 
απωλειών

0,98% 1,55% 3,09% 3,27% 6,52% 96,87%

 105.531,94 49.989,23 17.860,31 9.259,97 31.135,31 28.375.819,13 28.589.595,90

Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12/2018 βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 14.081.453,35

Πρόσθετες προβλέψεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 14.508.142,55

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018
Χωρίς 

Καθυστέρηση

1-30 
ηµέρες

καθυστέρηση

31-60
ηµέρες

καθυστέρηση

61-90
ηµέρες

καθυστέρηση

91-180
ηµέρες

καθυστέρηση

άνω των 
180 ηµερών
καθυστέρηση

Σύνολο

Απαιτήσεις 8.300.331,15 1.793.585,47 1.387.864,67 637.698,15 952.617,45 16.605.649,55 29.677.746,44

Ποσοστό 
απωλειών

1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 4,00% 60,00%

 83.003,31 26.903,78 27.757,29 15.942,45 38.104,70 9.963.389,73 10.155.101,27

Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12/2017 βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 -9.567.695,36

Πρόσθετες προβλέψεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 587.405,91

        

31/12/2019
Χωρίς 

Καθυστέρηση
1-30 ηµέρες 31-60 ηµέρες 61-90 ηµέρες 91-180 ηµέρες

άνω των 180 
ηµερών

Σύνολο

Απαιτήσεις 9.893.702,82 2.728.059,08 317.320,00 222.552,79 387.959,74 12.571.942,88 26.121.537,31

Ποσοστό 
απωλειών

1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 4,00% 93,00%

 98.937,03 40.920,89 6.346,40 5.563,82 15.518,39 11.691.906,88 11.859.193,40

Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12/2018 βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 10.155.101,27

Πρόσθετες προβλέψεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 1.704.092,13
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Οι µεταβολές της αποµείωσης των επισφαλών απαιτήσεων κατά τη χρήση 2019 και 2018 για την Εταιρεία και τον Όµιλο, έχουν ως εξής:

 
Οµίλου

31/12/2019
Οµίλου

31/12/2018
Εταιρείας

31/12/2019
Εταιρείας
1/12/2018

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

14.081.453,35 11.814.625,92 10.155.101,27 8.731.814,60

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9) 0,00 1.156.484,42 0,00 835.880,76

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

14.081.453,35 12.971.110,34 10.155.101,27 9.567.695,36

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης 14.566.752,69 1.205.032,66 1.761.032,41 641.169,64

Μειώσεις προβλέψεων από εισπραχθείσες 
επισφάλειες κατά τη διάρκεια της χρήσης -58.610,14 -94.689,65 -56.940,28 -53.763,73

Κατεχόµενα προς πώληση - Σύνολο 
προβλέψεων κατά τη λήξη της χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

28.589.595,90 14.081.453,35 11.859.193,40 10.155.101,27

11.  Αποθέµατα

 Οµίλου
31/12/2019

Ομίλου
31/12/2018

Εταιρείας
31/12/2019

Εταιρείας
31/12/2018

Εµπορεύµατα 76.083,48 135.015,86 0,00 0,00

Αναλώσιµα Υλικά 1.825.540,40 1.956.532,94 1.072.025,70 978.888,91

Υπόλοιπο 1.901.623,88 2.091.548,80 1.072.025,70 978.888,91

Το ύψος των αποθεµάτων κρίνεται από τη ∆ιοίκηση 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 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2018 είναι:

 Οµίλου
1/1- 31/12/2019

Ομίλου
1/1-31/12/2018

Εταιρείας
1/1-31/12/2019

Εταιρείας
1/1-31/12/2018

Κόστος αναλώσεων 17.129.933,30 17.671.619,97 10.071.727,67 9.645.388,40

12.  Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

Περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας και χαµηλού κινδύνου.

 Οµίλου
31/12/2019

Οµίλου
31/12/2018

Εταιρείας
31/12/2019

Εταιρείας
31/12/2018

Ταµείο 14.139,46 19.431,96 4.627,21 13.163,40

Τραπ. κατ/σεις όψεως 34.097.172,41 25.108.707,31 30.597.635,82 21.046.654,23

Προθεσµιακές καταθ/εις 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 34.111.311,87 25.128.139,27 30.602.263,03 21.059.817,63
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13.  Δάνεια

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας και του Οµίλου σε βραχυπρόθεσµη και  µακροπρόθεσµη λήξη ανά εταιρεία κατά την 31/12/2019 
έχει ως εξής:

Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σύνολο

ΙΑΣΩ Α.Ε. 3.625.000,00 66.337.805,71 69.962.805,71

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 19.451.363,52 0,00 19.451.363,52

Σύνολο 23.076.363,52 66.337.805,71 89.414.169,23

Τα δάνεια της Εταιρείας και του Οµίλου σε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη λήξη ανά εταιρεία κατά την 31/12/2018 είχαν ως εξής:

Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Σύνολο

ΙΑΣΩ Α.Ε. 3.500.000,00 30.500.250,00 34.000.250,00

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΥΓΕΙΑΣ A.E. 1.611.840,13 0,00 1.611.840,13

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 7.500.000,00 41.040.000,00 48.540.000,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 19.955.901,70 0,00 19.955.901,70

Σύνολο 32.567.741,83 71.540.250,00 104.107.991,83

Οι δόσεις των Οµολογιακών ∆ανείων 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 31/12/2019 και την 31/12/2018, έχει ως εξής:

 Οµίλου 31/12/2019 Οµίλου 31/12/2018 Εταιρείας 31/12/2019 Εταιρείας 31/12/2018

Οµολογιακά ∆άνεια 88.867.596,37 100.421.360,66 69.962.805,71 34.000.250,00
Κεφάλαιο Κίνησης 546.572,86 3.686.631,17 0,00 0,00
Σύνολα 89.414.169,23 104.107.991,83 69.962.805.71 34.000.250,00

Εντός του Ιουλίου του 2019, ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη στην αναχρηµατοδότηση του µεγαλύτερου µέρους του τραπεζικού δανεισµού του από 
την Τράπεζα Πειραιώς. 

Στο πλαίσιο αυτό η µητρική Εταιρεία εξέδωσε οµολογιακό δάνειο ύψους € 72.500.000 7ετούς διάρκειας µε το οποίο κατέστη δυνατή η 
αποπληρωµή του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας και της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Το οµολογιακό δάνειο εκτός από εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις, καλύπτεται και από ασφαλιστήρια συµβόλαια περιουσίας τα οποία έχουν εκχωρηθεί στον Οµολογιούχο δανειστή.

Τα Οµολογιακά ∆άνεια της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ Α.Ε.» ποσού € 18,90 εκατ., βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η εταιρεία είναι σε συζητήσεις 
µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες για τη συνολική διευθέτηση του δανεισµού. Για τα εν λόγω δάνεια δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από τις 
εταιρείες του Οµίλου. Λόγω της µη ύπαρξης οριστικής συµφωνίας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των Οµολογιακών ∆ανείων της εταιρείας 
εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.

Η χρονική κατανοµή της αποπληρωµής του Οµολογιακού  ∆ανείου της µητρικής  και του χρηµατοοικονοµικού κόστους κατά την διάρκεια 
των εποµένων χρήσεων έχει  ως κάτωθι:

 Όµιλος 31/12/2019 Εταιρεία 31/12/2019

Χρήση 2020 5.941.979,17 5.941.979,17
Χρήση 2021 5.824.166,67 5.824.166,67
Χρήση 2022 5.706.354,17 5.706.354,17
Χρήση 2023 5.588.541,67 5.588.541,67

Χρήση 2024 5.470.729,17 5.470.729,17

Χρήση 2025 5.352.916,67 5.352.916,67

Χρήση 2026 51.849.583,33 51.849.583,33
Σύνολα(*) 85.734.270,83 85.734.270,83

(*) Το ποσό των € 85.734.270,83 αφορά το σύνολο των χρεολυσίων και τόκων που θα πρέπει να καταβάλει η Εταιρεία και ο Όμιλος μέχρι και την εξόφληση του 

Ομολογιακού Δανείου. 
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Στον ανωτέρω πίνακα δεν συµπεριλαµβάνονται οι δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ καθώς εκκρεµεί η 
διευθέτησή τους µε τους οµολογιούχους δανειστές.  

Τέλος, 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 € 546.572,86 εκατ. για τον Όµιλο.

Οι µεταβολές που αφορούν χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στην Εταιρεία και τον Όµιλο για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

 Ταµιακές συναλλαγές Μη ταµιακές συναλλαγές  

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2019 31/12/2018 Αποπληρωµή Απόκτηση
Αποκτήσεις/
(Εξοφλήσεις)

Μεταφορές
Απόσβεση 
αρχικών 
εξόδων

31/12/2019

Μακροπρόθεσµα 
δάνεια 30.500.250,00 -30.500.250,00 71.376.250,00 0,00 -3.625.000,00 -1.413.444,29 66.337.805,71

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.500.000,00 -3.500.000,00 0,00 0,00 3.625.000,00 0,00 3.625.000,00

Σύνολο 
υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

34.000.250,00 -34.000.250,00 71.376.250,00 0,00 0,00 -1.413.444,29 69.962.805,71

 Ταµιακές συναλλαγές Μη ταµιακές συναλλαγές  

 ΟΜΙΛΟΣ 2019 31/12/2018 Αποπληρωµή Απόκτηση
Αποκτήσεις/
(Εξοφλήσεις)

Μεταφορές
Απόσβεση 
αρχικών 
εξόδων

31/12/2019

Μακροπρόθεσµα 
δάνεια 71.540.250,00 -71.540.250,00 71.376.250,00 0,00 -3.625.000,00 -1.413.444,29 66.337.805,71

Βραχυπρόθεσµα 
δάνεια 32.567.741,83 -11.537.656,96 0,00 -1.602.401,35 3.625.000,00 23.680,00 23.076.363,52

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 1.066.212,10 -207.383,79 0,00 0,00 0,00 0,00 858.828,31

Σύνολο 
υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

105.174.203,93 -83.285.290,75 71.376.250,00 -1.602.401,35 0,00 -1.389.764,29 90.272.997,54

 
Ταµιακές 

συναλλαγές
Μη ταµιακές συναλλαγές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2018 31/12/2017 Αποπληρωµή Αποκτήσεις Μεταφορές
Απόσβεση 
αρχικών 
εξόδων

31/12/2018

Μακροπρόθεσµα δάνεια 46.433.250,00 -12.433.000,00 0,00 -3.500.000,00 0,00 30.500.250,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 12.043.997,74 -12.043.997,74 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων 
από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες

58.477.247,74 -24.476.997,74 0,00 0,00 0,00 34.000.250,00
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 Ταµιακές συναλλαγές Μη ταµιακές συναλλαγές  

 ΟΜΙΛΟΣ 2018 31/12/2017 Αποπληρωµή Απόκτηση
Αποκτήσεις/
(Εξοφλήσεις)

Μεταφορές
Απόσβεση 
αρχικών 
εξόδων

31/12/2018

Μακροπρόθεσµα 
δάνεια 92.973.250,00 -12.433.000,00  0,00 0,00 -9.000.000,00  0,00 71.540.250,00

Βραχυπρόθεσµα 
δάνεια 34.339.070,48 -12.378.532,54 2.060.000,00 -476.476,11 9.000.000,00 23.680,00 32.567.741,83

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 1.262.034,54 -195.822,44  0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.212,10

Σύνολο 
υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

128.574.355,02 -25.007.354,98 2.060.000,00 -476.476,11 0,00 23.680,00 105.174.203,93

13.1  Καθαρός Δανεισµός

 Όµιλος  31/12/2019 Όµιλος  31/12/2018 Εταιρεία  31/12/2019 Εταιρεία  31/12/2018

Σύνολο ∆ανεισµού(1) 90.272.997,54 105.174.203,93 69.962.805,71 34.000.250,00

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα -34.111.311,87 -25.128.139,27 -30.602.263,03 -21.059.817,63

Καθαρός Δανεισµός 56.161.685,67 80.046.064,66 39.360.542,68 12.940.432,37

(1) Στον συνολικό δανεισμό του Ομίλου, περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής σύμβασης της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Τα αρχικά έξοδα απόκτησης Οµολογιακού δανείου που εµφανίστηκαν αφαιρετικά των δανείων ανήλθαν σε € 2,66 εκατ. Το µέσο ετήσιο 
αποτελεσµατικό επιτόκιο δανεισµού  για το 2019 για την εταιρεία και τον Όµιλο ανήλθε σε 4,05% και 5,27% αντίστοιχα.

14.  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

 Όµιλος  31/12/2019 Όµιλος  31/12/2018 Εταιρεία  31/12/2019 Εταιρεία  31/12/2018

Προµηθευτές 12.979.593,60 9.230.563,82 9.532.589,73 4.783.912,68

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 1.665.733,90 2.682.746,50 1.112.129,00 1.101.815,77

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.817.252,67 2.767.038,41 1.858.370,27 1.938.257,12

Πιστωτές διάφοροι 9.322.371,00 7.299.420,14 5.613.692,03 4.948.081,96

Μεταβ. Λογ/µοί παθητικού 3.688.773,20 391.790,58 1.924.074,86 220.059,15

Λοιπές υποχρεώσεις 147.345,09 121.204,94 143.455,09 121.143,27

Σύνολο 30.621.069,46 22.492.764,39 20.184.310,98 13.113.269,95

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός 5 µηνών από τη λήξη της χρήσης κατά µέσον όρο.
Στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνονται και υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη ποσό 
ύψους € 1,741 εκατ. ενώ στον αντίστοιχο λογαριασµό του Οµίλου εµπεριέχονται επιπλέον και οι προβλέψεις τόκων τραπεζικών δανείων 
της θυγατρικής εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. ύψους € 1,664 εκ. 
   
15.  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 31/12/2019.
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Τα στοιχεία των προβλέψεων ανά εταιρεία έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2019 31/12/2018

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2.867.743,61 2.639.194,17

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 25.228,57 20.774,53

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 474.912,57 400.159,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 168.480,30 134.972,27

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 1.816,48 6.481,96

ΟΜΙΛΟΣ 3.538.181,53 3.201.581,93

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Οµίλου που απασχολούν προσωπικό έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επιτόκιο προεξόφλησης 1,15% 1,70%
Αναµενόµενη µελλοντική αύξηση αποδοχών 2,00% 2,00%
Πληθωρισµός 1,50% 2,00%
Θνησιµότητα EVK2000
Ανικανότητα EVK2000
Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover) 0,00%
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Όπως προσδιορίζονται από τον φορέα κύριας ασφάλισης κάθε εργαζόµενου

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 Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 3.201.581,93 2.939.086,61 2.639.194,17 2.453.483,45

∆απάνη τόκου 54.426,89 52.903,58 44.896,81 44.162,70

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 266.066,33 236.110,49 194.568,90 175.390,96

Κόστος (αποτέλεσµα) διακανονισµών 215.131,20 146.579,05 182.213,93 94.862,81

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -269.480,35 -189.004,59 -221.758,07 -125.948,42

Αναλογιστικό κέρδος/(ζηµιά)  στην υποχρέωση 70.455,53 15.905,67 26.833,30 -2.757,33

Κόστος µεταφοράς προσωπικού 0,00 0,00 1.794,57 0,00

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η ∆εκεµβρίου 3.538.181,53 3.201.581,93 2.867.743,61 2.639.194,17

16.  Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

 
Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

- Έσοδα από µισθώµατα (1) 700.888,87 728.710,62 660.429,67 666.851,42

- Επιχορηγήσεις 32.302,50 155.523,33 8.820,00 150.929,83

- Παρεπόµενες υπηρεσίες (1) 2.000.432,65 1.912.520,41 1.806.821,81 1.731.966,65

- Λοιπά έσοδα πελατών και Κέρδη πάγιων στοιχείων 19.813,65 157.923,02 2.801,10 155.943,08

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 60.404,72 162.942,64 56.940,28 125.339,88

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 530.772,27 48.787,15 24,26 11.375,70

- Λοιπά 50.217,76 51.801,57 49.879,36 50.253,48

 Σύνολο 3.394.832,42 3.218.208,74 2.585.716,48 2.892.660,04

(1) Ο κύριος όγκος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας και των θυγατρικών της, λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τους, προέρχονται από 

επαγγελματικές συμβάσεις  παραχώρησης δικαιωμάτων για διαφημιστικούς σκοπούς και μισθώσεων καταστημάτων, εστιατορίων κλπ.
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Τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων αφορούν σε αντιλογισµό αποµείωσης για επισφαλείς πελάτες, οι οποίες εισπράχθησαν 
εντός της περιόδου αναφοράς ενώ τα έσοδα προηγ. χρήσεων του Οµίλου προέκυψαν από τακτοποίηση υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά 
ταµεία και προµηθευτές.  

17.  Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Προσαυξήσεις & Λοιπά έξοδα πελατών 162.746,82 83.552,91 75.007,05 8.473,87

Ζηµίες Εκποίησης Πάγιων Στοιχείων 1.424,18 236.157,28 1.424,18 22.380,97

Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων 238.081,94 164.181,37 69.680,77 0,00

Περικοπές και λοιπά έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 1.048.222,47 48.005,79 1.048.222,47 0,00

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 637.918,49 124.856,99 46.672,65 12.478,21

Αποµειώσεις απαιτήσεων παρελθουσών χρήσεων 13.086.212,07 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.174.605,97 656.754,34 1.241.007,12 43.333,05

Οι προσαυξήσεις και τα λοιπά έξοδα πελατών του Οµίλου και της µητρικής αφορούν κυρίως ποινές για πρόωρη εξόφληση δανείου της 
µητρικής εταιρείας και ρύθµιση οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς θυγατρικής εταιρείας. 
Οι φόροι και τα τέλη παρελθουσών χρήσεων του Οµίλου αφορούν κυρίως 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.
Οι αποµειώσεις απαιτήσεων παρελθουσών χρήσεων αφορούν κυρίως σε πρόβλεψη αποµείωσης ποσού € 12,34 εκ. ειδικής απαίτησης της 
θυγατρικής εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. από την Λιβυκή Πρεσβεία. 

18.  Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

-  Χρεωστικοί τόκοι 92.676,21 415.810,97 0,00 141.687,12

- Τόκοι χρηµ/κής µίσθωσης   
   (leasing) 60.802,25 69.505,15 0,00 0,00

- Τόκοι και έξοδα factoring 101.412,06 227.218,70 101.412,06 217.394,09

-  Τόκοι & έξοδα οµολογιακού δανείου 4.805.765,34 3.534.892,94 1.729.965,01 1.129.601,54

-  Χαρτόσηµο & ΟΓΑ δανείων 53.401,72 21.960,00 53.401,72 21.960,00

-  Λοιπά 41.692,79 35.445,83 8.267,09 3.828,14

Σύνολο 5.155.750,37 4.304.833,59 1.893.045,88 1.514.470,89

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα     

-  Πιστωτικοί τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 99.489,30 68.638,11 80.723,59 50.990,08

-  Πιστωτικοί τόκοι από χορηγηθέντα  δάνεια 0,00 0,00 605.002,89 0,00

Σύνολο 99.489,30 68.638,11 685.726,48 50.990,08

Οι πιστωτικοί τόκοι ύψους € 605.002,89 αφορούν στην έκδοση Οµολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
συνολικού ύψους € 56,5 εκατ. το οποίο αναλήφθηκε συνολικά από την µητρική εταιρεία (Σηµείωση 9).
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19.  Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
1/1/2019 - 
31/12/2019

1/1/2018 - 
31/12/2018

1/1/2019 - 
31/12/2019

1/1/2018 - 
31/12/2018

Κέρδος ζηµιά από πώληση θυγατρικής (σηµ. 8.2) 0,00 6.731.484,48 0,00 -500.000,00

Λοιπά -3.971.140,10 -474.072,31 -3.941.140,10 -474.072,31

Σύνολο -3.971.140,10 6.257.412,17 -3.971.140,10 -974.072,31

Τα λοιπά έξοδα ποσού € 3.971.140,10 αφορούν κυρίως σε αµοιβές και προµήθειες συµβούλων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
µεταβίβασης των µετοχών της εταιρείας από την ∆ηµόσια πρόταση εξαγοράς των µετοχών από την OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE 
GREECE S.A.R.L.. 

20.  Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού

Κατά την 31/12/2019, το κονδύλι των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων «Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού», ποσού € -2.481.164,02 
αφορά σε αποµείωση συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες. Αντίστοιχα, ποσό € -19.958.495,38 στις συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις 
αφορά σε αποµείωση απαιτήσεων από θυγατρικές εταιρείες.

21. 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 31/12/2019 και της 31/12/2018, οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συµψηφισµένες.

Ο φόρος εισοδήµατος του Οµίλου και της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φόρος εισοδήµατος 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Τρέχων φόρος εισοδήµατος -48.806,93 -136.507,16 0,00 0,00

Αναβαλλόµενος φόρος -1.879.250,45 -8.462.244,88 -704.392,93 -7.999.816,16

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης 343,13 602.299,24 0,00 602.299,24

Σύνολο -1.927.714,25 -7.996.452,80 -704.392,93 -7.397.516,92
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Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο 
µέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -8.891.739,04 19.672.459,07 4.541.953,31 -4.014.067,15
Φορολογικός συντελεστής 24% 29% 24% 29%
Φόρος µε βάση τον τρέχοντα συντελεστή 2.134.017,37 -5.705.013,13 -1.090.068,79 1.164.079,47
     
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή -1.113.863,40 -2.870.377,20 -958.387,61 -2.695.279,49

Φόρος από µη εκπιπτόµενα έξοδα/έσοδα -3.839.166,27 -144.427,44 -1.257.244,90 -5.863.983,35

Μη αναγνώριση φόρου ζηµιών -1.479.755,50 725.698,52 0,00 0,00

Αναγνώριση φόρου ζηµιών και αποµειώσεων προηγ. 
χρήσεων 2.371.053,55 0,00 2.601.308,36 0,00

∆ιαφορές φόρου εισοδήµατος προηγούµενης 
χρήσης 0,00 -2.333,55 0,00 -2.333,55

Φόρος -1.927.714,25 -7.996.452,80 -704.392,93 -7.397.516,92

Σύµφωνα µε τον νόµο 4646/2019, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα µειώθηκε σε 24% από τη 
χρήση 2019 και εφεξής.

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνεία από τις φορολογικές αρχές και τα διοικητικά 
δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς 
παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή 
κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία (άρθρο 36, 
Ν. 4174/2013), οι ελληνικές φορολογικές αρχές µπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους και πρόστιµα κατόπιν ελέγχου, εντός της 
προβλεπόµενης περιόδου παραγραφής η οποία, επί της αρχής, είναι πέντε έτη από το τέλος του επόµενου έτους εντός του οποίου λήγει η 
προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Με βάση τα ανωτέρω, οι χρήσεις µέχρι και το 2013 θεωρούνται, επί 
της αρχής και µε βάση τον γενικό κανόνα, ότι έχουν παραγραφεί.

Για τις χρήσεις από 2011 µέχρι και 2018, οι εταιρείες του Οµίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της φορολογικής νοµοθεσίας και έχει εκδοθεί και υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρµογές ως 
προς το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δηµοσιευτεί στις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε 
περίπτωση και σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες 
φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι 
δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιµάται από την ∆ιοίκηση του Οµίλου ότι τα 
αποτελέσµατα από τέτοιους µελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγµατοποιηθούν, δεν θα έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική θέση του Οµίλου ή της Εταιρείας.

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2019 διενεργείται ήδη και το Φορολογικό Πιστοποιητικό αναµένεται να εκδοθεί εντός του Γ΄ 
Τριµήνου του 2020. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση µε αυτές που 
απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

Κατά την 31/12/2019, δεν υφίσταται από την µητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Οµίλου σχηµατισµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις.

σελ. 155
ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019



22. 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:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Ένσώµατα & άυλα στοιχεία -15.667.789,76 -23.835.140,04 -13.191.303,82 -14.018.699,92

Επενδύσεις σε θυγατρικές 1.776.388,98 1.230.114,18 1.776.388,98 1.230.114,18

Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές απαιτήσεις 4.888.885,68 2.592.469,50 4.878.406,41 1.731.303,84

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 694.749,28 800.395,48 688.258,47 659.798,54

Λοιπές προβλέψεις 596.896,20 546.016,88 596.896,20 546.016,88

Λοιπά -665.122,01 -676.527,20 -665.122,01 -692.835,43

Φορολογικές ζηµιές 6.280.599,03 18.415.085,41 6.280.599,03 11.165.796,05

Σύνολο -2.095.392,60 -927.585,79 364.123,25 621.494,16

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταβολή χρήσης 2019
1/1/2019 - 
31/12/2019

1/1/2018 - 
31/12/2018

1/1/2019 - 
31/12/2019

1/1/2018 - 
31/12/2018

Χρέωση/(Πίστωση) στα αποτελέσµατα 1.879.250,45 8.462.244,88 704.392,93 7.999.816,16

Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια κεφάλαια απ΄ευθείας 0,00 -291.393,77 0,00 -291.393,77
Χρέωση/(Πίστωση) στα ίδια κεφάλαια µέσω κατάστασης 
συνολικού εισοδήµατος -711.443,64 -636.577,59 -447.022,04 -621.023,27

Σύνολο 1.167.806,81 7.534.273,52 257.370,89 7.087.399,12

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα είχε ορισθεί στο 29% για το 2018, αλλά µε βάση τον  Ν. 
4646/2019, µειώθηκε σε 24% από τη χρήση 2019 και εφεξής. Από την επανεπιµέτρηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από 
αναβαλλόµενη φορολογία του Οµίλου προέκυψε αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος συνολικού ποσού € 388.788,18 εκ των οποίων 
ποσό € -1.113.863,40 (έξοδο) βάρυνε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων και ποσό € 694.534,31 (έσοδο) µεταφέρθηκε απευθείας στα Ίδια 
Κεφάλαια µέσω της κάταστασης συνολικού εισοδήµατος. Για την εταιρεία προέκυψε αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος συνολικού 
ποσού € 517.805,56 εκ των οποίων ποσό € -958.387,61 (έξοδο) βάρυνε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων και ποσό € 440.582,05 (έσοδο) 
µεταφέρθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µέσω της κάταστασης συνολικού εισοδήµατος.

23. 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 Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (από 
τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -4.304.102,43 13.041.359,62 3.837.560,38 -11.411.584,07

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 122.155.471 122.156.754 122.155.471 122.156.754

Βασικά κέρδη/ (ζηµίες) ανά µετοχή -0,0352 0,1068 0,0314 -0,0934

Με βάση το ∆.Λ.Π. 33, ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών την 31/12/2019 και την 31/12/2018 για την Εταιρεία και τον Όµιλο, ανέρχεται σε 
122.155.471 µετοχές και 122.156.754 µετοχές αντίστοιχα.

24.  Μερίσµατα ανά µετοχή

Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 9/9/2019 αποφασίστηκε η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση του 2018.
Με την από 20/11/2019 συνεδρίαση του ∆.Σ. της µητρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», αποφασίστηκε η διανοµή µέρους των κερδών προηγούµενων 
οικονοµικών ετών συνολικού ποσού € 2.443.135,08, ήτοι ποσού € 0,02 ανά µετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου.
Για τη χρήση του 2019, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει την διανοµή µερίσµατος λόγω ύπαρξης κερδών της Εταιρείας.
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25.  Εγγυήσεις – Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Ο  Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις για θέµατα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του. Πιο συγκεκριµένα:

Εγγυήσεις
Η µητρική εταιρεία, έχει δώσει εγγυήσεις υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού 
ποσό € 1,82 εκατ. 
Επίσης, έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους €204 χιλ. υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου λήξεως 31/07/2021, ως εγγύηση για την 
προσωρινή απαλλαγή φόρου ενδοοµιλικών µερισµάτων καθώς κατά την διανοµή κερδών παρελθουσών χρήσεων που αποφασίστηκε µε 
την από 20/11/2019 απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας, ο βασικός µέτοχος δεν είχε διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής του επί 
είκοσι τέσσερις µήνες. 

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 ∆ικαστήρια, 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.

Από τον ∆εκέµβριο του 2010 µέχρι και 1/7/2018 που η εταιρία προχώρησε στη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής 
αστικής ευθύνης της κλινικής και των συνεργαζόµενων ιατρών µε την Εθνική Ασφαλιστική, µε κάλυψη έως € 1.000.000,00 ανά περιστατικό 
και € 3.000.000,00 ετησίως, η ∆ιοίκηση δεν είχε προβεί σε ανανέωση των ασφαλιστήριων συµβολαίων (τα οποία έληξαν 20/11/2010), 
διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες για να συνεχίσουν την ασφαλιστική κάλυψη των περιστατικών αστικής επαγγελµατικής ευθύνης, απαίτησαν 
απαλλαγή ποσού το οποίο είναι µεγαλύτερο από τα συνήθως επιδικαζόµενα από τα Ελληνικά δικαστήρια. Μέχρι την 1/7/2018, έχουν 
κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Οµίλου αγωγές που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήρια συµβόλαια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης, 
ύψους € 25.094.004,24 για τις οποίες εκτιµούµε ότι τα τυχόν επιδικασθέντα ποσά θα καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες µε τις 
οποίες έχουν συνάψει συµβάσεις επαγγελµατικής ασφαλιστικής ευθύνης οι συνεναγόµενοι ιατροί.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, για το σύνολο των συµβάντων που ενδεχοµένως προκύψουν στο χρονικό διάστηµα µετά την κατά τα ανωτέρω 
λήξη των ασφαλιστικών συµβάσεων, θα διενεργείται πρόβλεψη µέσω των αποτελεσµάτων για το σύνολο της ζηµίας που εκτιµάται από 
την κάθε Εταιρεία ότι ενδέχεται να προκύψει.

IIΙ. Απαιτήσεις από εργατικές διαφορές
Πλέον των ως άνω υποθέσεων, υφίστανται εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου 
(εργατικές διαφορές κλπ.), η έκβαση των οποίων δεν αναµένεται ότι θα έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και του Οµίλου. Για την αιτία αυτή, η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για κάθε πιθανό κίνδυνο.
Συνολικά, και για όλες τις περιπτώσεις, υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου για αποζηµιώσεις 
συνολικού αγωγικού αιτήµατος ποσού περίπου € 64,08 εκατ. και € 65,74 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 31/12/2019, 
σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις ποσού περίπου € 1,99 εκατ. και € 2,03 εκατ. αντίστοιχα.
Τέλος, στο πλαίσιο της µεταβίβασης των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», η µητρική 
εταιρεία έχει αναλάβει ενδεχόµενες υποχρεώσεις από αγωγές ασθενών του ΙΑΣΩ GENERAL, συνολικού αγωγικού αιτήµατος ποσού € 
27.349.847,89 για τις οποίες διενεργήθηκε πρόβλεψη € 0,50 εκατ.

Εµπράγµατα Βάρη
Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ, ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ και ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ, έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης υπέρ της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
συνολικού ποσού € 87,7 εκ. για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου ύψους € 72,5 εκ.. 
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Για τα ακίνητα της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» 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 21.

26.  Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 122.156.754 0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80
Αύξηση µετοχικού Κεφαλαίου (µε 
κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Υπέρ 
το Άρτιο)

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 2019 122.156.754 0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 87.254.824 0,44 38.392.122,56 32.820.468,23 71.212.590,79
Αύξηση µετοχικού Κεφαλαίου (µε 
κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Υπέρ 
το Άρτιο)

34.901.930 0,44 15.356.849,20 -15.356.849,20 0,00

Έξοδα αύξησης µετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 -119.936,99 -119.936,99

Μείωση µετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 122.156.754 0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφληµένο και διαιρείται σε εκατόν είκοσι δύο εκατοµµύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες 
και επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) 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 9/2/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα πέντε εκατοµµυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 
εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 15.356.849,20) µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους από το ειδικό αποθεµατικό που έχει σχηµατιστεί 
από τη διαφορά της τιµής έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο, µε την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατοµµυρίων εννιακοσίων µίας χιλιάδων και 
εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστη, οι οποίες διανεµήθηκαν δωρεάν 
στους µετόχους µε αναλογία τέσσερις (4) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές µετοχές. Μετά την υλοποίηση της απόφασης αυτής, το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε στα πενήντα τρία εκατοµµύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα 
ένα Ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (€ 53.748.971,76) διαιρούµενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατοµµύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες 
πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,44) εκάστης.

27. Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 9/9/2019, ενέκρινε απόφαση Αγοράς Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 µηνών από 
την ηµεροµηνία λήψεως σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση κατ’ ανώτατο όριο µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του 
συνόλου των υφισταµένων σήµερα µετοχών της Εταιρίας, µε εύρος τιµών αγοράς ανά µετοχή 0,44 Ευρώ ανά µετοχή (κατώτατο όριο) έως 
2,50 Ευρώ ανά µετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την προσήκουσα υλοποίηση 
και εφαρµογή της παραπάνω απόφασης αφού ληφθούν υπόψη οι λοιποί περιορισµοί του εφαρµοζόµενου πλαισίου και δη: 
α) Η ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτώνται, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου κεφαλαίου. 
β) Η απόκτηση µετοχών, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζοµένου στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 159. 
γ) Η συναλλαγή µπορεί να αφορά µόνο µετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

Εντός της χρήσης του 2019, και συγκεκριµένα κατά το χρονικό διάστηµα από 29/11/2019 έως 31/12/2019 αποκτήθηκαν 34.832 ίδιες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 έκαστη, µε µέση τιµή αγοράς € 1,45 ανά µετοχή. Οι εν λόγω µετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0285% 
επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
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Περαιτέρω από 1/1/2020 έως 15/5/2020 αποκτήθηκαν επιπλέον 157.474 ίδιες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 έκαστη, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1289% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

28.  Αποθεµατικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεµατικά

Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Οικόπεδα 25.628.667,43 25.628.667,43 16.154.877,50 16.154.877,50

Κτίρια 35.239.231,52 35.239.231,57 28.527.780,75 28.527.780,75

Σύνολο µικτής αξίας 60.867.898,95 60.867.899,00 44.682.658,25 44.682.658,25

Αναβαλλόµενος φόρος οικοπέδων 6.096.839,75 6.408.960,59 3.877.170,60 4.038.719,38

Αναβαλλόµενος φόρος κτιρίων 8.535.402,97 8.879.159,39 6.846.667,38 7.131.945,19

Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογίας 14.632.242,72 15.288.119,98 10.723.837,98 11.170.664,57

Σύνολο αποθεµατικών εύλογης αξίας Ισολογισµού 46.235.656,23 45.579.779,02 33.958.820,27 33.511.993,68

Τακτικό αποθεµατικό 8.864.551,87 8.848.353,36 8.583.800,33 8.583.800,33

Ειδικά αποθεµατικά 4.843,57 4.843,57 0,29 0,29

Σύνολο λοιπών αποθεµατικών 8.869.395,44 8.853.196,93 8.583.800,62 8.583.800,62

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Οµίλου επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2018 από ανεξάρτητους εκτιµητές (επίπεδο 
ιεράρχησης εύλογων αξιών 3). Για την επιµέτρηση της αξίας τους χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης 
και η συγκριτική µέθοδος. 

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.

29. Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων

Όµιλος
Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 22.171.823 22.171.823 48.568.347 48.568.347

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 34.111.312 34.111.312 25.128.139 25.128.139

∆άνεια (µακροπρόθεσµα) -66.337.806 -66.337.806 -71.540.250 -71.540.250

Υποχρεώσεις από µισθώσεις (µακροπρόθεσµες) -639.200,61 -639.200,61 -858.828,30 -858.828,30

∆άνεια (βραχυπρόθεσµα) -23.076.364 -23.076.364 -32.567.742 -32.567.742

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -30.621.069 -30.621.069 -22.492.764 -22.492.764

Υποχρεώσεις από µισθώσεις (βραχυπρόθεσµες) -219.627,70 -219.627,70 -207.383,80 -207.383,80

Εταιρεία
Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

∆άνεια και απαιτήσεις 44.707.289 44.707.289 0 0

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 22.259.797 22.259.797 28.513.252 28.513.252

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 30.602.263 30.602.263 21.059.818 21.059.818

∆άνεια (µακροπρόθεσµα) -66.337.806 -66.337.806 -30.500.250 -30.500.250

∆άνεια -3.625.000 -3.625.000 -3.500.000 -3.500.000

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -20.184.311 -20.184.311 -13.113.270 -13.113.270
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30. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

Εγγυήσεις 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

∆.Ε.Η. 59.010,00 59.010,00 39.760,00 39.760,00

Ο.Τ.Ε. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99

Φυσικό Αέριο 82.711,20 82.711,20 60.711,20 60.711,20

ΕΥ∆ΑΠ 5.885,40 5.885,40 5.491,00 5.491,00

Αερίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αυτοκινήτων 4.218,50 4.218,50 2.438,00 2.438,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 156.260,30 158.260,30 110.670,19 110.670,19

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.

31.  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:

 Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Ληφθείσες Εγγυήσεις Ενοικίων 50.821,85 52.221,85 50.021,85 50.021,85

Μακροπρόθεσµα Έσοδα Επόµενων Χρήσεων 2.437.445,12 5.424.819,02 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.488.266,97 5.477.040,87 50.021,85 50.021,85

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.
Κατά την τρέχουσα χρήση  η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προέβη σε  επανεκτίµηση της συνολικής υποχρέωσης από προεισπραττόµενα έσοδα 
βάση ανανεωµένων στοιχείων για το απαιτούµενο κόστος φύλαξης, η οποία ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 2.832.801,53 µε αντίστοιχη αύξηση 
των εσόδων της τρέχουσας χρήσης.

32. Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις

Στις µακροπρόθεσµες προβλέψεις, περιλαµβάνονται κυρίως προβλέψεις για εκκρεµοδικίες (βλέπε και Σηµείωση 25) µε σκοπό να 
καλυφθεί το ενδεχόµενο εκροής πόρων από τελεσίδικες αποφάσεις κατά των εταιρειών του Οµίλου. Τόσο στη µητρική εταιρεία όσο και 
στις θυγατρικές της, δεν υφίστανται προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου.

Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Πρόβλεψη για εκκρεµοδικίες 2.531.463,38 2.197.390,05 2.487.067,51 2.184.067,51

ΣΥΝΟΛΟ 2.531.463,38 2.197.390,05 2.487.067,51 2.184.067,51
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33. Υποχρεώσεις από µισθώσεις
 
Αφορά την µίσθωση περιουσιακών στοιχείων (ιατρικά µηχανήµατα) καθαρής λογιστικής αξίας την 31/12/2019, € 1.298.417,00 µε 
δυνατότητα µεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω µηχανηµάτων µετά την πάροδο της περιόδου µίσθωσης. 

ΟΜΙΛΟΣ

Μελλοντικές πληρωµές µισθωµάτων 31/12/2019 31/12/2018

Μέχρι 1 έτος 263.282,17 263.282,17

Από 1 έως 5 έτη 690.139,55 953.421,72

Μεγαλύτερο των 5 ετών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 953.421,72 1.216.703,89

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 94.593,44 150.491,81

Παρούσα αξία ελάχιστων πληρωµών 31/12/2019 31/12/2018

Μέχρι 1 έτος 219.627,70 207.383,80

Από 1 έως 5 έτη 639.200,61 858.828,30

Μεγαλύτερο των 5 ετών 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 858.828,31 1.066.212,10

34. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για τις χρήσεις 2019 και 2018, του Οµίλου και της Εταιρείας είναι:

Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μισθωτοί 1.363 1.340 945 916

Ηµεροµίσθιοι 40 37 21 18

Σύνολο προσωπικού 1.403 1.377 966 934

35.  Παροχές στο προσωπικό

Οµίλου Οµίλου Εταιρείας Εταιρείας

1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Μισθοί - Ηµεροµίσθια 23.432.388,19 22.907.494,84 17.268.191,17 16.916.989,30
Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης 6.127.000,31 6.033.049,28 4.515.426,96 4.448.686,60
Αποζηµιώσεις απόλυσης 297.415,04 159.854,59 221.758,07 125.948,42
Προβλέψεις Αποζηµίωσης προσωπικού 271.061,86 246.589,66 201.716,04 188.468,05
Λοιπές παροχές 574.330,89 228.928,08 543.473,15 226.827,51
Σύνολο 30.702.196,29 29.575.916,45 22.750.565,39 21.906.919,88

36. Άλλα σηµαντικά γεγονότα

Την 4/7/2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της δηµόσιας πρότασης της εταιρείας «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE 
S.A.R.L.» προς τους µετόχους της εταιρείας «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών τους.
Στη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής η οποία ξεκίνησε την 4/6/2019 και έληξε την 2/7/2019, κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής 
από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νοµίµως και εγκύρως τη ∆ηµόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 101.847.074 Μετοχές, που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθµού Μετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι 
«Προσφερόµενες Μετοχές»). Οι Προσφερόµενες Μετοχές υπερέβησαν το 50% του συνολικού αριθµού των Μετοχών και των δικαιωµάτων 
ψήφου της Εταιρείας και ως εκ τούτου η ∆ηµόσια Πρόταση ισχύει, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. 
Εποµένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης των Προσφερόµενων Μετοχών, η εταιρεία «OCM LUXEMBOURG 
HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει συνολικά 101.847.074 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού 
αριθµού των Μετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας
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37.  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 ∆ιοίκησης. 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.

37.1  Ενδοεταιρικές συναλλαγές 

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών του Οµίλου ΙΑΣΩ για τις χρήσεις 2019 και 2018 είναι τα κάτωθι:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 31/12/2019

 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. HOCO Α.Ε.
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.

MEDSTEM 
SERVICES 

Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ A.E. - 0,00 13.864,98 125.158,42 4.007,51 6.741,60 149.772,51

HOCO Α.Ε. 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 1.328,70 0,00 - 13.150,00 0,00 0,00 14.478,70

MEDSTEM SERVICES A.E 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 116,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 116,00
ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 1.732.272,21 0,00 600.553,92 435,64 49.149,74 - 2.382.411,51

ΣΥΝΟΛΑ 1.733.716,91 0,00 614.418,90 138.744,06 53.157,25 6.741,60 2.546.778,72

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 31/12/2018

 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. - 27.211,25 15.065,56 131.657,17 78.524,24 6.741,60 259.199,82

ΙΑΣΩ GENERAL A.E.(*) 511,83 - 4.049,50 0,00 0,00 0,00 4.561,33

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 631,65 0,00 - 13.250,00 0,00 0,00 13.881,65

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. 2.698.125,67 705.791,11 802.774,73 590,19 79.583,25 - 4.286.864,95

ΣΥΝΟΛΑ 2.699.269,15 733.002,36 821.889,79 145.497,36 158.107,49 6.741,60 4.564.507,75

(*) Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του ανωτέρω πίνακα σχετικές με την εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε., αφορούν το διάστημα 1/1-5/4/2018, καθώς την ημέρα εκείνη 

ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας και έπαψε να αποτελεί θυγατρική του Ομίλου ΙΑΣΩ.
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2019

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
A.E.

ΙΑΣΩ 
ΝΟΤΙΩΝ 

A.E.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

A.E.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ A.E.

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E.

MEDSTEM 
SERVICES 

A.E.
HOCO Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 0,00 0,00 0,00 19.112,45 0,00 0,00 0,00 0,00 19.112,45

ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
A.E.

17.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
A.E.

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
A.E.

0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ A.E.

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 1.022.525,00 0,00 0,00 1.022.525,00

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
A.E.

57.332.566,17 0,00 0,00 0,00 2.512.417,39 - 0,00 0,00 0,00 59.844.983,56

MEDSTEM 
SERVICES A.E.

43.191,89 0,00 0,00 0,00 0,00 13.330,00 - 0,00 0,00 56.521,89

HOCO Α.Ε. 76,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 76,25

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.

11.525.041,56 0,00 0,00 0,00 363.876,48 0,00 0,00 0,00 - 11.888.918,04

ΣΥΝΟΛΑ 68.917.875,87 0,00 0,00 0,00 2.895.406,32 13.330,00 1.022.525,00 0,00 0,00 72.849.137,19

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2018

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
A.E.

ΙΑΣΩ 
ΝΟΤΙΩΝ 

A.E.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

A.E.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ A.E.

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E.

MEDSTEM 
SERVICES 

A.E.
HOCO Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 0,00 0,00 0,00 44.510,56 0,00 0,00 0,00 0,00 44.510,56
ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
A.E. 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
A.E. 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
A.E. 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ A.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
A.E. 9.174.697,06 0,00 0,00 0,00 2.495.806,12 - 0,00 0,00 0,00 11.670.503,18
MEDSTEM 
SERVICES A.E. 22.238,34 0,00 0,00 0,00 446,85 13.268,00 - 0,00 0,00 35.953,19

HOCO Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. 11.271.166,64 0,00 0,00 0,00 513.876,48 0,00 0,00 0,00 - 11.785.043,12

ΣΥΝΟΛΑ 20.468.102,04 0,00 0,00 0,00 3.054.640,01 13.268,00 1.000.000,00 0,00 0,00 24.536.010,05

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

 Όµιλος Εταιρεία

Αγορές υπηρεσιών 2.246.247,00 2.246.247,00

Υποχρεώσεις 2.246.247,00 2.246.247,00
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24

 Όµιλος Εταιρεία

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών (I) 810.848,50 810.848,50

Αµοιβές µελών ∆.Σ. (II) 69.845,88 69.845,88

Συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη (ΙΙΙ) 185.756,00 174.160,00

Σύνολο 1.066.450,38 1.054.854,38

• Στις ανωτέρω αµοιβές των ∆ιευθυντικών στελεχών περιλαµβάνονται κάθε είδους αµοιβές προς τα ∆ιευθυντικά στελέχη όπως µισθοί, 
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, λοιπές αµοιβές, έκτακτες αµοιβές, αποζηµιώσεις και λοιπές παροχές.

• Οι αµοιβές µελών ∆.Σ., αφορούν στα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, κατόπιν απόφασης της µετ΄αναβολή Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 20/7/2018 και της από 9/9/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

• Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν τα µέλη του ∆.Σ. ως ιατροί ελεύθεροι 
επαγγελµατίες και σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών από εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν.

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.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, οι αµοιβές της περίπτωσης (ΙΙΙ) µαζί µε τις συναλλαγές µε τις εταιρείες του βασικού µετόχου, έχουν συµπεριληφθεί στην 
κατηγορία «Έξοδα» που εµφανίζονται στα πρόσθετα στοιχεία των δηµοσιευµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.

38. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης  της 31/12/2019

Η εκδήλωση της πανδηµίας του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) βρήκε τους πολίτες και τις πολιτικές ηγεσίες όλου του κόσµου εντελώς 
απροετοίµαστες για την αντιµετώπισή της, γεγονός που οδήγησε πολύ γρήγορα στην ραγδαία εξάπλωσή της νόσου και στην δηµιουργία 
αισθηµάτων ανασφάλειας και φόβου για την τελική έκβαση του πρωτοφανούς αυτού φαινοµένου.

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής λόγω της πανδηµίας
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει τον κίνδυνο αυτό εφαρµόζοντας τις πολιτικές διαχείρισης κίνδυνων του Οµίλου ΙΑΣΩ. Παρά τον αιφνιδιασµό, ο 
Όµιλος ΙΑΣΩ αµέσως µετά τις πρώτες ανακοινώσεις κινήθηκε µε ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αµέσως να υλοποιεί 
ένα πλάνο µέτρων και ενεργειών µε κύριους στόχους: 

 - την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, ιατρών και ασθενών 
 - την εντατικοποίηση επικοινωνίας µε τους ανθρώπους µας
 - τον έλεγχο της ρευστότητας
 - τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών
 - σχέδιο ανάκαµψης 

Η αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα της αντίδρασης του Οµίλου και των Εταιρειών που τον απαρτίζουν στην αντιµετώπιση της κρίσης 
επιβεβαίωσε την ορθότητα σχεδιασµού και εφαρµογής του οργανωτικού µοντέλου του Οµίλου, σύµφωνα µε το οποίο η ∆ιοίκηση 
δηµιουργώντας την «Ειδική Επιτροπή COVID-19» ανέθεσε καθήκοντα ad hoc σε επιλεγµένα διευθυντικά στελέχη αναλόγως της ικανότητας 
ή/και της ειδικής εµπειρίας που διαθέτουν για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν στην 
οργανωτική δοµή του Οµίλου. 
Η επιτροπή αυτή λειτουργεί σε καθηµερινό επίπεδο µε αυξηµένες εξουσίες και αρµοδιότητες, ο δε Υπηρεσιακός Μηχανισµός υποχρεούται 
να την υποστηρίζει καθ΄ όλη την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων της. Η ως άνω επιτροπή, σε καθηµερινή επικοινωνία µε τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. και όποιο άλλο στέλεχος του οποίου επιθυµεί την υποστήριξη, ενηµερώνει αναλυτικά για την πορεία του έργου που εκτελεί, 
και ιδιαίτερα για τους ενδεχόµενους κινδύνους που καλείται να αντιµετωπίσει, εξασφαλίζοντας την ταχύτητα λήψης των απαιτούµενων 
αποφάσεων προς επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόµενου στόχου.
Παράλληλα, και για την διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οµίλου, τέθηκε σε εφαρµογή ειδικό πρόγραµµα τηλεργασίας για 
σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων ώστε να µη βρίσκονται στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Οµίλου. Ιδιαίτερη µέριµνα δίδεται για τους 
γονείς ανηλίκων τέκνων και για όσους χρειάζονται αυξηµένη προσοχή και φροντίδα, καθώς και για τις ευπαθείς οµάδες εργαζοµένων. 
Συγχρόνως, προχώρησε σε ειδική µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου για τη διαχείριση της πανδηµίας ενώ εκδόθηκαν και ειδικές 
οδηγίες από την επιτροπή νοσοκοµειακών λοιµώξεων για το προσωπικό και τους ιατρούς συνεργάτες, λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 
του Ε.Ο.∆.Υ. 
Με αυξηµένη εγρήγορση και µε αίσθηµα ευθύνης ο Όµιλος παρέµεινε δυναµικά στην πρώτη γραµµή κάλυψης των ιατρικών αναγκών, 
παρέχοντας, υπό τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιµώξεων, πλήρη Ιατρική κάλυψη και Νοσηλευτική 
προστασία στους νοσηλευόµενους ασθενείς. ∆όθηκαν ρητές οδηγίες για λήψη πλήρους ιστορικού των ασθενών τόσο από τους Ιατρούς, 
όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό ενώ έχει τεθεί σε λειτουργία µία µόνο ελεγχόµενη είσοδος.
Η χρήση µάσκας και η τακτική απολύµανση χεριών έγινε υποχρεωτική.
Άµεσα καταργήθηκε το επισκεπτήριο και όπου κρίθηκε αναγκαίο υπήρξε ένας µόνον συνοδός, εφαρµόζοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις 
(απολύµανση χεριών, χρήση µάσκας κ.λπ.). 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της πανδηµίας 
Οικονοµικοί φορείς, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, επενδυτές και οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν ότι το 2020 το παγκόσµιο Α.Ε.Π. θα κυµανθεί 
περίπου στο -4%, και ότι θα απαιτηθεί συνεχής, υψηλός ρυθµός  ανάπτυξης τουλάχιστον για δύο χρόνια ώστε να επανέλθει η παγκόσµια 
οικονοµία στα προ της επιδηµικής κρίσης επίπεδα. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, από 25/2/2020 υιοθέτησε κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του, αναστέλλοντας εµπορικές δραστηριότητες και περιορίζοντας τις 
µετακινήσεις των πολιτών. Για τις Ιδιωτικές Κλινικές, την 20/03/2020 µε βάση τα πρακτικά της 19ης και 20ης συνεδρίασης της Ε.Ε.Π.∆.Υ. 
έναντι του κορωνοϊού, κάλεσε τα αρµόδια όργανα των νοσοκοµείων και ιδιωτικών κλινικών να προβούν άµεσα στην αναστολή λειτουργίας 
των τακτικών χειρουργείων τους, καθώς και στον µη προγραµµατισµό νέων, µέχρι νεοτέρας, στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας 
ανάγκης για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και της επιτακτικής ανάγκης για την εξοικονόµηση πόρων και 
προσωπικού των µονάδων υγείας της Χώρας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο το ΙΑΣΩ αξιοποιεί το κλίµα εµπιστοσύνης των καταναλωτών / ασθενών του, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 
αποµακρύνει τον κίνδυνο µετάδοσης και διασποράς του κορωναϊού αλλά ταυτόχρονα προχωρά στην υλοποίηση του προϋπολογισµένου 
προγράµµατος του Οµίλου. 

Σηµειώνεται ότι, η σηµαντική και πολύπλευρη δραστηριότητα του Οµίλου στην εγχώρια αγορά υπηρεσιών Υγείας αναστέλλει µερικώς 
τη διασπορά των σχετικών κινδύνων και βοηθά µερικώς στην εξισορρόπηση των επιπτώσεων επί των οικονοµικών µεγεθών του 
Οµίλου. Σε περίπτωση όµως διακοπής της πορείας ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, θα µπορούσε ενδεχοµένως να επηρεαστεί 
αρνητικά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος του Οµίλου και να δυσχερανθούν, µεταξύ άλλων, οι όροι χρηµατοδότησης των 
δραστηριοτήτων του, καθώς και οι συναλλαγές µε τους προµηθευτικούς οίκους του εισαγόµενου εξοπλισµού. Τα ανωτέρω ενδεχόµενα, 
εφόσον επαληθευθούν, είναι πιθανό να επηρεάσουν προσωρινά την αποδοτικότητα της δραστηριότητας του Οµίλου.

Θέση της ∆ιοίκησης είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί µε ακρίβεια ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην παγκόσµια και στην ελληνική 
οικονοµία και να προσδιοριστούν αυτές που θα έχουν τη µεγαλύτερη επίπτωση στην λειτουργία, την χρηµατοοικονοµική επίδοση, τις 
ταµειακές ροές και την οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. Επίσης, η εν λόγω αρνητική επίπτωση δεν µπορεί, επί του παρόντος, 
να ποσοτικοποιηθεί επί της ουσίας µέχρι τέλους του έτους. 

Στο πρώτο τρίµηνο του 2020, ο τζίρος της Εταιρείας διαµορφώθηκε στα ίδια ουσιαστικά επίπεδα συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2019. Λόγω της υγειονοµικής κρίσης από τον COVID-19 καθώς και των µέτρων προστασίας για την αντιµετώπισή της, τα αποτελέσµατα 
της Εταιρείας κατέγραψαν σηµαντική πτώση στο 2ο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου και τον Απρίλιο του 2020. Συγκεκριµένα, η πτώση 
περιστατικών σε ορισµένους τοµείς όπως του διαγνωστικού τοµέα (ανοικτή νοσηλεία), των περιστατικών παιδιατρικών νοσηλειών και 
των χειρουργικών επεµβάσεων υπερβαίνει το 50%, συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019. ∆εδοµένης της µεταβλητότητας και 
αβεβαιότητας της οικονοµικής και υγειονοµικής κατάστασης στην χώρα λόγω του COVID-19, η Εταιρεία είναι σε συνεχή αξιολόγηση της 
επίπτωσης της πανδηµίας στα αποτελέσµατα της χρήσης του 2020. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης είναι ότι η Εταιρεία έχει αρκετή ρευστότητα 
για να αντέξει την κρίση, τουλάχιστον εως το τέλος του έτους ενώ παράλληλα έχει ήδη εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραµµή κίνησης 
κεφαλαίου.   

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ∆ιοίκηση µεριµνά για τη διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας της εταιρείας, εφαρµόζοντας 
διαδικασίες συνεχούς εντοπισµού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που ενδεχοµένως θα προκύψουν στο άµεσο µέλλον όπως:

 - Αναβολή περιστατικών ασθενών / εσόδων λόγω κρατικής παρέµβασης
 - Μείωση εσόδων λόγω απαγόρευσης µετακινήσεων ασθενών
 - Μη εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων από τρίτους προµηθευτές αφού η εταιρεία δεν προβαίνει από µόνη της σε εισαγωγές 

φαρµάκων και υλικών. 
 
Σε άµεση, συνεχή και συστηµατική συνεργασία µε την συσταθείσα Επιτροπή, η ∆ιοίκηση σχεδιάζει και εφαρµόζει µέτρα αντιµετώπισης κάθε 
εντοπιζόµενου κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές του επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθµό.

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

Ως προς την οικονοµική της θέση, η Εταιρεία, παρά την υφιστάµενη οικονοµική κρίση, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων, αλλά και σήµερα, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα και συνεχίζει να 
είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών της προς όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, προµηθευτές, δηµόσιο, ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, πιστωτές, µετόχους κ.λπ.

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου γεγονότα που να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία και για τα οποία να 
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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Μαρούσι, 15/5/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Ε. 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 2019.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

10/09/2019 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης www.groupiaso.gr/Ενηµέρωση Επενδυτών/
Ανακοινώσεις - ∆ελτία Τύπου προς Χ.Α./2019

13/08/2019 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 09/09/2019 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

30/09/2019 ∆ελτίο Τύπου – Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α 6µηνου 2019 www.groupiaso.gr/Ενηµέρωση Επενδυτών/
Ανακοινώσεις - ∆ελτία Τύπου προς Χ.Α./2019

22/04/2019 ∆ελτίο Τύπου – Οικονοµικά Αποτελέσµατα 12µηνου 2018 «»

05/04/2019 Ανακοίνωση Σχετικά µε την Εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών 
του Οµίλου ΙΑΣΩ «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

24/12/2019 Ανακοίνωση - Έγκριση Συναλλαγών µε Συνδεδεµένο Μέρος www.groupiaso.gr/Ενηµέρωση Επενδυτών/
Ανακοινώσεις - ∆ελτία Τύπου προς Χ.Α./2019

20/11/2019 Ανακοίνωση ∆ιανοµή Κερδών Προηγούµενων Οικονοµικών Χρήσεων «»

17/10/2019 Γνωστοποίηση Αλλάγης Σύνθεσης ∆.Σ κ Επιτροπής Ελέγχου «»

18/09/2019 Πολιτική Αποδοχών – Εγκεκριµένη από Γ.Σ «»

30/08/2019 Ανακοίνωση «»

12/07/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου «»

10/07/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου «»

09/07/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου «»

08/07/2019 Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ 2β του Ν.3461/2006 «»

08/07/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου «»

04/07/2019 Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ 2β του Ν.3461/2006 «»

04/07/2019 Ανακοίνωση – Αποτελέσµατα ∆ηµόσιας Πρότασης «»

04/07/2019 Ανακοίνωση – Αποτελέσµατα ∆ηµόσιας Πρότασης «»

04/07/2019 Announcement of the VTO results «»

02/07/2019 Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ 2β του Ν.3461/2006 «»

02/07/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου «»

02/07/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου AXON «»

01/07/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου «»

28/06/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου ΠΕΙΡΑΙΩΣ «»

28/06/2019 Γνωστοποίηση Μεταβολής ∆ικαιωµάτων Ψήφου EUROMEDICA «»

20/06/2019 Ανακοίνωση Νέου  ∆.Σ – Νέου Μέλους Επιτροπής Ελέγχου «»
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

12/06/2019 Ανακοίνωση – Έκθεση της Rothcchild Martin Maurel προς το ∆.Σ της ΙΑΣΩ www.groupiaso.gr/Ενηµέρωση Επενδυτών/
Ανακοινώσεις - ∆ελτία Τύπου προς Χ.Α./2019

12/06/2019 Αιτιολογηµένη Γνώµη ∆Σ της ΙΑΣΩ «»

01/04/2019 Ανακοίνωση συµπλ. – Επιχειρηµατικές Εξελίξεις στην Εταιρία «»

01/04/2019 Ανακοίνωση  – Επιχειρηµατικές Εξελίξεις στην Εταιρία «»

28/03/2019 Ανακοίνωση – Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος «»

15/02/2019 Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασµατικών Υπολοίπων «»

13/02/2019 Ανακοίνωση ∆ιαδικασίας Εκποίησης  Κλασµατικών Υπολοίπων «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

11/12/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.groupiaso.gr/Ενηµέρωση Επενδυτών/
Ανακοινώσεις - ∆ελτία Τύπου προς Χ.Α./2019

10/12/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

27/11/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

25/10/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

15/10/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

10/10/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

10/10/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

08/10/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

04/10/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

02/09/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

27/08/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

21/08/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

13/08/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

02/08/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

25/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

25/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

22/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

17/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

16/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

31/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
www.groupiaso.gr/Ενηµέρωση Επενδυτών/

Ανακοινώσεις - ∆ελτία Τύπου προς Χ.Α./2019

30/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

27/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

19/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

σελ. 168
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

18/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών www.groupiaso.gr/Ενηµέρωση Επενδυτών/
Ανακοινώσεις - ∆ελτία Τύπου προς Χ.Α./2019

12/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

11/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

10/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

10/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

05/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

04/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

04/12/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

29/11/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

28/11/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»

27/11/2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών «»
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ΣΤ.  ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΈΩΝ
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι 
εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και οι Εκθέσεις ∆ιαχείρισης των ∆ιοικητικών Συµβουλίων όλων των 
εταιρειών που ενοποιούνται, για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Εταιρείας www.groupiaso.gr και στην αντίστοιχη του Γ.Ε.ΜΗ.

σελ. 169
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ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 001403101000
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΙΑΣΩ και της Εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.
(Εκδότης). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες
και οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου
ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.groupiaso.gr Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Demalde Alvarez Federico, Μη Εκτελεστικό Μέλος
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 15 Μαΐου 2020 Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Van Steenkiste James Peter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12921) Βασιλόπουλος Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Παπαγεωργίου Πέτρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελεγκτική εταιρεία: MPI Hellas S.A. Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Παπαϊωάννου Ευθύμιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη Σπυρόπουλος Σπυρίδων, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα) 141.860.069,86 123.478.851,62 123.166.080,98 130.734.520,03
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9) 0,00 -876.861,77 0,00 -593.475,34
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα) 141.860.069,86 122.601.989,85 123.166.080,98 130.141.044,69
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -10.178.465,18 19.692.629,68 4.257.749,12 -6.855.026,72
Αύξηση κεφαλαίου (με δωρεάν μετοχές)
από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο 0,00 15.356.849,20 0,00 15.356.849,20
Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -168.925,34 0,00 -168.925,34
Διανομή μερίσματος -2.443.135,08 0,00 -2.443.135,08 0,00
Μεταβολή καθαρής θέσης από εκποίηση θυγατρικής εταιρείας 0,00 -314.612,68 0,00 0,00
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο 0,00 -15.356.849,20 0,00 -15.356.849,20
Αγορά Ιδίων μετοχών -50.674,91 0,00 -50.674,91 0,00
Λοιπές προσαρμογές απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 48.988,35 0,00 48.988,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα) 129.187.794,69 141.860.069,86 124.930.020,11 123.166.080,98

============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -8.891.739,04 19.672.459,07 4.541.953,31 -4.014.067,15
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 7.706.146,88 8.154.511,04 4.817.297,34 4.796.020,49
Προβλέψεις 17.302.779,52 1.413.406,56 3.174.873,73 881.561,54
Κέρδη/ζημιές από πώληση θυγατρικής 0,00 -6.731.484,48 0,00 500.000,00
Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 360.292,70 -107.770,74 2.481.164,02 19.958.495,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.760.753,26 4.778.905,90 1.893.045,88 1.988.543,20
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -703.840,76 -52.314,57 -685.075,05 -34.666,54
Λοιπές προσαρμογές (Claw back - επανεκτίμηση
μακροπρόθεσμων εσόδων) 4.672.094,16 7.471.829,56 4.180.611,46 4.167.685,49--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

26.206.486,72 34.599.542,34 20.403.870,69 28.243.572,41
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 189.924,92 617.678,54 -93.136,79 316.108,55
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 1.120.405,05 -12.439.235,73 3.107.689,38 -5.129.098,73
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.628.372,71 -1.901.794,16 4.846.140,04 -653.228,04
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -2.694.534,24 -3.629.923,39 -1.081.589,18 -1.861.179,17
Καταβεβλημένοι φόροι -77.331,15 -328.892,20 0,00 0,00
(Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων 2.000,00 -322.044,40 0,00 -300.000,00--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ. δραστηριότητες (α) 28.375.324,01 16.595.331,00 27.182.974,14 20.616.175,02--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 0,00 19.118.614,46 0,00 20.096.000,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περ. στοιχείων -5.091.215,07 -4.265.505,97 -4.798.578,00 -3.693.508,60
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 2.425,11 232.057,46 2.425,11 232.057,46
Τόκοι εισπραχθέντες 99.489,29 68.638,11 80.723,59 50.990,08
Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 -47.807.289,45 -1.830.343,47--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ. δραστηριότητες (β) -4.989.300,67 15.153.804,06 -52.522.718,75 14.855.195,47--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά/Πώληση Ιδίων μετοχών -50.674,91 0,00 -50.674,91 0,00
Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -191.365,34 0,00 -168.925,34
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 71.376.250,00 2.060.000,00 71.376.250,00 0,00
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -207.383,79 -195.822,44 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -83.077.906,96 -24.811.532,54 -34.000.250,00 -24.476.997,74
Μερίσματα πληρωθέντα -2.443.135,08 0,00 -2.443.135,08 0,00--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ. δραστηριότητες (γ) -14.402.850,74 -23.138.720,32 34.882.190,01 -24.645.923,08--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 8.983.172,60 8.610.414,74 9.542.445,40 10.825.447,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 25.128.139,27 15.976.794,05 21.059.817,63 10.234.370,22--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στα περιουσιακά
στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 0,00 540.930,48 0,00 0,00--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 34.111.311,87 25.128.139,27 30.602.263,03 21.059.817,63--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 201.734.235,78 204.660.255,08 106.093.536,39 106.084.840,38
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 671.804,43 724.086,18 664.510,03 695.001,92
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 156.260,30 158.260,30 59.789.837,89 17.821.083,35
Αποθέματα 1.901.623,88 2.091.548,80 1.072.025,70 978.888,91
Απαιτήσεις από Πελάτες 16.083.075,63 37.614.510,33 14.262.343,92 19.522.645,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.200.059,15 36.081.976,13 38.599.715,84 30.050.424,73--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 260.747.059,17 281.330.636,82 220.481.969,77 175.152.884,46

============= ============= ============= =============
Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (122.156.754 μτχ Χ €0,44) 53.748.971,76 53.748.971,76 53.748.971,76 53.748.971,76
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 81.498.076,70 87.689.452,12 71.181.048,35 69.417.109,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 135.247.048,46 141.438.423,88 124.930.020,11 123.166.080,98
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -6.059.253,77 421.645,98 — —
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 129.187.794,69 141.860.069,86 124.930.020,11 123.166.080,98
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 66.337.805,71 71.540.250,00 66.337.805,71 30.500.250,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.292.505,09 12.662.426,94 5.404.832,97 4.873.283,53
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 23.076.363,52 32.567.741,83 3.625.000,00 3.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.852.590,16 22.700.148,19 20.184.310,98 13.113.269,95
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 131.559.264,48 139.470.566,96 95.551.949,66 51.986.803,48--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 260.747.059,17 281.330.636,82 220.481.969,77 175.152.884,46

============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κύκλος εργασιών (μετά από Rebate & Claw back) 95.714.068,55 99.254.675,28 72.130.622,30 71.255.470,56
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 21.426.976,76 22.196.851,31 17.756.171,00 20.203.972,32
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 135.662,13 17.543.471,64 12.201.576,83 18.381.981,35
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων -8.891.739,04 19.672.459,07 4.541.953,31 -4.014.067,15
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α) -10.819.453,29 11.676.006,27 3.837.560,38 -11.411.584,07
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -4.304.102,43 13.041.359,62 3.837.560,38 -11.411.584,07
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -6.515.350,86 -1.365.353,35 — —
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτ/τα
Κέρδη/(ζημιές) από αναπρ/γή εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 0,00 7.395.951,49 0,00 3.932.776,75
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών -70.455,53 -15.905,67 -26.833,30 2.757,33
Αναβαλλόμενος Φόρος 16.909,33 -1.845.011,43 6.439,99 -983.883,52
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας
λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή 694.534,31 2.481.589,02 440.582,05 1.604.906,79
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 640.988,11 8.016.623,41 420.188,74 4.556.557,35
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
μετά από φόρους (Α)+(Β) -10.178.465,18 19.692.629,68 4.257.749,12 -6.855.026,72
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής -3.697.565,43 20.580.983,24 4.257.749,12 -6.855.026,72
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -6.480.899,75 -888.353,56 — —
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή—Βασικά (σε Ευρώ) -0,0352 0,1068 0,0314 -0,0934
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή—(σε Ευρώ) — —
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 7.841.809,01 25.697.982,68 17.018.874,17 23.178.001,84

============= ============= ============= =============

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΝ 603601

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 510911

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 619215

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 (Σημείωση 8 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) είναι:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ
Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης
1. ΙΑΣΩ Α.Ε Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής Μητρική
2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση
3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση
4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση κ΄ Έμμεση
5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση κ΄ Έμμεση
6. MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση κ΄ Έμμεση
7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% Έμμεση
8. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 69,56% Άμεση
9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Κορωπί Αττικής 63,73% Άμεση κ΄ Έμμεση
Την 5/4/2018 η μητρική εταιρεία μεταβίβασε τις μετοχές της ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. στην HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L. σε υλοποίηση
της από 5/11/2017 συμφωνίας. Επομένως, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων του Ομίλου για την χρήση 1/1-31/12/2019, δεν είναι συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα της χρήσης 1/1-31/12/2018 αφού τα αποτελέσματα της πρώην θυγατρικής, ενοποιήθηκαν μέχρι την 5/4/2018 (Σημείωση 8.2 Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων). Δεν υπάρχουν λοιπές εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην
αμέσως προηγούμενη χρήση όπως επίσης δεν υφίστανται αλλαγές και στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2018, με εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου την 31/12/2019, υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Τραπέζης Πειραιώς Α.Ε., της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Alpha Bank A.E. ύψους € 113,20 εκατ.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 966 και 934 άτομα κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα, ενώ του Ομίλου σε 1.403 και 1.377 άτομα κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα.
4. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής.
5. Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά τη χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε € 5.091.215,07 ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε € 4.798.578,00.
6. Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Κατά την 31/12/2019, δεν υφίσταται από την μητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Ομίλου σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σημείωση 21

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου για αποζημιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήματος ποσού περίπου € 64,08 εκατ. και € 65,74 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 31/12/2019, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσό περίπου € 1,99 εκατ. και € 2,03 εκατ. αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της μεταβίβασης των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», η μητρική εταιρεία έχει αναλάβει ενδεχόμενες
υποχρεώσεις  από αγωγές ασθενών του ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε., συνολικού αγωγικού αιτήματος ποσού περίπου € 27,35 εκατ. για τις οποίες διενεργήθηκε πρόβλεψη € 0,50 εκατ. (Σημείωση 25 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

8. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού και επισφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη μέχρι 31/12/2019 ποσό περίπου € 14,73 εκατ. και € 32,13 εκατ. αντίστοιχα (Σημειώσεις 10 & 15 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
9. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 1/1-31/12/2019 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, αφορούν: α) ποσά € 20.393,31 και € -53.546,20 αντίστοιχα, στην αναγνώριση του αναλογιστικού κέρδους/ζημίας από την μελέτη

αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 15 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων), και β) ποσά ύψους € 440.582,05 και € 694.534,31 αντίστοιχα, που οφείλονται κυρίως στην μεταβολή των αποθεματικών εύλογης αξίας λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή σε 24% (Σημείωση 28 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων). 
10. Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης, η μητρική εταιρεία κατέχει 34.832 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 έκαστη και συνολικής αξίας κτήσης € 50.674,91 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0285% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Περαιτέρω, από 1/1/2020 έως 15/5/2020 αποκτήθηκαν επιπλέον 157.474 ίδιες

μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 έκαστη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1289% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Δεν κατέχονται άλλες μετοχές της μητρικής Εταιρείας από τις θυγατρικές προς αυτήν εταιρείες.
11. Οι προβλέψεις για τη χρήση 1/1-31/12/2019 για Claw back και το Rebate του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 6,69 εκατ. και € 10,91 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα (Σημείωση 4.1 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
12. Την 30/8/2019, ο Όμιλος προέβη στην αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού του από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω έκδοσης από την μητρική εταιρεία ομολογιακού δανείου ύψους € 72.500 εκατ. (Σημείωση 13 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
13. Με την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών την 4/7/2019, η εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει συνολικά 101.847.074 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

(Σημείωση 36 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
14. Για τη χρήση του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την διανομή μερίσματος λόγω ύπαρξης κερδών της Εταιρείας.
15. Με την από 20/11/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ.της μητρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.", αποφασίστηκε η διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού € 2.443.135,08,

ήτοι ποσού € 0,02 ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου.
16. Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31/12/2019, παρατίθενται στη Σημείωση 38 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
17. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από μερίσματα), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές

τους με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτά μέρη, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:
Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 0,00 149.772,51
β) Έξοδα 2.432.003,00 4.154.123,91
γ) Απαιτήσεις 0,00 68.917.875,87
δ) Υποχρεώσεις 0,00 19.112,45
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 880.694,38 880.694,38
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00 0,00

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 516314 (Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21966)

σελ. 170
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