
Ετήσιος Απολογισμός

2009



Ετήσιος Απολογισμός

2009



Ηγέτης στην παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

€49,6 εκατ. 

EBITDA 864.594 
εξωτερικοί 
ασθενείς

Περισσότεροι από 

4.000 
συνεργάτες ιατροί



Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας της 

10 νοσοκομεία 
σε 4 χώρες της 
Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης

€ 353 εκατ. 
έσοδα

1.848 
κλίνες 
συνολική 
δυναμικότητα, 
1.271 
ενεργές κλίνες

Ένας πολυεθνικός 
Όμιλος με το 

14,6% 
των εσόδων να 
πραγματοποιείται 
εκτός Ελλάδος. 
Παρουσία σε 
5 χώρες της 
Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης 

Ένας 
καθετοποιημένος 
Όμιλος με το 

11% 
των εσόδων 
να προέρχεται 
από Εμπορικές 
Δραστηριότητες

61.502 
επεμβάσεις

19.368 
γεννήσεις

4.293 
εργαζόμενοι  

99.920 
εσωτερικοί 
ασθενείς

Το ΥΓΕΙΑ, πρώτο 
και μοναδικό 
πιστοποιημένο 
νοσοκομείο στην 
Ελλάδα από το
Joint Commission 
International





Μήνυμα Προέδρου .................................................................................. 6
Μήνυμα Διευθύνουσας Συμβούλου ............................................................ 8
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ .....................................................................................10

Ιστορικό Ομίλου ...................................................................................... 12
Δομή Ομίλου ΥΓΕΙΑ .................................................................................. 13
Στοιχεία Προσωπικού Ομίλου ΥΓΕΙΑ ............................................................14
Χρηματιστηριακά Στοιχεία .......................................................................... 15
Μετοχική Σύνθεση .................................................................................... 16
Διαγράμματα Μετοχής ............................................................................... 16
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες ...................................................................... 16
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ΥΓΕΙΑ ............................................... 17
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών .......................................................................19
Επενδυτική Πολιτική ................................................................................ 21

Ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα ................................................................. 22
Ανταγωνισμός – Προοπτικές – θέση του Ομίλου ...........................................26
Γενικές Κλινικές .......................................................................................28

Διαγνωστικόν & Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ ....................... 30
Μαιευτήρια ............................................................................................ 40

Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ....... 42
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ...................................................................... 46

Παιδιατρικές Κλινικές .............................................................................. 48
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ....................................................................... 50

Εμπορικές Εταιρείες ..................................................................................52
Y-LOGIMED............................................................................... 54
STEM-HEALTH & STEM-HEALTH UNIREA .......................................... 56
Y-PHARMA ............................................................................... 58

Διαγνωστικά Κέντρα & Εργαστήρια ..............................................................60
ΑλφαLab ................................................................................. 62
BIO-CHECK ............................................................................... 64

Ο κλάδος υγείας στην Τουρκία ................................................................ 66
J.F.K. ..................................................................................... 68
AVRUPA SAFAK HOSPITAL ........................................................... 69
GOZTEPE SAFAK HOSPITAL .......................................................... 70
ISTANBUL SAFAK HOSPITAL ......................................................... 71

Ο κλάδος υγείας στην Κύπρο .................................................................. 72
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ............................................................ 74
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ....................................................... 75

Ο κλάδος υγείας στην Αλβανία ................................................................ 76
HYGEIA HOSPITAL TIRANA .......................................................... 78

Εταιρική Διακυβέρνηση .......................................................................... 82
Διοικητικό Συμβούλιο .............................................................................. 84
Επιτροπές ...............................................................................................90
Εσωτερικός Έλεγχος .................................................................................92
Επενδυτικές Σχέσεις, Εξυπηρέτηση Μετόχων ................................................ 94

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ............................................... 96
Το κοινωνικό «πρόσωπο» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ .................................................98
Πρόγραμμα Συνέδριων-Ημερίδων-Χορηγιών .............................................. 100

Τηλεφωνικός κατάλογος Ομίλου ΥΓΕΙΑ ....................................................102
Ετήσια Οικονομική Έκθεση ....................................................................107

Περιεχόμενα



“

“

Όραμά μας... 
η δημιουργία 
του μεγαλύτερου Ομίλου 
παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ 
στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, της Μεσογείου 
και της Μέσης 
Ανατολής



Μήνυμα Προέδρου

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είχαν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στις ευάλωτες οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 
Κατά τη διάρκεια του 2009, παρατηρήσαμε περαιτέρω επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και των αναπτυσσόμενων και αναδυόμε-
νων αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εντούτοις τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ επέδειξαν αντοχή αντανακλώντας 
την ορθότητα των βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων μας για την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, τον περιορισμό των 
ελαστικών δαπανών, και την αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 
Αναμένουμε παρόμοιες προκλήσεις στο οικονομικό περιβάλλον των αγορών αυτών και κατά τη διάρκεια της επόμενης χρήσης. 
Σήμερα είμαστε στη διαδικασία λήψης μέτρων εκ μέρους των κυβερνήσεων και αυστηρού ελέγχου από τα κεντρικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν με 
ακρίβεια ως προς την επίδραση που θα έχουν στο οικονομικό περιβάλλον σε βάθος χρόνου.
Εντούτοις πιστεύουμε ότι, η ανάκαμψη των οικονομιών, τόσο της ελληνικής, όσο και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, 
θα καθυστερήσει χρονικά σε σχέση με την ανάκαμψη των αναπτυγμένων οικονομιών.     
Αν και οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν γεμάτες προκλήσεις, πιστεύουμε πως η ισχυρή κεφαλαιουχική δομή μας σε συνδυ-
ασμό με τις επενδυτικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε λάβει, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση, δίνοντάς 
μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές των χωρών 
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 
Εκτιμούμε ότι η πολιτική της ενίσχυσης των δεσμών με τους ανθρώπους που ζητούν να τους παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, σε συ-
νάρτηση με την στοχευμένη ανάπτυξη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, θα αυξήσουν τα μερίδια αγοράς, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για 
την ενδυνάμωση της μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου.
Επίσης σημαντικοί άξονες της πολιτικής του Ομίλου, είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων και της χρηματοδότησης των επενδύσεων 
όπως αυτή εφαρμόστηκε ήδη από το 2007, με παράλληλη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των συνεργειών εντός του Ομίλου και 
την ελαχιστοποίηση των εξόδων με στόχο τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.
Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές 
συνέπειες της κρίσης, αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. 
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιατρούς και το προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, διότι δίχως τη 
δική τους συμβολή και συμπαράσταση δεν θα ήταν εφικτό να επιτύχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, την εξάπλωση του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Παρά τις δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, 
όπως είναι η αξιοπιστία, η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό, η χρηματοοικονομική ευρωστία, η ηγε-
τική θέση, θα επιμείνουμε στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου, τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ομίλου ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Σταύρου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2010 
Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,



“

“

Κύριο μέλημα μας…
η παροχή υψηλών 
υπηρεσιών υγείας 
με σκοπό να καλύπτουμε 
τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες και 
να εναρμονιζόμαστε 
με τις συνεχείς 
εξελίξεις της ιατρικής 
τεχνολογίας. 



Μήνυμα Διευθύνουσας 
Συμβούλου

Σε μια χρονιά σημαντικών εξωγενών προκλήσεων, οι οποίες επηρέασαν και ανέδειξαν τα δομικά προβλήματα της Ελληνικής 
οικονομίας, καταφέραμε να προσαρμόσουμε με επιτυχία τις δραστηριότητές μας στην νέα οικονομική πραγματικότητα, ενισχύ-
οντας ταυτόχρονα τα μερίδια αγοράς του Ομίλου.
Είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας για τη χρήση του 2010, αλλά και το 
μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι συνυφασμένες με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Η τρέχουσα οικονομική ύφεση και 
οι μακροοικονομικές ανισορροπίες της Ελληνικής οικονομίας συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και επηρεάζουν το 
σύνολο των κλάδων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας.
Όμως πιστεύουμε πως η ισχυρή κεφαλαιουχική δομή μας σε συνδυασμό με τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε 
λάβει, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες 
που δημιουργούνται και τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 
Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων (stakeholders) 
της επιχείρησης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services), 
την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology), τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές 
(niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρω-
πο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Δεδηλωμένη παραμένει η δέσμευση του Ομίλου στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες που ακολουθεί: τη γεωγραφική δια-
φοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων και την επικέντρωση στο 
ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Η επιτυχία του Ομίλου μας μεταξύ άλλων εδράζεται στη δυνατότητά του να προσαρμόζεται στα εκάστοτε ισχύοντα οικο-
νομικά δεδομένα, καθώς και στην εμπειρία, τεχνογνωσία και χρηματοοικονομική επιφάνεια που ο βασικός μέτοχος του 
ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) εισφέρει σε αυτόν. Άλλωστε, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική επένδυση της 
MIG στο χώρο της υγείας μέσω της εξαγοράς του «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ», καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν καθετοποιημένο 
Όμιλο παροχής υγείας, ο οποίος δραστηριοποιείται πλέον σε 5 χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με αποτέλεσμα 
40 χρόνια μετά την ίδρυσή του ο «Όμιλος ΥΓΕΙΑ» να διαθέτει συνολικά 10 νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία, την 
Αλβανία και την Κύπρο, συνολικής δυναμικότητας 1.848 κλινών, απασχολώντας περισσότερους από 4.500 εργαζόμενους 
και 4.000 συνεργάτες ιατρούς. 
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ιατρούς και το προσωπικό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, διότι 
δίχως τη δική τους συμβολή και συμπαράσταση δεν θα ήταν εφικτό να επιτύχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τη 
διαπίστευση του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ από το διεθνούς κύρους οργανισμό διαπίστευσης ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, 
Joint Commission International, με αποτέλεσμα το ΥΓΕΙΑ να είναι το πρώτο και μοναδικό διαπιστευμένο νοσηλευτικό 
ίδρυμα στην Ελλάδα, τοποθετώντας τον Οργανισμό μεταξύ των κορυφαίων νοσοκομείων του κόσμου. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιατρούς και τους εργαζόμενους που ανήκουν στην οικογένεια του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ, για τις προσπάθειες και τη δέσμευση που επιδεικνύουν. Η ολόψυχη συμμετοχή και η αφοσίωσή τους μας 
επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.
Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό, οι ικανότητες της διοίκησης, η γεωγραφική διαφοροποίηση, η οικονομική πειθαρχία 
και το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι τα απαραίτητα εχέγγυα, τα οποία θα επιτρέψουν στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ 
να πραγματοποιήσει το όραμά μας για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Αρετή Σουβατζόγλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2010 
Αγαπητοί Μέτοχοι,





Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ



Ιστορικό Ομίλου 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει 10 Nοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία και 
την Κύπρο, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.848 κλινών με 84 
χειρουργικές αίθουσες, 47 αίθουσες τοκετών και 23 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με 
160 κλίνες. Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότεροι από 4.500 
εργαζόμενοι και περίπου 4.000 συνεργάτες ιατροί.

Το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον, 
ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. τα τελευταία τέσσερα χρόνια στo πλαίσιo συσπείρωσης στο χώρο της 
ιδιωτικής υγείας, προχώρησε στη στρατηγική επιλογή της εξαγοράς εταιρειών παροχής 
δευτεροβάθμιας παροχής υγείας. Πλέον, στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ Α.Ε., περιλαμβάνονται ο 
όμιλος «ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ» με άδειες λειτουργίας 501 και 100 κλινών αντιστοίχως. 

Επίσης, από την αρχή του 2008 περιλαμβάνεται στον Όμιλο το Νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 
στη Λεμεσό της Κύπρου με δυναμικότητα 90 κλινών και από τον Ιούλιο του 2008 η 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο, με δυναμικό-
τητα 71 κλινών. Τον Δεκέμβριο του 2008, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Τουρκικού 
ομίλου SAFAK, ο οποίος διαθέτει 4 νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, συνολικής 
δυναμικότητας 426 κλινών. Τέλος, εντός του 2010 ξεκίνησε να λειτουργεί το HYGEIA 
TIRANA Sh.A. στην Αλβανία, με άδεια λειτουργίας 220 κλινών. 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του 
Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής ΑλφαLab, του Διαγνωστικού Κέντρου 
BIO-CHECK στο κέντρο της Αθήνας και τέλος συνεργάζεται με το Πολυϊατρείο & Διαγνω-
στικό Κέντρο ΛΗΤΩ LAB στον Πειραιά. 

Επίσης, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων με τη δημι-
ουργία δικτύου στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ήδη από τον Ιούλιο 
του 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί η STEM-HEALTH HELLAS Α.Ε. στην Ελλάδα, ενώ από 
τον Μάιο του 2009 ξεκίνησε να λειτουργεί η STEM-HEALTH UNIREA S.Α. στη Ρουμανία. 
Τέλος, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτει εταιρείες εμπορίας ειδικών υλικών (Y-LOGIMED A.E.), 
φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (Y-PHARMA A.E.), οι οποίες 
εφοδιάζουν τις εταιρείες του Ομίλου και ιδιωτικές κλινικές με το απαραίτητο υγειονο-
μικό και φαρμακευτικό υλικό. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 40χρονης ιστορίας της, η Εταιρεία με σεβασμό στον άνθρωπο, 
την κοινωνία και το περιβάλλον, επιδιώκει να συνδυάζει την παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών υγείας.

 



Δομή Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
Η δομή του ΥΓΕΙΑ διαχωρίζει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε τρεις βασικούς τομείς:

* Άμεση και έμμεση συμμετοχή 31.12.2009

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ*

AVRUPA SAFAK
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

50,0%

JFK HOSPITAL 
ISTANBUL
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

50,0%

GOZTEPE SAFAK
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

50,0%

ISTANBUL SAFAK
(ΤΟΥΡΚΙΑ)

50,0%

HYGEIA HOSPITAL 
TIRANA Sh.A. 
(ΑΛΒΑΝΙΑ)

80,0%

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
(ΚΥΠΡΟΣ)

65,7%

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
(ΚΥΠΡΟΣ)

60,0%

Y-LOGIMED A.E.
100,0%

Y-PHARMA A.E.
85,0%

STEM-HEALTH A.E.
50,0%

STEM-HEALTH 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

74,3%

STEM-HEALTH 
UNIREA S.A.
(ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

25,0% 

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Θ.Κ.Α. 
ΥΓΕΙΑ A.E.
100,0%

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
98,6%

ΛΗΤΩ Α.Ε.
87,4%

ΑλφαLab A.E.
87,4%

BIO-CHECK A.E.
100,0%



Στοιχεία Προσωπικού Ομίλου ΥΓΕΙΑ 

Οι Άνθρωποι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος οργανισμός παροχής υγείας, ο 
οποίος παρέχει στους εργαζομένους του ένα σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον 
όπου έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν επαγγελματική ανέλιξη και απασχόληση σε 
διαφορετικές ειδικότητες. 

Η γεωγραφική επέκταση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, αναπτύσσει και διευρύνει την έκθεση των 
στελεχών μας στις διεθνής επαγγελματικές πρακτικές, αποτελώντας το κατάλληλο εφό-
διο για την ανάληψη υπεύθυνων επαγγελματικών θέσεων. 

Μετά την εξαγορά του Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ από την MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) το 2006 
η επενδυτική πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει τετραπλα-
σιαστεί το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου. 

Στο διάγραμμα «Εξέλιξη Προσωπικού» παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού του προ-
σωπικού του Ομίλου από το 2005.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ το 2009 συνεργαζόταν με περισσότερους από 4.000 ιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή ανά ειδικότητα του προσωπικού 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για τις χρήσεις 2008 και 2009: 

Προσωπικό 2008 % 2009 %

Ιατρικό 402 9,90% 408 9,50%

Νοσηλευτικό & Παραϊατρικό 1.831 45,10% 2.179 50,80%

Διοικητικό & Λοιπό 1.828 45,00% 1.706 39,70%

Σύνολο 4.061 100,0% 4.293 100,0%

Το 2008 το προσωπικό του Ομίλου περιλάμβανε το προσωπικό των εταιρειών Δ.Θ.Κ.Α. 
ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ, ΑΝΙΖ, Y-PHARMA, Y-LOGIMED, ΑλφαLab, SAFAK Group, ΑΧΙΛΛΕΙ-
ΟΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και STEM-HEALTH. Το 2009 το προσωπικό του Ομίλου περιλάμβανε 
επί πλέον το προσωπικό της εταιρείας BIO-CHECK. 

Στο διπλανό διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του Προσωπικού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
ανά εταιρεία το 2009. 

Η σύνθεση του Προσωπικού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για το 2009 παρουσιάζεται στο διπλανό 
διάγραμμα.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
του, με στόχο την προσφορά υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου. Για 
τη στελέχωσή του, καθώς και για την ανάπτυξη του προσωπικού του, ο Όμιλος χρη-
σιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, με στόχο τη 
συνεχή βελτίωση ενός υποδειγματικού και υψηλού επιστημονικού επιπέδου διαγνωστι-
κού και θεραπευτικού κέντρου. Ο Όμιλος αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή του 
προσωπικού στην αναπτυσσόμενη πορεία του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση 
άριστου εργασιακού κλίματος και στην ουσιαστική επιμόρφωση και εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού του, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρε-
σιών. Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι η προσέλκυση και διατήρηση στελεχών 
υψηλής απόδοσης, με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, υψηλή κατάρτιση, πίστη στην 
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Σύνθεση Προσωπικού Ομίλου

9,5% Ιατρικό
39,7% Διοικητικό & Λοιπό
50,8% Νοσηλευτικό & Παραϊατρικό

26,9% Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
22,2% ΜΗΤΕΡΑ
12,3% AVRUPA SAFAK
8,6% JFK HOSPITAL ISTANBUL
7,1% GOZTEPE SAFAK
6,6% ΛΗΤΩ
6,0% STEM-HEALTH
4,9% ISTANBUL SAFAK

4,1% ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
2,3% Υ-LOGIMED
2,2% ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
0,7% ANIZ
0,5% BIO-CHECK
0,4% Y-PHARMA
0,4% HYGEIA TIRANA
0,4% ΑλφαLab



ομαδική εργασία, τα οποία είναι διατεθειμένα να μοιραστούν τις αξίες και το όραμα του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ έχουν χορηγήσει οικειοθελώς πρόσθετες 
παροχές στο προσωπικό τους και συγκεκριμένα ασφαλιστική κάλυψη & συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα, δωρεάν μετακίνηση προσωπικού, παροχή βρεφονηπιακού σταθμού, δαπά-
νες εκπαίδευσης,  έκπτωση στις υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου, Χριστουγεννιάτι-
κη Παιδική εορτή, δωροεπιταγές Χριστουγέννων & Πάσχα, δωρεάν κατασκηνώσεις για 
τα παιδιά των εργαζομένων, χρηματικά βραβεία πολυετίας κ.ά. Επί πλέον, χορηγούνται 
σε υπαλλήλους άτοκα δάνεια προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αυτών. Τέλος οι 
εργαζόμενοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ως μέλη του μεγαλύτερου επιχειρηματικού Ομίλου στην 
Ελλάδα, της MARFIN INVESTMENT GROUP, απολαμβάνουν επιπρόσθετα διάφορες παρο-
χές και εκπτώσεις από τις εταιρείες που την απαρτίζουν. 

Χρηματιστηριακά Στοιχεία
Τύπος Μετοχών Κοινές Ονομαστικές

Αριθμός Μετοχών 163.320.183

Ονομαστική Αξία Μετοχών € 0,41

Χρηματιστήριο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)

Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α. 07.06.2002

Κατηγορία Αγοράς Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

ISIN GRS445003007

ΟΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑ

BLOOMBERG CODE HYGEIA GA

REUTERS HYGr.AT

Κεφαλαιοποίηση (31/12/2009) €  269.478.302

Τιμή ανά μετοχή (31/12/2009) € 1,65

Ετήσια Ανώτερη Τιμή € 2,49

Ετήσια Κατώτερη Τιμή € 1,51

Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 111.531

Η μετοχή του ΥΓΕΙΑ συμμετέχει στους κάτωθι δείκτες:
• MSCI Small Cap Index
• Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
• FTSE/Χ.Α. Mid 40
• FTSE/Χ.Α. 140
• FTSE/Χ.Α. International
• FTSE/Χ.Α. Υγεία



Μετοχική Σύνθεση 
Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών την 07.06.2002. Σήμερα διαπραγματεύονται στην κατηγορία της 
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Η μετοχική σύνθεση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 
(στοιχεία Μετοχολογίου 31.12.2009): 

Κατά την 31.12.2009 

Επώνυμο/ Επωνυμία
Αριθμός μετοχών/ 
δικαιωμάτων 

ψήφου

Ποσοστό μετοχών/
δικαιωμάτων 

ψήφου

ΜΑRFΙΝ CΑΡΙΤΑL S.Α. 49.373.493 30,23%

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 23.078.033 14,13%

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 9.078.363 5,56%

Λοιποί μέτοχοι κάτω του 5% 81.790.294 50,08%

ΣΥΝΟΛΟ 163.320.183 100,00%

* Η MARFIN CAPITAL S.A. είναι 100% θυγατρική της MARFIN INVESTMENT GROUP.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διασπορά των μετοχών:    

Κλιμάκια %
Μέτοχοι 
Αριθμός

Μετοχές 
Αριθμός

%

1-100 472 26.511    0,02%

101-1.000 3.318 1.774.793    1,09%

1.001-10.000 2.717 8.626.817    5,28%

1.001-10.000 654 19.495.012   11,94%

100.001-1.000.000 160 40.624.497   24,87%

1.000.001- άνω 9 92.772.553   56,80%

ΣΥΝΟΛΟ: 7.330 163.320.183  100,00%

Διαγράμματα Μετοχής
Στο διάγραμμα «Χρηματιστηριακή Πορεία ΥΓΕΙΑ σε Σχέση με τον Γενικό Δείκτη FTSE/ΧΑ MID-
40 και τις Εισηγμένες Εταιρείες του Κλάδου», απεικονίζεται η χρηματιστηριακή πορεία της 
μετοχής του ΥΓΕΙΑ από την αρχή του έτους συγκριτικά με τον Γενικό Δείκτη, τον Δείκτη FTSE/
ΧΑ Mid-40 και τις υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες*
2008 2009

Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 1,1 x 0,5 x

Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια 0,5 x 0,4 x

Κάλυψη Τόκων από Λειτουργικά Κέρδη 2,8 x 4,3 x

P/E 19,7 x 30,4 x

Αξία Εταιρείας προς Λειτουργικά Κέρδη (EV/EBITDA) 11,6 x 8,8 x

Αξία Εταιρείας προς Έσοδα (EV/SALES) 2,0 x 1,2 x

Τιμή προς Λογιστική Αξία (P/BV) 1,2 x 0,7 x

* Οι Δείκτες Αποτίμησης έχουν υπολογιστεί με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της χρήσης 
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Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 2009, οι οποίες συντά-
χθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφο-
ράς (Δ.Π.Χ.Α.). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με τις αναλυτικές Οικο-
νομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.hygeia.gr.    

  Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

(ποσά σε € εκατ.) 2008 2009 Ετήσια 
Μεταβολή

Έσοδα 281,8 353,4 25,4%

Κόστος πωληθέντων -230,8 -298,4 29,3%

Μικτό κέρδος 51,1 54,9 7,6%

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 18,1% 15,5%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 11,8 9,7 -17,7%

Έξοδα διοίκησης -21,0 -25,9 23,3%

Έξοδα διάθεσης -2,6 -5,4 104,1%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -5,4 -4,0 -25,5%

Κέρδη Εκμετάλλευσης 33,8 29,3 -13,3%

EBITDA 49,8 49,6 -0,4%

Περιθώριο EBITDA 17,7% 14,0%

Χρηματοοικονομικά έσοδα 12,0 3,3 -72,6%

Χρηματοοικονομικά έξοδα -30,0 -14,9 -50,5%

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -0,3 -0,3 4,4%

Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις 0,1 0,0 -114,8%

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων 15,5 17,4 11,7%

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων 5,5% 4,9%

Φόρος εισοδήματος 5,2 -13,5

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 20,8 3,9 -81,3%

Κατανεμόμενα σε:

Μετόχους της μητρικής 21,0 8,9 -57,5%

Μετόχους μειοψηφίας 0,2 5,0 2097,1%

Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 0,1674 0,0811 -51,6%

Σήμερα ο 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
διαθέτει 
συνολικά 

10 νοσοκομεία 
σε 4 χώρες της 
ΝΑ Ευρώπης



Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

(ποσά σε € εκατ.) 2008 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 233,3 253,5

Υπεραξία επιχείρησης 230,2 230,1

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 150,5 148,3

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 1,8 1,4

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5,4 5,2

Σύνολο 621,2 638,6

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 9,9 10,8

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 68,1 81,8

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 21,3 19,8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 199,6 29,1

Σύνολο 298,8 141,5

Σύνολο Ενεργητικού 920,0 780,0

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 51,5 67,0

Υπέρ το άρτιο 258,8 310,9

Λοιπά αποθεματικά 7,8 4,8

Αποτελέσματα εις νέον 22,1 16,5

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 340,1 399,2

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 43,2 32,2

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 383,3 431,4

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 50,5 50,2

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

12,7 12,9

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 33,1 36,0

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 11,1 11,9

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,0 1,0

Σύνολο 108,4 112,0

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 71,0 48,4

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 8,6 7,7

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 328,8 156,0

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0,0 2,2

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 19,8 22,3

Σύνολο 428,2 236,7

Σύνολο Υποχρεώσεων 536,6 348,7

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 920,0 780,0



Ανάλυση Κύκλου Εργασιών  
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
παροχής υπηρεσιών υγείας επεκτείνοντας συνεχώς το φάσμα των προσφερόμενων δι-
αγνωστικών και επεμβατικών υπηρεσιών καθώς δημιουργεί νέα διαγνωστικά τμήματα, 
εργαστήρια και κλινικές ενισχύοντας παράλληλα και τα ήδη υπάρχοντα. Παράλληλα ο 
Όμιλος ΥΓΕΙΑ στην προσπάθεια να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής υγεί-
ας προχώρησε στη σύσταση εμπορικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
εμπορία ειδικών υλικών, φαρμακευτικών ειδών, ειδών ιατρικής χρήσης και στη φύλαξη 
βλαστοκυττάρων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2009 δεν είναι ευθέως 
συγκρίσιμος με της χρήσης του 2008, λόγω της πλήρους ενοποίησης του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
της Πάφου από τον Ιούλιο 2008, του Ομίλου SAFAK (GENESIS) από το Δεκέμβριο του 
2008 και της εταιρείας BIO-CHECK INTERNATIONAL από τον Ιούνιο του 2009.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε € 353,4 εκατ., πα-
ρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 25,4% περίπου σε σχέση με το 2008. Στο πίνακα 
που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά κατη-
γορία πελατών για τις χρήσεις 2008-2009:

Διάρθρωση Κύκλου Εργασιών ανά Κατηγορία Πελατών  

(ποσά σε € εκατ.) 2008
% επί του 
συνόλου

2009
% επί του 
συνόλου

Ετήσια 
μεταβολή 

Ιδιώτες 169,71 60,2% 182,81 51,7% 7,7%

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 60,67 21,5% 66,24 18,7% 9,2%

Ασφαλιστικά ταμεία 24,95 8,9% 59,87 16,9% 140,0%

Εταιρείες 2,10 0,7% 5,06 1,4% 141,1%

Λοιπά 0,91 0,3% 0,06 0,0% μ,δ,

Υπο-σύνολο Νοσηλευτικού Τομέα 258,34 91,7% 314,04 88,9% 21,6%

Πωλήσεις Υγειονομικού & 
Φαρμακευτικού υλικού & Λοιπά 

20,56 7,3% 33,99 9,6% 65,3%

Υπηρεσίες Φύλαξης Βλαστοκυττάρων 1,29 0,5% 3,79 1,1% 192,5%

Έσοδα από εκμετάλλευση εστιατορίου 1,62 0,6% 1,57 0,4% -3,1%

Υπο-σύνολο Εμπορικού Τομέα 23,48 8,3% 39,34 11,1% 67,6%

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Ομίλου 281,82 100,0% 353,38 100,0% 25,4%

Σημ:  Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών, οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.  

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, οι ιδιώτες πελάτες αποτελούν τον κύριο 
όγκο των πελατών. Ο κύκλος εργασιών από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ιδιώτες 
πελάτες αποτελεί ποσοστό 51,7% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών το 2009 
και διαμορφώθηκε από € 169,7 εκατ. τη χρήση 2008, σε € 182,8 εκατ. την χρήση 2009, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7,7% περίπου. 

Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται ο Όμιλος, αποτελούν τη 
δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών και διακρίνονται σε ασφαλιστικούς οργανι-
σμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για τη χρήση του 2009, οι Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί αποτέλεσαν ποσοστό 18,7% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου, 
φτάνοντας το ύψος των € 66,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,2% περί-
που σε σχέση με το 2008. 



Την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών αποτελούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,9% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών για τη 
χρήση 2009. Τα έσοδα από τα Ασφαλιστικά Ταμεία διαμορφώθηκαν από € 24,9 εκατ. 
τη χρήση 2008, σε € 59,9 εκατ. τη χρήση 2009, σημειώνοντας αύξηση της τάξης 
του 140%, λόγω κυρίως της ενοποίησης για 12-μήνες της Τουρκικής θυγατρικής 
εταιρείας, όπου τα Ασφαλιστικά Ταμεία αποτελούν άνω του 80% των εσόδων. Τα 
κυριότερα Ασφαλιστικά Ταμεία με τα οποία συνεργάζεται ο Όμιλος είναι το Ι.Κ.Α., το 
Δημόσιο, ο Ο.Γ.Α. και το S.G.K της Τουρκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα ταμεία 
αυτά ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες μέσω των οποίων ενδεικτικά οι ασθενείς 
καλύπτονται πλήρως ως προς τα έξοδά τους σε ότι αφορά επεμβάσεις ανοιχτής 
καρδιάς, εμβολισμούς, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, αρθροπλαστικές, λι-
θοτριψίες, καθώς και επεμβάσεις τεχνητού νεφρού. 

Οι πωλήσεις από την κατηγορία Εταιρείες αφορούν σε συμφωνίες με συγκεκριμένες εται-
ρείες οι οποίες καλύπτουν τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα για τους εργαζόμενους σε αυτές. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Η εν λόγω κατηγο-
ρία αν και συμμετέχει με μικρό ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ήτοι 1,4% 
το 2009, παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική, δείχνοντας παράλληλα ενθαρρυντικά ση-
μάδια για μελλοντική ανάπτυξη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση 
του κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά είδος περίθαλψης για τις χρήσεις 2008-2009:

Διάρθρωση κύκλου εργασιών ανά είδος περίθαλψης  

Ποσά σε € εκατ. 2008
% επί του 
συνόλου

2009
% επί του 
συνόλου

Ετήσια 
μεταβολή

Εσωτερικοί 212,39 75,4% 252,78 71,5% 19,0%

Εξωτερικοί 45,95 16,3% 61,26 17,3% 33,3%

Υπο-σύνολο Νοσηλευτικού Τομέα 258,34 91,7% 314,04 88,9% 21,6%

Υπο-σύνολο Εμπορικού Τομέα 23,48 8,3% 39,34 11,1% 67,6%

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Ομίλου 281,82 100,0% 353,38 100,0% 25,4%

Σημ:  Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών από εξωτερικούς πελάτες αυξήθηκε κατά 
33,3% το 2009 σε σχέση με το 2008 και διαμορφώθηκε σε € 61,3 εκατ. από € 46 εκατ. το 
2008, ενώ ταυτόχρονα κατά το 2009 αυξήθηκε και ο κύκλος εργασιών από εσωτερικούς 
πελάτες κατά 19% περίπου σε σχέση με το 2008. Η μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων από 
εξωτερικούς ασθενείς οφείλεται κυρίως στην ενοποίηση  του Ομίλου SAFAK (GENESIS), 
καθώς περίπου 28% των εσόδων προέρχονται από εξωτερικούς ασθενείς.  Η διάρθρωση 
των εσόδων ανά επιχειρηματική μονάδα (Business Unit) παρουσιάζεται στο διπλανό 
διάγραμμα. Το 2009 η επιχειρηματική μονάδα των Εμπορικών Δραστηριοτήτων και της 
Π.Φ.Υ., αύξησε κατά 280 μονάδες βάσης τη συμμετοχή της στα συνολικά έσοδα του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των εσόδων της εταιρείας φύλαξης βλα-
στοκυττάρων STEM-HEALTH (κατά 192%), της εταιρείας εμπορίας φαρμάκων Y-PHARMA 
(κατά 62%)  και της εξαγοράς της BIO-CHECK, η οποία δραστηριοποιείται στη Π.Φ.Υ.

Η διάρθρωση των εσόδων ανά γεωγραφική περιοχή παρουσιάζεται στο διπλανό διάγραμ-
μα. Παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των διεθνών δραστη-
ριοτήτων από 5% το 2008 σε 14,6% το 2009, κυρίως λόγω της ενοποίησης του Ομίλου 
SAFAK (GENESIS). Αναμένεται η συνεισφορά των εταιρειών από τις υπόλοιπες χώρες της 
Ν.Α. Ευρώπης να ενισχυθεί περαιτέρω το 2010, καθώς θα ξεκινήσει να λειτουργεί και το 
νέο νοσοκομείο στην Αλβανία.

14,6%

85,4%

Γεωγραφική Κατανομή

85,4% Ελλάδα
14,6% Διεθνής

11,1%

88,9%

Επιχειρηματική Μονάδα

88,9% Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας
11,1% Εμπορικές Δραστηριότητες & Π.Φ.Υ.



Τέλος επισημαίνεται ότι κανένας μεμονωμένος πελάτης της Εταιρείας δεν καταλαμ-
βάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί του συνόλου των παρεχόμενων ιατρικών 
υπηρεσιών. Συνεπεία αυτού, δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκρι-
μένους πελάτες.

Επενδυτική Πολιτική 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στην προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, 
διαχρονικά επενδύει σε τεχνολογία αιχμής. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
υγείας προς τον ασθενή, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ιατρικού δυναμικού, η 
εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπευτικών και διαγνωστικών μεθόδων, αποτελούν βα-
σικούς παράγοντες που έχουν προσδώσει στο ΥΓΕΙΑ ηγετική θέση στην αγορά της ιδι-
ωτικής υγείας στη χώρα μας. Η νέα Διοίκηση, υλοποιώντας τους επιχειρηματικούς της 
στόχους, επιδιώκει όχι απλώς να διατηρήσει, αλλά και να ενισχύσει αυτή την ηγετική 
παρουσία μέσα από τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού Ομίλου, ο οποίος φιλοδοξεί 
να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος 
στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και Μεσογείου. Εν κατακλείδι, το 2009 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προχώρησε σε επεν-
δύσεις περίπου € 50 εκατ.





Ο κλάδος υγείας 
στην Ελλάδα



Ο κλάδος της υγείας στην Ελλάδα και ως επί το πλείστον, η οργάνωση και η παροχή 
υπηρεσιών υγείας, παραδοσιακά χαρακτηριζόταν από τις προσπάθειες του δημόσιου το-
μέα. Τα κρατικά νοσοκομεία αποτέλεσαν στο παρελθόν το βασικό κορμό των παρεχόμε-
νων νοσηλευτικών υπηρεσιών και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του Έλληνα ασθενή. 

Ωστόσο, παρά τις προόδους που σημείωσε και συνεχίζει να σημειώνει ο τομέας της 
δημόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας στην τεχνολογική υποδομή, στο επιστημονικό 
επίπεδο του προσωπικού του και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του, δεν είναι 
ακόμα σε θέση να καλύψει πλήρως ή έστω στο μεγαλύτερο βαθμό, την αυξανόμενη 
ζήτηση για περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

Η ανεπάρκεια του συστήματος της δημόσιας υγείας αναφορικά με την έλλειψη σύγ-
χρονου ιατρικού και διαγνωστικού εξοπλισμού και άρτια καταρτισμένου ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με βασικές ελλείψεις σε κτιριακές υποδο-
μές, συντέλεσε στην εκτεταμένη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στους δύο 
τομείς παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, ήτοι την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. 
Μάλιστα σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε., το ποσοστό ικανοποίησης των Ελλήνων πολι-
τών από το σύστημα υγείας, αγγίζει το 18%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 56%. 

Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία καλύπτει τις υπηρεσίες εκείνες που δεν απαι-
τούν την παραμονή του ασθενή σε νοσοκομείο, η ιδιωτική πρωτοβουλία κάνει καθη-
μερινά αισθητή την παρουσία της μέσω μικροβιολογικών εργαστηρίων, διαγνωστικών 
κέντρων, εξωτερικών ιατρείων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων που συνεχώς πληθαί-
νουν έτσι ώστε να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.  

Στη δευτεροβάθμια περίθαλψη η οποία καλύπτει τις υπηρεσίες προς ασθενείς που νο-
σηλεύονται σε κλινικές ή νοσοκομεία, η ιδιωτική πρωτοβουλία αναπτύχθηκε μέσω της 
δημιουργίας ολοκληρωμένων ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν ως ανεξάρτητες οι-
κονομικές μονάδες και στόχο έχουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τον 
ασθενή.  

Εκτός από το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που χαρα-
κτηρίζεται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις ιδιωτικές 
υπηρεσίες υγείας, οι δημογραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν 
καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα παροχής υγείας. Συγκεκριμένα, 
ο πληθυσμός άνω των 65 ετών είναι περίπου το 18,6% του συνόλου, ενώ σύμφωνα 
με την Ε.Σ.Υ.Ε. το 2030 θα αντιστοιχεί σε 24% και το 2050 θα αντιστοιχεί σε 32,1% του 
συνολικού πληθυσμού. Το προσδόκιμο όριο ηλικίας στην Ελλάδα είναι 79,5 έτη και 
είναι από τα υψηλότερα στη γηραιά ήπειρο. Επίσης, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο πο-
σοστό καθημερινών καπνιστών στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. ήτοι 38,6% επί του συνολικού 
πληθυσμού σε σχέση με τον μέσο όρο του Ο.Ο.Σ.Α. (23,4%). Τέλος, περίπου το 22% 
των Ελλήνων είναι παχύσαρκοι με τις Η.Π.Α. να είναι στο 32,2%.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία & Ανάπτυξη 
(Ο.Ο.Σ.Α.), η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλά-
δα, είναι περίπου 9,1% όταν ο μέσος όρος των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. είναι 8,9%, ενώ 
το υψηλότερο είναι στις Η.Π.Α. με 15,3%.

Το μερίδιο της ιδιωτικής συμμετοχής στο σύνολο των δαπανών υγείας (βάσει τρεχουσών 
τιμών), διαμορφώθηκε στο 37,1% το 2007, ήτοι περίπου € 7,8 δισ. Στο διπλανό διάγραμμα 
απεικονίζεται η διαχρονική κατανομή των δαπανών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Το μερίδιο της ιδιωτικής συμμετοχής στο σύνολο των δαπανών υγείας (βάσει τρεχου-
σών τιμών) στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. είναι 27%, με το Μεξικό (55,8%) και τις Η.Π.Α. 
(54,2%) να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ιδιωτικής δαπάνης και το Λουξεμβούργο 
το μικρότερο (9,1%).
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Από τα στοιχεία της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε. 
κατά την περίοδο 2004-2005 βάσει δείγματος σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας, προκύ-
πτει ότι οι συνολικές μηνιαίες δαπάνες υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανήλθαν 
κατά μέσο όρο σε € 128,17 ανά νοικοκυριό, καλύπτοντας το 7,2% του συνόλου των μηνι-
αίων δαπανών για κάθε μορφής αγαθό και υπηρεσία. Σύμφωνα δε με την προηγούμενη 
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, την περίοδο 1998-1999, οι μέσες μηνιαίες 
δαπάνες για την υγεία είχαν διαμορφωθεί σε € 94,29 ανά νοικοκυριό, καλύπτοντας το 
6,8% των συνολικών μηνιαίων δαπανών. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών 
υγείας αντιστοιχεί στις υπηρεσίες ιατρών (€ 84,19) και ακολουθούν οι δαπάνες για νο-
σοκομειακή περίθαλψη (€ 18,44), ενώ οι δαπάνες για φάρμακα φθάνουν τα € 25,54.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 313 νοσοκομεία από τα οποία το 54% είναι ιδιωτικά. Τα 185 
είναι γενικά νοσοκομεία, τα 32 μαιευτικές κλινικές και τα υπόλοιπα εξειδικευμένα. 
Ο συνολικός αριθμός κλινών ανέρχεται σε 53.888, εκ των οποίων το 27% ανήκει σε 
ιδιωτικά νοσοκομεία. 103 νοσοκομεία, (22.652 κλίνες) βρίσκονται στην περιοχή της 
Αττικής, εκ των οποίων τα 60 είναι ιδιωτικά. Το 48% περίπου των κλινών του ιδιωτι-
κού τομέα βρίσκονται στην Αττική όπου ζει το 36% του πληθυσμού1.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, το 2008 ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας2 
παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 10,8% με την αξία της αγοράς να διαμορ-
φώνεται σε € 1,98 δισεκατομμύρια έναντι € 574 εκατ. το 1998, παρουσιάζοντας Μέσο 
Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 13,2%. Ειδικότερα, κατά κατηγορία το μέγεθος αγοράς 
των ιδιωτικών κλινικών εκτιμάται για το 2008 σε € 1.330 εκατ. έναντι €1.190 εκατ. το 2007 
(ποσοστό αύξησης 11,8%), ενώ το μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών 
υπολογίζεται για το 2008 σε € 275 εκατ. έναντι € 250 εκατ. το προηγούμενο έτος (ποσο-
στό αύξησης 10%). Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η αξία της εν λόγω αγοράς 
εκτιμάται για το 2008 σε € 380 εκατ. έναντι € 352 εκατ. το 2007 (ποσοστό αύξησης 8%). 
Αναφορικά με την ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της υπό εξέτα-
σης αγοράς, το 2008 οι κλινικές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο (67%) και ακο-
λουθούν τα διαγνωστικά κέντρα (19,1%) και οι μαιευτικές κλινικές (13,9%). Σύμφωνα με 
τη μελέτη της ICAP, παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου εκτιμούν ότι, με τις ισχύουσες 
συνθήκες και τάσεις, η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει την ανοδική 
της πορεία το 2009, αλλά και το 2010. Ειδικότερα ανά τομέα, η άνοδος της αγοράς των 
ιδιωτικών θεραπευτηρίων εκτιμάται στο 10%-12% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, η αγορά 
των μαιευτηρίων υπολογίζεται ότι θα διευρυνθεί με ετήσιο ρυθμό 10%, ενώ η αύξηση για 
τα διαγνωστικά κέντρα εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 7%-9%.

Η ελκυστική αυτή εικόνα οφείλεται στις 20 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου3, οι 
οποίες αυξάνοντας την κερδοφορία τους σχεδόν κατά 40%, συγκεντρώνουν το 66% 
των συνολικών κερδών, ισχυροποιώντας τη θέση τους από το 2004, οπότε κατείχαν 
το 58% των συνολικών κερδών του κλάδου. Σε αυτή την τάση συντελεί και η οριακή 
κάμψη της κερδοφορίας των μικρότερων μονάδων, δείγμα της αδυναμίας τους να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ασθενών για υψηλού επιπέδου παροχές υγείας. 

Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται, πέραν των αδυναμιών του δημοσίου τομέα υγείας, στην 
περαιτέρω διάδοση των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης, στην εισαγωγή νέων ιατρικών μεθόδων στη διάγνωση, στη χειρουργική 
και στην περίθαλψη συνολικότερα, αλλά και σε ιατρικές εξελίξεις που συνεπάγονται 
την ανάγκη αυξημένων επενδύσεων.  
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Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η άνοδος του μέσου βιοτικού επιπέδου σε συν-
δυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού. Καθώς ο μέσος όρος ζωής του Έλληνα πολίτη 
τείνει να αυξάνεται, είναι απολύτως φυσιολογικό να αυξάνονται και οι ανάγκες του για 
αρτιότερη περίθαλψη. Η ανάπτυξη από την άλλη πλευρά του βιοτικού επιπέδου, έχει ως 
αποτέλεσμα την αναζήτηση ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας και καλύτερων συνθηκών 
περίθαλψης από αυτές που προσφέρονται στον δημόσιο τομέα και άρα την προσφυγή 
σε ιδιωτικές κλινικές. Αν κανείς προσθέσει και τη διάδοση της ιδιωτικής ασφάλισης που 
λαμβάνει χώρα στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια, μπορεί να έχει μια αίσθηση 
της δυναμικής που ο κλάδος της υγείας παρουσιάζει στην Ελλάδα.

Ανταγωνισμός – Προοπτικές – Θέση του Ομίλου 
Η αγορά των υπηρεσιών υγείας τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, χα-
ρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η 
διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση, ασκούν καθοριστική επίδραση 
στις υπηρεσίες υγείας.  

Οι εκάστοτε ιδιωτικές κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα, 
με στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
ώστε να προσφέρουν μοναδικές για τα ελληνικά δεδομένα τεχνολογίες. Αντικαθίστα-
ται ο παλαιότερος εξοπλισμός με αναβαθμισμένα μηχανήματα, προωθείται η ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναμικού με απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό και η εφαρμογή 
προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Ο ανταγωνισμός στρέφεται αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, με επέκταση των υφιστάμενων εγκατα-
στάσεων για στέγαση νέων τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι, αρκετές ιδιωτικές 
κλινικές περιλαμβάνουν, από γενικές κλινικές, τμήματα μαιευτικής κλινικής μέχρι και δι-
αγνωστικά κέντρα, έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ταυτόχρονα 
δε, επιχειρείται η αναβάθμιση της ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της εκάστοτε 
μονάδας, έτσι ώστε να προσελκύονται ασθενείς μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας.

Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, είναι 
η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες και η 
σύναψη συμβάσεων με ταμεία για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών, 
με έμφαση στον ανασχεδιασμό των παροχών. Το γεγονός αυτό συνδυάζεται με την εκτε-
ταμένη ανάπτυξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική ασφάλιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προσφάτως παρατηρείται μια τάση συσσώρευσης στον κλάδο της 
ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας, η οποία χαρακτηρίζεται από εξαγορές μικρότερων 
περιφερειακών κλινικών και ίδρυση από μεγάλα ιδιωτικά κέντρα κλινικών και διαγνω-
στικών κέντρων σε πόλεις της περιφέρειας. Η τάση αυτή όπως είναι φυσικό, εντείνει τον 
ανταγωνισμό, καθώς ιδιωτικές κλινικές που δεν αναπτύσσονται συνεχώς και δεν αυξάνουν 
τα μεγέθη τους, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο των ανταγωνιστών τους στην προσπά-
θειά τους να μονοπωλήσουν την αγορά ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα 
με το διάγραμμα4 «Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς», η τάση συσσώρευσης στον κλάδο παροχής 
υπηρεσιών υγείας (είτε στην Π.Φ.Υ., είτε στη Δευτεροβάθμια) είναι εμφανής από τη δια-
χρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς των κυριότερων ιδιωτικών εταιρειών.

Λόγω των δεδομένων προβλημάτων που παρουσιάζει ο τομέας της δημόσιας υπηρε-
σίας υγείας στην Ελλάδα και της μη ορθολογιστικής διαχείρισης των ασφαλιστικών 

4. Πηγή: Όμιλος ΥΓΕΙΑ, ICAP - Κλαδική Μελέτη Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (Αύγουστος 2009) 
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ταμείων, οι προοπτικές που διαγράφονται για τη ζήτηση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 
είναι ιδιαίτερα θετικές για το άμεσο μέλλον.  

Διανύοντας μια περίοδο εξέλιξης επενδυτικών προγραμμάτων και συσπείρωσης των 
δυνάμεων του κλάδου κατόπιν εξαγορών και στρατηγικών συμμαχιών, η πιθανότερη 
εξέλιξη στο κλάδο της υγείας θα είναι η επικράτηση των μεγάλων πολυδύναμων ιδι-
ωτικών μονάδων και η συρρίκνωση των μικρότερων μονάδων, διαγνωστικών κέντρων 
και κλινικών, με ταυτόχρονη εδραίωση των πολυδύναμων ιδιωτικών μονάδων που θα 
επενδύουν σημαντικά κεφάλαια και θα υιοθετούν όλες τις προδιαγραφές που αναφέρο-
νται στην παροχή ευρέως φάσματος ιατρικών υπηρεσιών, στην τεχνολογική και επιστη-
μονική εξέλιξη. Η τάση επικράτησης των μεγάλων πολυδύναμων ιδιωτικών μονάδων 
είναι εμφανής από τη διαχρονική εξέλιξη των μεριδίων αγοράς του τομέα δευτεροβάθ-
μιας παροχής υγείας, έναντι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.)5.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η σύγχρονη υποδομή και η συνεχής βελτίωση και ποιότητα των 
υπηρεσιών, θα αποτελέσουν το κλειδί στη μελλοντική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι η παροχή ολοκληρωμένων ια-
τρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με τη δημιουργία ενός μεγάλου και εύρωστου 
Ομίλου στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ΥΓΕΙΑ, αντιλαμβανόμενο 
τις τάσεις και τις προκλήσεις του κλάδου και με γνώμονα πάντα την παροχή των πλέον 
ολοκληρωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, θεώρησε σκόπιμη και αναγκαία τη 
στρατηγική συνεργασία με ένα εξίσου αναγνωρισμένο όμιλο, ώστε αφενός να επωφελη-
θεί από τις συνέργειες που θα προκύψουν και αφετέρου να αποκτήσει συμπληρωματικές 
υπηρεσίες υγείας και τμήματα, όπως είναι το μαιευτικό και το παιδιατρικό. Αποτέλεσμα 
της εν λόγω στρατηγικής, αποτέλεσε η εξαγορά του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ. 

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης και της περαιτέρω εκμετάλλευσης των συνεργειών 
στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, η διοίκηση προχώρησε στη σύσταση εταιρειών α) εμπορίας φαρ-
μακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως (Y-PHARMA), και β) εμπορίας 
ειδικών υλικών και αναλώσιμων (Y-LOGIMED). Επίσης, στην προσπάθεια περαιτέρω κα-
θετοποίησης και προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών, το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ ίδρυσε την 
εταιρεία STEM-HEALTH A.E. για την υλοποίηση δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Ήδη, από τον Ιούλιο του 2008, 
λειτουργεί η STEM-HEALTH ΕΛΛΑΣ A.E. εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, ενώ από το Μάιο 
του 2009 ξεκίνησε να λειτουργεί η STEM-HEALTH UNIREA S.A. στη Ρουμανία. 

Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής του ανάπτυξης στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, δημιούργησε το πρώτο ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα στην Αλβανία με 
προοπτική ανάπτυξης δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στις όμορες χώ-
ρες Μαυροβούνιο και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εντός του 
2008 προχώρησε στην εξαγορά της κλινικής ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό και της κλινικής 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ στην Πάφο της Κύπρου, έτσι ώστε να καλύψει γεωγραφικά τις ανάγκες 
της νήσου για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. 

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2008, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του τουρκικού Ομίλου 
SAFAK, ο οποίος διαθέτει 4 νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, στοχεύοντας στην 
κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής του Μαρμαρά. Με βάση τα ανωτέρω και 
με τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του και τη διαρκή επένδυση 
σε νέες υπηρεσίες, το ΥΓΕΙΑ φιλοδοξεί να διατηρήσει την ανταγωνιστική θέση που 
κατέχει στον εγχώριο κλάδο των υπηρεσιών υγείας, αλλά και να αναπτυχθεί δυναμικά 
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

5. Πηγή: Όμιλος ΥΓΕΙΑ, ICAP - Κλαδική Μελέτη Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (Αύγουστος 2009)
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Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ, είναι το πρώτο μεγάλο 
Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες 
ιδιωτικές Νοσοκομειακές Μονάδες της χώρας μας, ενώ είναι  το Πρώτο και Μονα-
δικό  Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει Διαπιστευθεί  από το Joint 
Commission International (JCI). 

Στη διάρκεια των τριάντα και πλέον χρόνων λειτουργίας του, το ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να 
πρωτοπορεί, έχοντας ως βασικό του μέλημα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότη-
τας και την ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του βασικού πρωταγωνιστή στη 
διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου, στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία 
και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ



Αντικείμενο Εργασιών 
Οι υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στις οποίες δραστη-
ριοποιείται το ΥΓΕΙΑ, προϋποθέτουν την παροχή ενός εκτεταμένου φάσματος παροχής 
υπηρεσιών, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, αλλά και 
να εναρμονίζεται και με τις συνεχείς εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, το ΥΓΕΙΑ διαθέτοντας μια σειρά από άρτια εξοπλισμένες κλινικές, διαγνωστικά 
και επιστημονικά εργαστήρια, καθώς και εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, προ-
σπαθεί να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες της περίθαλψης.   

Ιστορική Αναδρομή και Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Το 1970, ιδρύεται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. από ιατρούς που στην πλειοψηφία τους είναι καθηγη-
τές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής της ιδρυτικής ομάδας των εν λόγω ιατρών 
ήταν ο καθηγητής κ. Ν. Χρηστέας και στόχος η δημιουργία μιας μεγάλης, πρότυπης 
και σύγχρονης ιδιωτικής κλινικής στην Ελλάδα. 

Το 1975, χορηγείται στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, δυναμικότητας 
311 κλινών βάσει της υπ’ αριθμ. Κ.Υ. 5468/10.05.1975 απόφασης της Νομαρχίας Αττι-
κής (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών). 

Το 2001, ιδρύονται νέα τμήματα και ο αριθμός των κλινών ανέρχεται σε 369 κλίνες. 

Το 2002, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εισάγει τις μετοχές του στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών την 7η Ιουνίου 2002. Με την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α. η Εταιρεία 
άντλησε κεφάλαια συνολικού ύψους € 18.786 χιλ. περίπου, για την υλοποίηση ενός 
σημαντικού επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους € 22.270 χιλ. περίπου, το 
οποίο συνίστατο στην αγορά νέων προϊόντων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
και στην ανανέωση λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών.  

Την 24η Ιανουαρίου του 2006, ο Όμιλος MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG), εξαγο-
ράζει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Τον Απρίλιο του 2006, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της συσπείρωσης των δυνάμεων 
στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, προχώρησε στη στρατηγική επιλογή της εξαγοράς 
ποσοστού 24,83% του μετοχικού κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.).  

Τον Απρίλιο του 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη δραστηριοποίησή της σε είδη 
υγειονομικού ενδιαφέροντος με την ίδρυση της εταιρείας Y-PHARMA A.E. στην οποία 
συμμετέχει με ποσοστό 85% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία αυτή εμπορεύ-
εται φάρμακα και άλλα είδη γενικής ιατρικής χρήσεως με πελάτες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Τον Ιούλιο 2007, ανακοινώνεται η σύσταση της Εταιρείας HYGEIA HOSPITAL – TIRANA 
Sh.A.  στα Τίρανα της Αλβανίας, η οποία θα ανεγείρει και θα λειτουργήσει την πρώτη 
Ιδιωτική Κλινική της Αλβανίας, με προοπτική ανάπτυξης δικτύου φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας στις όμορες χώρες Μαυροβούνιο και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα € 50 εκατ. και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010. 

Τον Δεκέμβριο του 2007, ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του ισχυρότερου Ομίλου 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του 
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και ανταλλαγή μετοχών με σχέση ανταλλαγής 2,3 μετοχές Δ.Θ.Κ.Α. 

Η Αποστολή μας… 
••  Η Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας στην 
Αιχμή της Ιατρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.  

••  Η Ανάπτυξη Δικτύου Ολοκληρωμένων 
Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

••  Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα και 
Αξιοπιστία.  

••  Σημείο Αναφοράς των Ασθενών και του 
Επιστημονικού Δυναμικού.  

••  Αξιόπιστος και Υπεύθυνος Εργοδότης για το 
Προσωπικό.  

••  Δημιουργία Υπεραξίας για τους Μετόχους μας.   



ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για κάθε μία μετοχή του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Oι 61.430.910 νέες μετοχές, οι οποίες 
προέκυψαν, εισήχθησαν στο Χ.Α. την 17η Δεκεμβρίου 2007. Πλέον, το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε. κατέχει περίπου το 98,6% του μετοχικού κεφαλαίου του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.  

Τον Ιανουάριο 2008, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 56,7% του μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Λτδ, στην οποία ανήκει το ιδιωτικό 
Νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου. Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε 
σε περίπου €13,7 εκατ.    

Τον Ιούλιο του 2008, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Λτδ στην 
οποία ανήκει το 60% του ιδιωτικού Νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύ-
πρου, στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Το τελικό τίμημα 
εξαγοράς ανήλθε σε περίπου € 7,1 εκατ. 

Τον Ιούλιο του 2008, το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας 
του εργαστηρίου για την επεξεργασία ομφαλοπλακουντιακού αίματος και τη φύλαξη 
βλαστοκυττάρων της εταιρείας STEM-HEALTH HELLAS S.A. που είναι εγκατεστημένο 
εντός του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.  

Τον Ιούλιο του 2008, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
ανακοίνωσε την αύξηση συμμετοχής του κατά 9,06% σε 65,75% στο μετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρείας ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Λτδ, στην οποία ανήκει το ιδιωτικό 
Νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό της Κύπρου, έναντι τιμήματος € 1,92 εκατ.  

Τον Σεπτέμβριο του 2008, η εταιρεία STEM-HEALTH Α.Ε. ανακοινώνει τη δημιουργία 
νέας εταιρείας στη Ρουμανία για την επεξεργασία ομφαλοπλακουντιακού αίματος και 
τη φύλαξη βλαστοκυττάρων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας με την 
επωνυμία STEM-HEALTH UNIREA S.A. ανέρχεται σε € 500.000. Το συνολικό ύψος της 
επένδυσης ανήλθε στο ποσό των € 800.000. Η μετοχική σύνθεση της STEM-HEALTH 
UNIREA S.A., είναι 50% η STEM-HEALTH S.A. και 50% η ρουμανική εταιρεία CENTRUL 
MEDICAL UNIREA. Υπενθυμίζουμε ότι το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει 50% της STEM-
HEALTH S.A. Η STEM-HEALTH UNIREA S.A. είναι η δεύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων 
που ιδρύεται από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  

Τον Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Τουρκίας ενέκρινε την 
εξαγορά ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την πλειοψηφία στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου SAFAK (ιδιωτικού ομίλου εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία), έναντι 36,6 εκατ. δολ. Ο όμιλος SAFAK, είναι 
ένας από τους τρεις κορυφαίους ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία, 
και διαθέτει τέσσερα νοσοκομεία στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. 
Τα Νοσοκομεία αυτά είναι τα JF KENNEDY HOSPITAL, AVRUPA SAFAK HOSPITAL, 
ISTANBUL SAFAK HOSPITAL και GOZTEPE SAFAK HOSPITAL. Καλύπτουν όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες (συμπεριλαμβανομένης και της Μαιευτικής) και είναι πλήρως 
εξοπλισμένα. 

Το Μάρτιο του 2009, ανακοινώθηκε η αύξηση της συμμετοχής του ΥΓΕΙΑ στο μετοχι-
κό κεφάλαιο της εταιρείας ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε., από 
20% σε 100%, έναντι τιμήματος € 1,68 εκατ., ενώ τον Δεκέμβριο του 2009 ολοκληρώ-
θηκε η απορρόφηση της εν λόγω εταιρείας.

Τον Ιούνιο του 2009, το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική εταιρεία 
Y-LOGIMED A.E. απέκτησε το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας BIO-CHECK 
INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. έναντι τιμήματος € 1,05 εκατ ., 
ενώ τον Ιανουάριο του 2010 εξαγόρασε το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου, 

Το ΥΓΕΙΑ έχει θέσει 
ως πρωταρχικό 
του στόχο τη 
δημιουργία, 
οργάνωση 
και συνεχή 

βελτίωση ενός 
υποδειγματικού 
και υψηλού 
επιστημονικού 
επιπέδου



έναντι τιμήματος € 450.000, με αποτέλεσμα να ελέγχει πλέον το 100% της εν λόγω 
εταιρείας.

Τον Οκτώβριο του 2009, πιστοποιήθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ) 
της Εταιρείας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την 
έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 
μετοχής 0,41 ευρώ, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των 2,20 ευρώ 
ανά μετοχή. Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Α.Μ.Κ. ανήλθαν 
στο ποσό των 82.916.400,60 ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν μέρος 
των κεφαλαίων ύψους 306 εκατ. ευρώ, τα οποία κατεβλήθησαν στους ομολογιούχους 
επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωμή του Μ.Ο.Δ. Η ανωτέρω Α.Μ.Κ., αποτελεί μέ-
ρος της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ και αναμένεται να βελτιώσει 
αισθητά τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης της Εκδότριας. Οι 37.689.273 νέες κοινές 
ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες προέκυψαν από την Α.Μ.Κ., ξεκίνησαν να 
διαπραγματεύονται στο Χ.Α. την 6η Νοεμβρίου 2009.

Το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας περίθαλψης μέσω της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Ιδιωτικής Γενικής 
Κλινικής συνολικής επιφάνειας 30.144 τ.μ. στο δήμο Αμαρουσίου.  

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., έχει καταφέρει να καλύψει σχεδόν όλες 
τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, προσφέροντας στους 
ασθενείς του πρωτοποριακές ιατρικές μεθόδους μέσω μοναδικών για τα ελληνικά 
δεδομένα ιατρικών οργάνων και τεχνολογιών, σύμφωνα με τα οποία μπορούν να 
προσφερθούν οι παρακάτω υπηρεσίες:

Ιατρικές Υπηρεσίες 
Πιο συγκεκριμένα το ΥΓΕΙΑ για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών 
του διαθέτει: 
•• 18 Κλινικές Παθολογικού τομέα
••  25 Κλινικές Χειρουργικού τομέα
••  6 Διαγνωστικά Εργαστήρια
••  8 Απεικονιστικά Εργαστήρια
••  16 Χειρουργικές Αίθουσες
••  10 Εξωτερικά Ιατρεία–Τ.Σ.Π.
••  Τμήμα Διασφάλισης Ποιό-
τητας

••  Φυσική Ιατρική  και Απο-
κατάσταση  (Φ.Ι.ΑΠ.)

Το Νοσοκομείο έχει άδεια 
λειτουργίας 440 συνολικά 
κλινών, οι 25 από τις οποίες 
ανήκουν στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας.



Τα Τμήματα 
••  GAMMA KNIFE 
••  PET CT 
••  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ  
••  ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
••  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ  
••  ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 
••  ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

& ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ & ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 
••  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ 
••  ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
••  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
••  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ & Ε.Ι.
••  ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ
••  ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΕΤΡΙΧΩΣΗΣ & LASER
••  ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
••  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
••  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ
••  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
••  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
••  ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
••  ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ
••  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 
••  ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
••  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
••  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
••  ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ
••  ΜΕΘ
••  ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ
••  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
••  ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
••  ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
••  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
••  ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
••  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
••  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
••  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
••  ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ
••  ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
••  ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΟΙΛΙΑΣ
••  ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
••  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ/ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
••  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
••  Ω.Ρ.Λ.  

Κεντρικά Εργαστήρια 
Τα Κεντρικά Εργαστήρια της Εταιρείας στελεχώνονται 
από ιατρούς Βιοπαθολόγους, Βιοχημικούς, Βιολόγους, 
παρασκευαστές και διοικητικό προσωπικό και περι-
λαμβάνουν τα ακόλουθα τμήματα που λειτουργούν σε 
24ωρη βάση: 

•• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
•• ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
•• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
•• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
•• ΟΥΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
•• ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ

Οι Μονάδες
•• Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
•• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
•• Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
•• Μονάδα Χειρουργείων Μιας Ημέρας
•• Νεφρολογική Μονάδα 

Οι Κλινικές  
Ο Παθολογικός και ο Χειρουργικός Τομέας περιλαμβά-
νουν τους ακόλουθους Τομείς, Τμήματα και Κλινικές:

•• ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• Α’-Β’ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• Α’-Β’-Γ ’-Δ’-Ε’ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• Α΄-Β’-Γ’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ
•• ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
•• ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & LASER
•• Ω.Ρ.Λ.
•• Α΄-Β’ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• Α΄-Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• Α’-Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• Α΄-Β’-Γ’-Δ’-E’-ΣΤ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
•• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ



Επιτεύγματα 
Το ΥΓΕΙΑ, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μέχρι σήμερα, έχει θέσει ως πρωταρ-
χικό του στόχο τη δημιουργία, οργάνωση και συνεχή βελτίωση ενός υποδειγματικού 
και υψηλού επιστημονικού επιπέδου, διαγνωστικού και θεραπευτικού κέντρου στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. 

Ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ΥΓΕΙΑ στο χώρο της υγείας στην 
Ελλάδα είναι:
••  Εισαγωγή του προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου υγείας (check-up) (έτος 1970)
••  Τοποθέτηση ενδοφακών για καταρράκτη (έτος 1985)
••  By pass (έτος 1985)
••  Διαχωρισμός Σιαμαίων (έτος 1989)
••  Μεταμόσχευση καρδιάς (έτος 1990) 
••  Μονάδα μεταμόσχευσης ρευστών οργάνων (π.χ. μυελού οστών) (έτος 1990)
••  Μονάδα χειρουργείων μιας ημέρας (έτος 1992)
••  Διαδερμική σπονδυλοπλαστική (έτος 1994)
••  Πρότυπη μονάδα εντατικής θεραπείας (έτος 1994)
••  Επεμβατική νευροακτινολογία, εμβολισμός ανευρύσματος εγκεφάλου (έτος 1995)
••  Εμβολισμός αγγειώματος εγκεφάλου (έτος 1995)
••  Θεραπεία ανευρυσμάτων αορτής με διχαλωτή ενδαυλική αρτηριακή πρόθεση (έτος 1995)
••  Ίδρυση του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας - Κ.Α.Ο. (έτος 1995)
••  Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (έτος 1996)
••  Βραχυθεραπεία του προστάτη (έτος 1997)
••  Μικρογονιμοποίηση (έτος 1998)
••  Πιστοποίηση κατά ISO νοσοκομειακού τμήματος – Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκο-
λογίας (έτος 1999)

••  Ενδοαγγειακή Βραχυθεραπεία Περιφερικών Αγγείων (έτος 2000)
••  Διασύνδεση με Harvard Medical International (έτος 2002)
••  Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (έτος 2002)
••  Ακτινοθεραπεία I.M.R.T. (έτος 2003)
••  Ακτινοχειρουργική με Gamma Knife (έτος 2004)
••  Τομογραφία PET/CT (έτος 2004)
••  Εν τω βάθει Εγκεφαλική Διέγερση (DBS) (έτος 2006)
••  Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής da Vinci ® S (έτος 2007)
••  CT καρδιάς 128 τομών (έτος 2007)
••  Ψηφιακός μαστογράφος (έτος 2007)
••  Ψηφιακός λιθοτρίπτης (έτος 2007)
••  Ψηφιακά υψηλής ευκρίνειας γαστρεντερολογικά ενδοσκοπικά συστήματα (έτος 2007)
••  Στερεοτακτικό σύστημα CRW λειτουργικής νευροχειρουργικής (έτος 2007)
••  Ακτινολογικό μηχάνημα C-ARM (έτος 2007)
••  Ψηφιακό ακτινογραφικό σύστημα θώρακος (έτος 2007)
••  Πλήρης εξοπλισμός φυσιατρικής και αποκατάστασης (έτος 2007)
••  Ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα (έτος 2007)
••  Πλήρως οργανωμένο τμήμα check up (έτος 2007)
••  Γραμμικοί επιταχυντές ΚΑΟ, εξομοίωση, σύστημα σχεδιασμού θεραπείας (έτος 2007-

2008)



••  Ψηφιακός αγγειογράφος (έτος 2008)
••  Σύστημα νευροπλοήγησης NAVIGATOR (έτος 2008)
••  Διοισοφάγειος υπέρηχος (έτος 2008)
••  2 γ-κάμερες νέας τεχνολογίας, η μία με CT flat panel, οι οποίες είναι από τις πρώτες 
που εγκαθίστανται διεθνώς (έτος 2009)

••  Σύνδεση όλων των απεικονιστικών τμημάτων με σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης 
δεδομένων PAKS. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή των 
εξετάσεων σε βάθος χρόνου, καθώς και τη δυνατότητα διάγνωσης ή δεύτερης γνώμης 
ακόμα και από ιατρούς εκτός κλινικής, οι οποίοι διαθέτουν τον απαιτούμενο κωδικό 
εισόδου στο σύστημα και τον ειδικό κωδικό για πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενούς.

••  Γραμμικός επιταχυντής Αxesse (έτος 2009)
••  Laser Scanner οφθαλμού (έτος 2009)

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας
Το ΥΓΕΙΑ έχοντας ως γνώμονα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού 
επιπέδου εφαρμόζει Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την παρακολούθηση και τη βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών του έχουν δη-
μιουργηθεί Επιτροπές Ποιότητας, με διαφορετικό αντικείμενο η κάθε μια και βασικό 
σκοπό την έρευνα, ανάλυση και γνωμοδότηση σε θέματα που αφορούν στο αντικείμε-
νο ενδιαφέροντός τους και με στόχο τόσο την επίλυση κλινικών θεμάτων που προκύ-
πτουν όσο και την ώθηση των υπηρεσιών σε νέα, υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. 

Ο συντονισμός και η εποπτεία των Επιτροπών γίνεται από το Συμβούλιο Ποιότητας, 
το οποίο θέτει τη στρατηγική στα θέματα ποιότητας και προσδιορίζει συγκεκριμέ-
νους αντικειμενικούς σκοπούς, μετρήσεις και προτεραιότητες. Επίσης, επιβλέπει τη 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τόσο του Νοσοκομείου όσο και της ισχύουσας 
Ελληνικής Νομοθεσίας.  

Ηγέτης στην Τεχνολογία για την Υγεία
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αναγνωρίζοντας ότι η παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας είναι άρ-
ρηκτα  συνδεδεμένη με τις επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, έχει εστιάσει στον 
εξοπλισμό του Νοσοκομείου με τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology). 

Μερικά από τα σημαντικότερα μηχανήματα που διαθέτει το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ είναι:

Gamma-Knife: Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική με γ-knife
Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, διαθέτει το 1ο & Μοναδικό στην Ελλάδα Gamma Knife από το 
2004. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα σύνθετα Ακτινοχειρουργικά μηχανήματα 
παγκοσμίως. Με απαράμιλλη ακρίβεια, το Gamma Knife απελευθερώνει μοναδική, 
ισχυρή δόση ακτινοβολίας σε απρόσιτες ή ακατάλληλες προς επέμβαση βλάβες κρανί-
ου και σπονδυλικής στήλης. Στο Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες 
θεραπείες με 95% επιτυχία.

PET/CT 
Το Τμήμα PET/CT στο Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο τμήμα που λειτούργησε στην 
Ελλάδα από το 2004 και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000. Το Τμήμα PET/
CT υπερέχει στη διάγνωση και το χειρισμό των ασθενών με καρκίνο, με σκοπό τον 
καλύτερο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, προκειμένου ο ασθενής να έχει μικρότερη 
ακτινική επιβάρυνση στους υγιείς ιστούς. 



Γραμμικός Επιταχυντής ELEKTA  AXESSETM 
Το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ είναι το 1ο νοσοκομείο στην Ευρώπη και 3ο νοσοκομείο παγκοσμίως 
που εγκατέστησε τον Γραμμικό Επιταχυντή ELEKTA AXESSE, κάνοντας τη μεγαλύτερη 
επένδυση στην Ελλάδα στον τομέα της ακτινοθεραπείας. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, με τις δυνατότητες του Γραμμικού Επιταχυντή ELEKTA  AXESSETM, 
περνάει πιο δυναμικά στη ριζική αντιμετώπιση καρκίνων χωρίς μεταστάσεις. 

Da Vinci®S Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής 
Στο Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα Σύστη-
μα Ρομποτικής Χειρουργικής τελευταίας γενιάς, da Vinci®. Το Σύστημα da Vinci® S 
πραγματοποιεί όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών εγχειρήσεων, αλλά και μεγάλο 
ποσοστό των έως σήμερα συμβατικών επεμβάσεων. H πρώτη επέμβαση ανοιχτής καρ-
διάς (bypass) στην Ελλάδα με το Σύστημα da Vinci® S πραγματοποιήθηκε στο ΥΓΕΙΑ 
το 2008.

Επιτροπές Ποιότητας & Ομάδες Εργασίας που 
λειτουργούν στο ΥΓΕΙΑ 

Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων 
Σκοπός της είναι να αναπτύσσει, να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς τη διαδικασία 
ελέγχου λοιμώξεων του ΥΓΕΙΑ, να μειώνει το ποσοστό λοιμώξεων, να ελέγχει και να 
προλαμβάνει τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, τους ανθεκτικούς μικροοργανισμούς και 
την έκθεση των εργαζομένων σε παθογόνα που μεταδίδονται με αίμα.

Επιτροπή Διαχείρισης Πληροφοριών Υγείας
Σκοπός της  είναι να αξιολογεί και να βελτιώνει τη σύνθεση και την πληρότητα του 
ιατρικού φακέλου και την έγκαιρη και σωστή διαθεσιμότητα των πληροφοριών του 
ασθενή.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφάλειας
Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός, η καταγραφή και μείωση της επικινδυνότητας, με 
ταυτόχρονη αύξηση της παροχής ασφάλειας στους ασθενείς, συγγενείς και εργαζόμε-
νους του νοσοκομείου και ο συντονισμός όλων των προσπαθειών για την αξιολόγηση 
και βελτίωση θεμάτων ασφαλείας.

Επιτροπή Φαρμάκων
Σκοπός της είναι η εκτίμηση της χρήσης των φαρμάκων, η διαχείριση και ασφάλεια της 
φαρμακευτικής αγωγής και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του φαρμακείου. 

Επιτροπή Χειρουργείου
Σκοπός της είναι να προτείνει και να εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές για την απο-
τελεσματική λειτουργία του Χειρουργείου, ώστε να παρέχεται ασφαλής και υψηλή 
χειρουργική φροντίδα στους ασθενείς. 

Επιτροπή Κλινικής Φροντίδας
Σκοπός της είναι η ανάπτυξη σχεδίου και κριτηρίων για την αποτελεσματικότερη κλι-
νική φροντίδα των ασθενών.

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Σκοπός της είναι να μελετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να προτείνει θέματα εκ-
παίδευσης για όλες τις λειτουργίες και τις ειδικότητες του οργανισμού, με σκοπό τη 
συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων τους. 



Ομάδα Εργασίας Εργαστηρίων
Σκοπός της είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο τρόπο παροχής υπηρεσιών των Εργαστη-
ρίων, που να συνδυάζει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση ασθενών με τα 
καλύτερα δυνατά κλινικά αποτελέσματα. 

Ομάδα Εργασίας Ακτινολογίας
Σκοπός της είναι να αναπτύξει ένα σύστημα εφαρμογής και ελέγχου των Ακτινοδια-
γνωστικών/Ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών, που να διασφαλίζουν άμεσα, ασφαλή 
και αξιόπιστα αποτελέσματα κλινικής αξιολόγησης των ασθενών.   

Το Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ, μετά από προετοιμασία δύο ετών και ενδελεχή επιθεώρηση από  
επιθεωρητές, πέτυχε τη διαπίστευσή του κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας υπηρεσι-
ών υγείας JCI (Joint Commission International). Σημειώνεται πως η διαπίστευση 
αφορά στο σύνολο των λειτουργιών & υπηρεσιών του ΥΓΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων 
την φροντίδα των ασθενών, την κλινική αξιολόγηση τους, τον έλεγχο λοιμώξεων, 
τα δικαιώματα, την εκπαίδευση των ασθενών και των οικείων τους, καθώς επίσης 
προσεγγίζει θέματα  διαχείρισης & ασφάλειας εγκαταστάσεων, επάρκειας προσωπικού 
βελτίωση ποιότητας και οργανωτικής διαχείρησης. 

Η Διαπίστευση αυτή είναι η πρώτη που δίνεται σε Ελληνικό Νοσοκομείο και το-
ποθετεί τον οργανισμό ανάμεσα στα καλύτερα Νοσοκομεία του κόσμου, καθότι παγκο-
σμίως περίπου 250 νοσοκομεία είναι διαπιστευμένα κατά JCI εκ των οποίων πρίπου 
90είναι στην Ευρώπη.

Επίσης, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ  έχει υπογράψει 2ετή στρατηγική συνεργασία με το HARVARD 
MEDICALL FACULTY PHYSICIANS (Βοστόνη, Η.Π.Α.), με σκοπό την ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας και εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες ιατρικές, νοσηλευτικές και διοικητικές. 

Τη διοίκηση του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ασκεί ένα επιτελείο Διευθυντικών Στελεχών με ακα-
δημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. 
Από το 1983 ως το 2001 εργάσθηκε, ως Διευθυντής Πωλήσεων και ως Οικονομικός 
Διευθυντής του ομίλου ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ. Από το 2001 ως το 2003 ήταν Διοικητής 
στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Νοσοκομείο και από το 2003 ως το 2005 Διοικητής στο Νοσοκομείο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο. Από το 2005 ως το 2008 ήταν 
Γενικός Διευθυντής της κλινικής του Π. Φαλήρου του ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ. Στο 
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Φεβρουάριο του 2008.

Έχει εργαστεί ως Οικονομική & Διοικητική Διευθύντρια στις εταιρείες ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ 
Α.Ε., ΣΑΜ ΝΑΤΑΝ Α.Ε. και FANCO A.E. Επίσης έχει διατελέσει και προϊσταμένη Λογι-
στηρίου στη ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. επί 3ετία και στη ELMEC SPORT AEBETE επί 3ετία. Στο ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Οκτώβριο του 2006. 

Είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής της Αθήνας. Κατέχει μετα-
πτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας του CNAM. Εργάστηκε στο 
ΩΝΑΣΕΙΟ ως Γενική Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στην Επιτροπή Διαχεί-
ρισης Έργου Ποιότητας για το δίκτυο ποιότητας, αλλά και ως Προϊσταμένη Ελέγχου 
Λοιμώξεων. Ήταν συντονίστρια στο Συντονιστικό Όργανο Τομέα Υγείας για την περίοδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Δε-
κέμβριο του 2006.

Ανδρέας Καρταπάνης
Γενικός Διευθυντής 
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Ελεονώρα Κελεπούρη
Αν. Οικονομική Διευθύντρια 
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Όλγα Δαληγγάρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Έχει εργαστεί στην Οικονομική Διεύθυνση του ΥΓΕΙΑ, στο τμήμα δημοσίων σχέσων 
και από το 2000 στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τον Μάιο του 2009 
ανέλαβε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΓΕΙΑ. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις 
υπηρεσίες της από τον Ιούνιο του 1997.

Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει 
εργασθεί ως διαχειριστής εμπορευματοκιβωτίων σε ναυτιλιακή εταιρεία, έχει ασχολη-
θεί με τη μελέτη, επίβλεψη, κοστολόγηση και παρακολούθηση ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων τεχνικών έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επί 17 έτη. Στο 
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Οκτώβριο του 2007.

Απόφοιτος της Σιβιτανειδίου Σχολής, Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών με συμμετοχή σε 
μεγάλο αριθμό σεμιναρίων & συνεδρίων Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Από το 1992 έως 
το 1995 εργάστηκε ως υπεύθυνος προμηθειών & εξυπηρέτησης φοιτητών στο COLLEGE 
OF SPORTS SCIENCE. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 1995 όπου ερ-
γάστηκε στη Διεύθυνση Marketing της εταιρείας, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια προϊσταται 
των υπηρεσιών υποδοχής & εξυπηρέτησης ασθενών, καθώς και του Γραφείου Κινήσεως. 
Το 2010 του ανατέθηκε η διοικητική υποστήριξη των Νοσηλευτικών Ορόφων και των 
Εξωτερικών Ιατρείων, με το συντονισμό ομάδας 30 διοικητικών υπαλλήλων.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής Πειραι-
ώς. Μετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA in Health- Management του Nottingham 
Trent University στο Athens Graduate School of Management. Εργάστηκε στο Γενικό 
λογιστήριο του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ από το 1999 έως το 2008 ως Βοηθός Προϊσταμένου 
Λογιστηρίου. Το 2008 ανέλαβε ως Προϊσταμένη Λογιστηρίου Ασθενών στην ίδια κλινι-
κή. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Ιανουάριο του 2010.

Δέσποινα Μητροπούλου
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

Χαρίλαος Χηνιάδης
Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Δημήτρης Δημόπουλος
Διευθυντής Τμήματος Υποδοχής & Εξυπηρέτησης 

Ασθενών Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Τζίνα Ριμπά
Προϊσταμένη Λογιστηρίου Ασθενών 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.





Μαιευτήρια



Το ΜΗΤΕΡΑ έχοντας αντιληφθεί έγκαιρα τα μηνύματα των καιρών, έχει εξελιχθεί σ’ ένα 
σύγχρονο πολυδύναμο νοσηλευτικό οργανισμό. Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, 
η Γενική Κλινική και η Παιδιατρική Κλινική, διαθέτουν την υποδομή, τόσο σε κτιριακό 
και μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιασδήποτε μορφής ιατρικό περιστατικό.  

Ο μεγάλος αριθμός προσερχόμενων επίτοκων και ασθενών γυναικών, αλλά και η προ-
σέλευση νέων ιατρών, είχε ως αποτέλεσμα το ΜΗΤΕΡΑ να εξελεχθεί στο μεγαλύτερο 
Μαιευτικό-Γυναικολογικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως.  

Ιστορική Αναδρομή
••  Οι πρώτες εργασίες της Εταιρείας αφορούσαν στη Mαιευτική-Γυναικολογία, ενώ 
πολύ γρήγορα άρχισε η επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες-τομείς της ιατρικής, 
όπως είναι η Πλαστική Χειρουργική.

••  Το 1994 αποφασίστηκε η κατασκευή καινούργιας πτέρυγας, η οποία από το 1996 
φιλοξενεί τις νέες δραστηριότητες της Εταιρείας: τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής, την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, την Οφθαλμολογική Κλινική, τη 
Γενική Χειρουργική, την Αγγειοχειρουργική και την Ουρολογία.

ΕΣΟΔΑ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
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••  Το 1995 ξεκίνησε η λειτουργία του εργαστηρίου της Μοριακής Βιολογίας και Κυττα-
ρογενετικής με ειδικό τμήμα DNA.

••  Τον Νοέμβριο του 1999 η Εταιρεία έλαβε άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Μαγνητικής 
Τομογραφίας.

••  Τον Αύγουστο του 2000 η Εταιρεία εξαγόρασε το 34% των μετοχών του ΛΗΤΩ ΜΑΙ-
ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 

••  Το 2003 χορηγήθηκαν στην Εταιρεία άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Γενικής και 
Παιδιατρικής Kλινικής.

••  Τον Δεκέμβριο του 2006 ανακοινώθηκε από το ΜΗΤΕΡΑ η εξαγορά του Μαιευτικού και 
Χειρουργικού Κέντρου ΛΗΤΩ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε το 2009 με το ΜΗΤΕΡΑ να 
κατέχει το 88,62 % της ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το 44,05% άμεσα και 44,68 % έμμεσα 
της ΛΗΤΩ Α.Ε. Η νεοδημιουργηθείσα συμμαχία ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ αντιπροσωπεύει πλέον 
πάνω από 17.000 τοκετούς ετησίως, προσφέροντας παράλληλα και πλήρεις διαγνωστι-
κές και νοσηλευτικές υπηρεσίες γενικής και παιδιατρικής κλινικής, σε δύο αυτόνομες 
υπερσύγχρονες κλινικές στην Αττική, συνολικής δυναμικότητας άνω των 500 κλινών. 

••  Τον Απρίλιο του 2007 τα Διοικητικά Συμβούλια του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ και της Γενικής 
Μαιευτικής Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., αποφάσισαν 
την συνένωση των δυνάμεών τους, με στόχο τη συγκρότηση του ισχυρότερου ιδιω-
τικού Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

••  Τον Μάιο του 2008 το ΜΗΤΕΡΑ ίδρυσε την 1η Ιδιωτική ΠαιδοΚαρδιολογική-
ΠαιδοΚαρδιοΧειρουργική Κλινική, η λειτουργία της οποίας κάλυψε ένα μεγάλο κενό 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά. 

H Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ με 30 καταξιωμένα χρόνια στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, είναι σήμερα στην ανατολή του νέου 
αιώνα, αδιαμφισβήτητα το πλέον ολοκληρωμένο Νοσοκομείο της Γυναίκας.

Ιατρικές Υπηρεσίες 
Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
περίθαλψης μέσω της διαχείρισης και εκμετάλλευ-
σης της Ιδιωτικής Γενικής Μαιευτικής Γυναικολογι-
κής και Παιδιατρικής Κλινικής, συνολικής επιφάνει-
ας 30.522 τ.μ. στο δήμο Αμαρουσίου. Από το 2003 
στο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. λειτουργούν τμήματα παροχής 
διαγνωστικών υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν 
συμπληρωματικά στην Κλινική. 

Γενική Κλινική 
Πιο συγκεκριμένα, το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαθέτει άδεια 
γενικής κλινικής, δυναμικότητας 360 κλινών, σύμ-
φωνα με την οποία μπορούν να προσφερθούν οι 
παρακάτω υπηρεσίες: 

Παθολογικός Τομέας  
••  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Χειρουργικός Τομέας
••  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
••  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
••  ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
••  ΩΡΛ
••  ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
••  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 

Ειδικές Μονάδες
••  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
••  Μονάδα  Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)
••  Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
••  Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας 

Εργαστήρια
••  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  

– Μικροβιολογικό – Αιματολογικό – Βιοχημικό 
– Ορμονολογικό – Ενδοκρινολογικό – Παθολο-
γοανατομικό – Κυτταρολογικό – Ουροδυναμικό  
– Ανοσολογικό  

••  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ  
– Ακτινοδιαγνωστικό – Μαστογραφίας – Αξονικός 
Τομογράφος – Μαγνητικός Τομογράφος – Εργα-
στήριο Ραδιοϊσοτόπων (Μοριακής Βιολογίας, 
Κυτταρογενετικής, Μέτρηση Οστικής Μάζας) 

Υπέρηχοι 
••  ΓΕΝΙΚΟΙ
••  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
••  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
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H Μαιευτική - 
Γυναικολογική 

Κλινική ΜΗΤΕΡΑ είναι 
σήμερα το πλέον 
ολοκληρωμένο 
Νοσοκομείο 
της Γυναίκας

Η σημερινή μητέρα έχει στη διάθεσή της όλη τη γκάμα των επιστημονικών επιτευγ-
μάτων, των φροντίδων και των υπηρεσιών που θα της επιτρέψουν να συλλάβει, να 
κυοφορήσει και να γεννήσει ένα υγιές παιδί:

••  Προγεννητικό Έλεγχο 
••  Ιατρική Εμβρύου 
••  Πλήρη Κάλυψη Εργαστηριακών Εξετάσεων 
••  Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
••  Σύγχρονες Αίθουσες Τοκετού 
••  Εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν άνεση και ευχάριστη παραμονή 
••  Διαιτολογική Καθοδήγηση και 
••  Ψυχολογική, παράλληλα με την Ιατρική Υποστήριξη 

Στην ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ η σύγχρονη γυναίκα έχει 
στην διάθεσή της μια σειρά από υπηρεσίες για την πρόληψη και την επιτυχή 
αντιμετώπιση κάθε προβλήματος υγείας στην εφηβική, την αναπαραγωγική και 
την ώριμη ηλικία.

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €21.738.120 και η μετοχική της σύνθεση την 
31.12.2009 είχε ως εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 31.433.011 86,80% 

Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΥΠΗΡ-ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

4.274.704 11,80%

Λοιποί μέτοχοι 522.485 1,40%

ΣΥΝΟΛΟ 36.230.200 100,00%

EBITDA ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
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Το Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του, αποτελείται από 
επτά (7) ή εννέα (9) κατ’ ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέ-
λευση για τριετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή του και λήγει κατά την εκάστοτε 
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει το επόμενο Δ.Σ., η οποία όμως δεν 
μπορεί να υπερβεί την τετραετία.  

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ



Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ με 39 χρόνια στην υπηρεσία της σύγχρονης γυναίκας, συνεχίζει 
να είναι ένα καταξιωμένο Μαιευτήριο παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσι-
ών υγείας με έμφαση στη Μαιευτική – Γυναικολογία. 

Στο κέντρο της Αθήνας, με χώρους έκτασης περίπου 7.000 τ.μ. και με άδεια μεικτής 
κλινικής δυναμικότητας 110 κλινών νοσηλείας και πάνω από τριάντα πέντε διαγνωστι-
κά και θεραπευτικά τμήματα. Είναι στελεχωμένο με 283 άτομα προσωπικό και περίπου 
500 συνεργάτες ιατρούς, έχει ως βασική επιδίωξη και όραμά του την πρωτοπορία, τη 
συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα άρτιο περιβάλλον 
υψηλών προδιαγραφών για το χώρο της υγείας. 

Η πρωτοπορία είναι συνυφασμένη με την ιστορία του νοσοκομείου, καθώς το ΛΗΤΩ 
είναι το πρώτο που πραγματοποίησε τοκετό στο νερό στην Ελλάδα και εφαρμόζει 
καθημερινά την συστηματική προώθηση του μητρικού θηλασμού μέσω εξειδικευμένης 
και εξατομικευμένης εκπαίδευσης.

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ
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Διαθέτει
••    υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αποτελεί κέ-
ντρο εκπαίδευσης νέων ιατρών.

••  υπερηχογράφο 4D στο τμήμα Μαιευτικών – Γυναικολογικών υπερήχων.

Πρωτοπορεί 
••    με τη δημιουργία κέντρου εξωσωματικής μέσα σε μαιευτήριο. Σήμερα λειτουργούν 
δύο πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

••    με την επένδυσή του στην Ψηφιακή Μαστογραφία, με την αγορά ψηφιακού μαστο-
γράφου, ενώ διαθέτει ένα από τα καλύτερα λαπαροσκοπικά κέντρα με 4 αίθουσες 
και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 636.274 50,40% 

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 555.910 44,00% 

Λοιποί μέτοχοι 69.902 5,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.262.086 100,00%

  

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΣΑΤ ΤΖΙΜΠΑΡΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΙΡΜΟΥΤΣΕΛΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΑΚΑΣ ΜΕΛΟΣ

Ιατρικές Υπηρεσίες 
•• ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
•• ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
•• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 
•• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ LASER 
••  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 

(TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ - ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ) 
••  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

•• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ 
•• ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 
•• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 
•• ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
••  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ & ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

•• ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
•• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 
•• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
•• ΜΑΦ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
••  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, 
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 

••  ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ & 
ΠΡΟΩΡΩΝ 

•• ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
•• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
••  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 

•• ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ 
•• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
•• ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
•• ΝΕΟΓΝΙΚΟ 
•• ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK-UP) 
•• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
••  ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER 

•• ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ - ΠΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 
•• ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ





Παιδιατρικές 
Κλινικές



Το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό παιδιατρικό φορέα της χώρας. 

Μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ανέπτυξε πρωτοβουλίες και πέτυχε να προσελ-
κύσει παιδιάτρους κύρους, όλων των ειδικοτήτων φροντίδας του παιδιού, από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έφεραν νεότερες κλινικές εφαρμογές και θεραπείες.

Στο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ συνδυάζουμε τις παραδοσιακές διαδικασίες με πρωτοποριακές 
τεχνικές, με μοναδικό σκοπό μας να παρέχουμε εξαιρετικές παιδιατρικές υπηρεσίες. 

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή των τεχνολογικώς προηγμένων θεραπειών και στην 
παροχή φροντίδας, με απόλυτη τρυφερότητα στις ευαίσθητες ηλικίες που νοσηλεύονται. 

Επιδιώκουμε, με κάθε προσπάθεια, να έχουμε ένα φιλικό περιβάλλον για το παιδί και 
να παρέχουμε στις οικογένειες την ψυχολογική υποστήριξη που απαιτείται, κατά τη 
διάρκεια της ασθένειας του παιδιού τους. 

Tο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαθέτει άδεια Γενικής Παιδιατρικής Κλινικής, δυναμικότητας 115 κλι-
νών.

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ



Το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ είναι πλήρως στελεχωμένο με παιδίατρους-παιδοχειρουργούς, 
καθώς και με ειδικούς για όλες τις παιδιατρικές υπο-ειδικότητες. Το νοσηλευτικό 
προσωπικό περιλαμβάνει εξειδικευμένες στο παιδί και τις ανάγκες του νοσηλεύτριες, 
πανεπιστημιακού (ΠΕ) και τεχνολογικού (ΤΕΙ) επιπέδου. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης 
και συνεχώς συμπληρώνεται με ό,τι αρτιότερο αναπτύσσεται στο χώρο της ιατρικής 
τεχνολογίας.

Το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια, κα-
θώς και σουίτες, με ανέσεις για τη διαμονή της μητέρας δίπλα στο άρρωστο παιδί της.

Τα εξωτερικά ιατρεία, γενικής παιδιατρικής, παιδοχειρουργικής και υπο-ειδικοτήτων, 
λειτουργούν με ραντεβού καθημερινώς, πρωί και απόγευμα, ενώ επείγοντα παιδιατρι-
κά και παιδοχειρουργικά περιστατικά γίνονται δεκτά ολόκληρο το 24ωρο.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της παιδιατρικής κλινικής ΜΗΤΕΡΑ ως κέντρο αναφοράς στην 
υγεία του παιδιού δημιουργήθηκε η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, 
με τμήμα Παιδοκαρδιοαναισθησιολογίας και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εντατικής 
Θεραπείας.

Στο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα για τη διασφάλιση και τη 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών πράξεων αλλά και του συνόλου των 
παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών. Bασική αρχή μας είναι η αντιμετώπιση του κάθε 
παιδιού ως μοναδική, ξεχωριστή περίπτωση, με τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Ιατρικές Υπηρεσίες 
•• ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
•• ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 
••  ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ – 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 

••  ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ- ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΠΑΙΔΩΝ) 

•• ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
•• ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ
•• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 
•• ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
•• ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 
••  ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

– ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
•• ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ –ΤΜΗΜΑ 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

••  ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ – 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

•• ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
•• ΠΑΙΔΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
•• ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ
•• ΠΑΙΔΟ-Ω.Ρ.Λ
•• ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
•• ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

•• ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
•• ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
•• ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΙΔΩΝ
•• ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

•• ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
••  ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ-
ΕΦΗΒΩΝ

•• ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
•• ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
•• ΠΑΙΔΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Ειδικές Μονάδες
••  ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(ΜΕΘ) ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ
••  ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

•• ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εργαστήρια
•• ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ
•• ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

Στο ΠΑΙΔΩΝ 
ΜΗΤΕΡΑ 

“Φροντίζουμε 
το μέλλον” 





Εμπορικές 
Εταιρείες



Η Y-LOGIMED Α.Ε. είναι εταιρεία εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων. Έχοντας αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την εφοδιαστική αλυσίδα των νοσοκομείων 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και λειτουργώντας ως ο Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός του 
(GPO), η Y-LOGIMED προσφέρει προς τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ αξιόπιστες υπηρεσίες αποθή-
κευσης, διακίνησης, προμήθειας και διαχείρισης για όλο το φάσμα των χρησιμοποιού-
μενων ιατρικών αναλώσιμων, εμφυτεύσιμων υλικών και πάγιου εξοπλισμού. 

Η Y-LOGIMED, κεφαλαιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της 
στη διαχείριση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και με την υποστήριξη του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, πραγματοποίησε την άνοιξη του 2009 έναρξη αμιγώς εμπορικών δραστηριοτή-
των, στοχεύοντας στο σύνολο της ιδιωτικής και δημόσιας ελληνικής αγοράς υγείας. 
Δημιούργησε, έτσι, νέες πηγές σημαντικής κερδοφορίας, τόσο για την ίδια, όσο και 
για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και έθεσε τις βάσεις για μεγέθυνση των ωφελειών αυτών με πε-
ραιτέρω διεύρυνση των εμπορικών της δραστηριοτήτων κατά το 2010.

Η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονη αποθήκη λειτουργικής επιφάνειας άνω των 2.000 τ.μ., άρτια 
εξοπλισμένη με πληροφοριακά συστήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύστη-
μα διαχείρισης αποθήκης (WMS), ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας, καθώς και 
χρήση τεχνολογίας γραμμωτού κώδικα (barcodes). Η στρατηγική θέση των αποθηκευτι-
κών εγκαταστάσεων (βρίσκονται στη συμβολή της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και της 
Αττικής Οδού), συμβάλλει σημαντικά στην ταχεία και έγκαιρη εξυπηρέτηση, τόσο των 
νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, όσο και άλλων υγειονομικών ιδρυμάτων στην Αττική. 

Παράλληλα, η Y-LOGIMED έχει επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία μίας υπερσύγχρο-
νης μονάδας βιομηχανικών πλυντηρίων, η οποία μπορεί καθημερινά να διαχειρίζεται 
σημαντικές ποσότητες ιματισμού. Στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό και πολυετή 
εμπειρία στην πλύση επαγγελματικού ιματισμού, η εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει 
άρτιες και οικολογικές υπηρεσίες πλύσης για νοσοκομεία και κλινικές, καθώς επίσης 
και για ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

EBITDA Y-LOGIMED

ΕΣΟΔΑ Y-LOGIMED
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Ετήσιος Aπολογισμός 2009

Απολογισμός δραστηριοτήτων 2009
Δραστηριοποιούμενη σε ένα δυναμικό περιβάλλον προκλήσεων και υψηλών απαιτήσε-
ων, η Y-LOGIMED προέβη το 2009 σε επικαιροποίηση της Οργανωτικής Διάρθρωσής της.
Υιοθέτησε διαδικασίες για όλες τις επιτελούμενες Εταιρικές Λειτουργίες της και προχώ-
ρησε επιτυχώς στην εκτέλεση ενός αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που συμπε-
ριλάμβανε όλες τις νέες στρατηγικές προτεραιότητές της. Μεταξύ αυτών καταγράφονται η 
βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου προμηθευόμενων προϊόντων με όρους ποιότητας και 
κόστους, η επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές, η επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας, η ποσοτικοποιημένη βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων, η αναβάθμιση 
διακίνησης προϊόντων και η είσοδος στην εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο άσκησης των εμπορικών της δραστηριοτήτων, η Y-LOGIMED εξασφάλισε 
κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα την εισαγωγή και διακίνηση των προϊόντων 
της Smiths Medical. Με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ετήσιο κύκλο εργασιών το 2009 
άνω των € 800 εκατ. και μέλος του ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου Smiths Group, η 
Smiths Medical είναι ο πλέον διεθνώς καταξιωμένος κατασκευαστής προϊόντων αναι-
σθησιολογίας και εντατικής θεραπείας. Η Smiths Medical εμπιστεύτηκε την Y-LOGIMED 
με τα έξι πιο σημαντικά εμπορικά σήματά της, ήτοι Portex™, Deltec™, Level1™, 
CADD™, Medex™ και Jelco™. Η συγκριτική ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της 
Smiths Medical και η μεγάλη αποδοχή και αναγνωρισιμότητά τους στην ιατρική κοι-
νότητα, συνέδραμαν την αποδοτική εμπορική διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου 
προϊόντων, οδηγώντας σε υψηλή κερδοφορία, κατάκτηση ταχέως αυξανόμενου μερι-
δίου αγοράς και υψηλές προοπτικές για το 2010. 

Κατά το 2009 και προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο υποχρεώσεών 
της, η Y-LOGIMED προχώρησε σε εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού της, προ-
σλαμβάνοντας στελέχη με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους για όλες τις βασικές 
εταιρικές λειτουργίες (Προμήθειες, Βιοιατρική Τεχνολογία, Εμπορική Διεύθυνση, Οι-
κονομική Διεύθυνση, Logistics, Πληροφορική). Σαν συνέπεια, το ανθρώπινο δυναμι-
κό της εταιρείας ξεπερνά πλέον τα 100 άτομα.

Προκειμένου να επικυρώσει και με όρους ποιότητας τις επιτελούμενες δραστηριότη-
τές της, η Y-LOGIMED ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησής της για 
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 
13485:2003, καθώς επίσης και με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004 για την 
ορθή διανομή και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μετοχική σύνθεση
Μέτοχος της εταιρείας κατά ποσοστό 100% αποτελεί το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



STEM-HEALTH 
Η STEM-HEALTH Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 με βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός δι-
εθνούς δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. 
Το επιχειρησιακό μοντέλο της εταιρείας είναι να ιδρύει στις χώρες όπου δρα-
στηριοποιείται, θυγατρικές εταιρείες σε συνεργασία με τοπικούς συνεταίρους 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Οι δύο πρώτες θυγατρικές είναι 
η STEM-HEALTH HELLAS Α.Ε. στην Ελλάδα και η STEM-HEALTH UNIREA S.A. στη 
Ρουμανία. Οι διαπραγματεύσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται ήδη σε 
προχωρημένο στάδιο.  

STEM-HEALTH & STEM-HEALTH UNIREA



STEM-HEALTH HELLAS
Η STEM-HEALTH HELLAS Α.Ε. είναι μια οικογενειακή τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττά-
ρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, που ιδρύθηκε το 2007 με αποκλειστικό σκοπό 
να προσφέρει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας στη φύλαξη βλαστοκυττάρων. 
Οι βασικοί της μέτοχοι είναι τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και το Νοσοκομείο 
ΥΓΕΙΑ. Ήδη έχουν αποθηκευθεί περισσότερα από 5.000 μοσχεύματα αίματος και ιστού 
ομφάλιου λώρου, αριθμός που αποδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη των γονέων 
προς την STEM-HEALTH. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2009, η STEM-HEALTH παρέχει 
εντελώς δωρεάν Γονιδιακό Έλεγχο DNA για τα νεογνά που προβαίνουν σε φύλαξη 
αίματος και ιστού ομφαλίου λώρου, μέσω της συνεργασίας της με την εξειδικευμένη 
εταιρεία GENOTYPE BIOTECHNOLOGY.

Αποστολή μας είναι… η προστασία του μωρού
Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του νεογνού περιέχει αρχέγονα αιμοποιητικά βλαστικά 
κύτταρα, ενώ ο ιστός του ομφάλιου λώρου περιέχει τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτ-
ταρα, τα οποία έχουν ανοίξει ένα νέο τομέα στην ιατρική την «Αναγεννητική Ιατρική». 
Είμαστε αφοσιωμένοι στην ασφαλή απομόνωση, επεξεργασία και αποθήκευση των 
βλαστοκυττάρων των νεογνών, καθώς και στην ασφαλή παράδοσή τους σε περίπτωση 
που κριθούν αναγκαία για την καταπολέμηση απειλητικών ασθενειών. Οι ραγδαίες 
επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, προσθέτουν συνεχώς νέες θεραπείες 
με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Η STEM-HEALTH HELLAS Α.Ε. εγγυάται τη διαθεσιμό-
τητα των βλαστοκυττάρων της τράπεζάς της στους γονείς-συμβαλλόμενους, για την 
εφαρμογή τους σε καινοτόμους θεραπείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όταν και εφό-
σον ζητηθεί.  

STEM-HEALTH UNIREA
H STEM-HEALTH UNIREA S.A. αποτελεί μια κοινοπραξία της STEM-HEALTH Α.Ε. και 
της CENTRUL MEDICAL UNIREA σε ποσοστό 50% η κάθε μία. Η CENTRUL MEDICAL 
UNIREA αποτελεί μια αλυσίδα κλινικών, μαιευτηρίων και διαγνωστικών κέντρων στη 
Ρουμανία. Η STEM-HEALTH UNIREA S.A. ξεκίνησε από το 2009 να λειτουργεί στο Βου-
κουρέστι, παρέχοντας την υπηρεσία συλλογής και φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος. Το εργαστηριακό προσωπικό της STEM-HEALTH UNIREA S.A., έχει εκπαιδευτεί 
στις εγκαταστάσεις της STEM-HEALTH HELLAS στην Αθήνα.  

Διεθνείς Συνεργασίες  
Η STEM-HEALTH HELLAS με γνώμονα τον άνθρωπο, προχώρησε σε συνεργασία με το 
ερευνητικό κέντρο INSERM και το νοσοκομείο SAINT LOUIS στη Γαλλία, έτσι ώστε μέσω 
κοινής έρευνας, να ανακαλυφθούν νέες εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων.

Διαπιστεύσεις ποιότητας 
Οι εταιρείες της STEM-HEALTH Α.Ε. ακολουθούν τις προδιαγραφές του διεθνώς ανα-
γνωρισμένου οργανισμού διαπίστευσης FACT/NETCORD, ο οποίος είναι και ο μοναδικός 
εξειδικευμένος οργανισμός που ειδικεύεται σε διαπιστεύσεις Τραπεζών ομφαλοπλα-
κουντικού αίματος. Εντός του μήνα Μαρτίου 2010 αναμένεται κλιμάκιο επιθεωρητών 
για την τελική επιθεώρηση. Η STEM-HEALTH HELLAS θα είναι η πρώτη ιδιωτική Τρά-
πεζα που θα λάβει αυτή τη διαπίστευση στην Ευρώπη, ενώ η STEM-HEALTH UNIREA 
S.A. προτίθεται να υποβάλλει την αίτησή της μέσα στο 2009. Επί πλέον, οι εταιρείες 
λειτουργούν σύμφωνα με την Οδηγία 2004/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις 
Οδηγίες της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.



H Y-PHARMA ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007, με μετοχικό κεφάλαιο € 300.000 και 
σκοπό την εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, τη φυσική δι-
ανομή προς ιδιωτικές νοσοκομειακές μονάδες και φαρμακεία, με πλήρη κάλυψη των 
αυξανόμενων απαιτήσεών τους. Επίσης, τη διαμόρφωση προωθητικών δραστηριοτή-
των με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες και την παρο-
χή υπηρεσιών Β2Β Marketing και έρευνας, καθώς και υπηρεσιών 3PL σε ελληνικές και 
πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Η Εταιρεία στεγάζεται σε εγκαταστάσεις 750 τ.μ., οι 
οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες και αρμοδίως εγκεκριμένες με ψυκτικούς χώρους 
αποθήκευσης φαρμακευτικών ειδών. Διαθέτει στόλο διανομής φαρμακευτικών προϊό-
ντων ειδικά για τις ιδιωτικές νοσοκομειακές μονάδες, καθώς και εκπαιδευμένο προσω-
πικό με εμπειρία και άριστη γνώση του τομέα της ιδιωτικής νοσοκομειακής αγοράς.  

ΕΣΟΔΑ Y-PHARMA

2007 €3,6εκατ.

€19,9εκατ.

€32,2εκατ.

2008

2009
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Όραμα της Εταιρείας είναι... 
Η διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών συνεργασίας με ελληνικές και πολυεθνικές 
φαρμακοβιομηχανίες, και η λειτουργία της ως χονδρέμπορος και φυσικός διανομέας 
νοσοκομειακών φαρμακευτικών προϊόντων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, 
στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας ηγετική θέση στον τομέα συν-προώθησης φαρ-
μακευτικών προϊόντων ελληνικών και πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών.

Η Y-PHARMA διατηρεί έναν μοναδικό δίαυλο διανομής, που καλύπτει καθημερινά τις 
ανάγκες των πελατών της και ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της 
με επαγγελματισμό και συνέπεια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πελατολόγιο της με 
την προσθήκη αποκλειστικών συνεργασιών. 

Επίσης, ειδικεύεται σε δραστηριότητες συν-προώθησης προϊόντων των μεγαλύτερων 
πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών, διατηρώντας κυρίαρχη θέση στις ιδιωτικές νοσο-
κομειακές μονάδες και την παροχή προϊόντων και αποκλειστικών υπηρεσιών σε ιδι-
ωτικές νοσοκομειακές μονάδες. Η Y-PHARMA διατηρεί μερίδιο 35% της τροφοδοσίας 
των ιδιωτικών κλινικών.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 255.000 85.00% 

Μ.Α Remedy-Medical Ltd 45.000 15.00% 

ΣΥΝΟΛΟ 300.000 100.00%

Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΑΣΙΜΠΙΑΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
της Y-PHARMA 
••  Είναι θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και μέλος του 
Επενδυτικού Ομίλου MIG. 

••  Διατηρεί άριστες σχέσεις με πελάτες και 
προμηθευτές. 

••  Έχει ένα συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο 
με στόχο τη διατήρηση ηγετικής θέσης στην 
ελληνική αγορά και κατέχει συμφωνίες 
συν-προώθησης προϊόντων και στρατηγικές 
συνεργασίες. 

••  Διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με 
εξειδίκευση στο φαρμακευτικό χώρο. 

•• Έχει άριστη γνώση της αγοράς (τάσεις-ανάγκες). 
••  Υπηρεσίες Marketing και Έρευνας σε ό,τι αφορά 
στην κλίμακα B2B. 

••  Εμπορεύεται μία ολοκληρωμένη σειρά 
προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες της 
ελληνικής και άλλων αγορών. 

••  Διαθέτει σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με επαρκή μέσα 
διανομής και προσφοράς υπηρεσιών. 

••  Διαθεσιμότητα αναπτυξιακού και επενδυτικού 
σχεδίου. 

•• Πλήρης ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς.

EBITDA Y-PHARMA

2007 €0,1εκατ.

€0,7εκατ.

€1,3εκατ.

2008

2009
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Διαγνωστικά 
Κέντρα 

& Εργαστήρια



Το ΑλφαLab Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 1995 παρέχοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες στο χώρο της αξι-
όπιστης διάγνωσης και της πρόληψης γενετικών νοσημάτων, του προγεννητικού 
ελέγχου, της μελέτης του καρκίνου, καθώς και της επιστημονικής έρευνας.  

Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα, είναι η 
συνεχής ανάπτυξη καινούργιων μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων και η εφαρμογή 
σύγχρονων διαδικασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αναβάθμιση και ο 
εκσυγχρονισμός των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η 
μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια.  

Αναγνωρίζοντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της μοριακής βιο-
λογίας και γενετικής και χρησιμοποιώντας τις πλέον εξελιγμένες και σύγχρονες τε-
χνολογικές μεθόδους, το ΑλφαLab ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες 
της εργαστηριακής έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο ταχύς προγεννητικός έλεγχος 
και η προεμφυτευτική διάγνωση σπανίων νοσημάτων όπως αιμορροφιλία, καρκίνος 

ΑλφαLab



του παχέος εντέρου και άλλα, είναι μερικοί από τους τομείς που το ΑλφαLab πρώτο 
εφάρμοσε στην Ελλάδα.  

Στο Κέντρο εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές της μοριακής βιολογίας, στη δι-
άγνωση αιματολογικών νοσημάτων, στη μελέτη γονιδίων που σχετίζονται με καρκίνο 
και τη διάγνωση, πρόγνωση κα πρόληψη γενετικών νοσημάτων παιδιών και ενηλίκων. 
Οι πιο σύγχρονες τεχνικές της κυτταρογενετικής εφαρμόζονται στην ανίχνευση χρω-
μοσωματικών ανακατατάξεων στις νεοπλασίες, την ανίχνευση χρωμοσωματικών ανω-
μαλιών του εμβρύου στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου σε ζευγάρια με καθ΄έξιν 
αποβολές ή με προβλήματα στειρότητας, σε παιδιά με διανοητική καθυστέρηση κ.ά. 

Επί πλέον, στο ΑλφαLab χρησιμοποιούνται οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι υψηλής ευ-
αισθησίας και ειδικότητας για τη διάγνωση λοιμώξεων, με την ανίχνευση διευρυμένου 
φάσματος ιών και άλλων μικροοργανισμών όπως μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, 
Papilloma ιό, κυτταρομεγαλοϊό, ηπατίτιδες B και C, ανίχνευση του ιού Η1Ν1 κ.λπ. 

Οι τεχνολογίες της κυτταρογενετικής και της μοριακής βιολογίας, δύο ιδιαίτερα σημα-
ντικών τομέων στον χώρο της υγείας που αναπτύχθηκαν κατά κύριο λόγο τα τελευταία 
20 χρόνια, έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διάγνωση γενετικών νοσημάτων 
που σχετίζονται άμεσα με χρωμοσωματικές ανωμαλίες και με μοριακές βλάβες σε 
γονίδια. Στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου και της προεμφυτευτικής διάγνωσης, 
αποφεύγεται η γέννηση ατόμων με σοβαρά παθολογικά προβλήματα και διαταραχές. 
Στο πλαίσιο της μελέτης του καρκίνου, η ανίχνευση μίας χρωμοσωματικής ανακατά-
ταξης που σχετίζεται με π.χ. αιματολογική κακοήθεια, θεωρείται μείζονος σημασίας 
όχι μόνο για τη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπευτική προσέγγιση, αλλά και για 
την ανίχνευση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου, δηλαδή των ελαχίστων εκείνων 
κυττάρων που φέρουν τη χρωμοσωματική ανωμαλία και που η εξάλειψή τους είναι 
σημαντική για την πλήρη ίαση από τη νόσο.  

Το ΑλφαLab θεωρεί μείζονος σημασίας τη διαρκή ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλι-
σμού, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, τη διασπορά της 
τεχνογνωσίας και τη διασφάλιση της ποιότητας. Το Κέντρο είναι το πρώτο –και για μία 
σειρά ετών το μοναδικό στην Ελλάδα– μέλος του UK NEQAS for Clinical Cytogenetics 
(Βρετανικό Σχήμα Αξιολόγησης Ποιότητας στην Κλινική Κυτταρογενετική) και του 
EMQN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας στη Μοριακή Γενετική), γεγονός που διασφαλίζει 
τον συνεχή έλεγχο ποιότητας. Αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία απόκτησης ειδικού 
ISO για εργαστήρια Γενετικής. 

Τέλος, στο πλαίσιο του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο, συμ-
μετέχει σε κοινοτικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης από κοινού με μεγάλες 
ερευνητικές μονάδες, που ανήκουν σε δημόσια, πανεπιστημιακά και ιδιωτικά ιδρύ-
ματα, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι πρόσφατα 
το ΑλφαLab φιλοξενούσε και αντιπροσώπευε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος 
την Orphanet, μία Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σπανίων νοσημάτων και ορφανών 
φαρμάκων, στόχος της οποίας είναι η συμβολή της στην καλύτερη διάγνωση, φροντί-
δα και θεραπεία ασθενών με σπάνια νοσήματα. Σκοπός της Οrphanet -η πρώτη έδρα 
της οποίας στην Ελλάδα ήταν το AlfaLab- ο εντοπισμός των ειδικών που ασχολούνται 
με σπάνια νοσήματα στην Ελλάδα και η καταγραφή τους στη Orphanet Ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων.

Η πορεία του ΑλφαLab, μέσα στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, είναι σταθερά ανοδική 
και στόχος του είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχο-
νται και η διαρκής εξέλιξη.

Πρωταρχικός 
στόχος της 

ΑλφαLab είναι 
η διατήρηση 
υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσιών 

και η διαρκής 
εξέλιξη



Ανταποκρινόμενος στη διεθνή τάση για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας υψηλής ποιό-
τητας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προσάρτησε το 2009 στις τάξεις του ένα από τα πιο γνωστά και 
αξιόπιστα διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα, το BIO-CHECK INTERNATIONAL Α.Ε.

Ως ένα από τα πρώτα οργανωμένα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα με διεθνή πρότυπα 
στην Ελλάδα, το BIO-CHECK λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας από το 1972 και προ-
σφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες για τη σωστή διάγνωση και πρόληψη των προβλημάτων 
υγείας. Από την ίδρυση του κέντρου μέχρι και σήμερα, το έχουν εμπιστευθεί πάνω 
από 600.000 άτομα και έχουν γίνει πάνω από 10.000.000 εξετάσεις, πολλές από τις 
οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και άνοιξαν νέους διαγνωστικούς 
ορίζοντες. 

BIO-CHECK



Το BIO-CHECK αποτελεί κέντρο αναφοράς για πολλά Διαγνωστικά Κέντρα και Ανα-
λυτικά Εργαστήρια της χώρας που στηρίζονται στη συνεργασία αυτή, καθώς πολλά 
προγράμματά τους βασίζονται στα πρότυπα λειτουργίας του. Δίνοντας ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία των διαγνωστικών αποτελεσμάτων, το κέντρο 
εφαρμόζει εσωτερικούς και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους που υποστηρίζονται 
ενεργά με:

••  Tον συνεχή και σχολαστικό έλεγχο όλων των παραμέτρων της αναλυτικής διαδικασίας 

••  Τον διαρκή έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των οργάνων και συσκευών 

••  Τον συστηματικό έλεγχο της ευαισθησίας και ειδικότητας όλων των χρησιμοποιού-
μενων αντιδραστηρίων που αξιολογούνται με διεθνή πρότυπα 

••  Την τεχνολογική αρτιότητα με διαρκή εκσυγχρονισμό

••  Την υψηλή τεχνογνωσία και μακρά εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού, καθώς 
και τη συνεχή επιμόρφωσή του 

Tα ειδικά εργαστήρια του BIO-CHECK καλύπτουν όλο το φάσμα των εργαστηριακών 
εξετάσεων με τις πλέον αξιόπιστες μεθοδολογίες, που υποστηρίζουν απόλυτα μία σει-
ρά εξετάσεων όπως: βιοχημικές, μικροβιολογικές, ιολογικές, αλλεργιολογικές, ορ-
μονολογικές, ανοσοβιολογικές, κυτταρολογικές και ιστολογικές. Επίσης, στο κέντρο 
λειτουργεί τμήμα μοριακής βιολογίας και γενετικής για την προσέγγιση περίπλοκων 
διαγνωστικών προβλημάτων με αντίστοιχες μεθόδους, καθώς επίσης και πλήρως εξο-
πλισμένο απεικονιστικό τμήμα για καρδιολογικά, αγγειολογικά, γαστρεντερολογικά, 
ουρολογικά, θυρεοειδικά, γυναικολογικά και μαιευτικά υπερηχογραφήματα.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προχωρεί δυναμικά στη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου δια-
γνωστικών κέντρων, που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
υγείας στους επισκέπτες του. Η προσθήκη του BIO-CHECK στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ συνδράμει 
καταλυτικά στην υλοποίηση του στόχου αυτού, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία 
και το κύρος του συγκεκριμένου διαγνωστικού κέντρου στο χώρο της υγείας. 

Δίνουμε 
έμφαση στην 
ποιότητα 
και την 

αξιοπιστία των 
διαγνωστικών 
αποτελεσμάτων 
εφαρμόζοντας 
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ποιοτικούς 
ελέγχους





Ο κλάδος υγείας 
στην Τουρκία

Η Τουρκική Δημοκρατία είναι μια μεικτή αναπτυσσόμενη οικονομία, η οποία στηρίζεται 
κυρίως στη βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίες συνεισφέρουν κατά 
89% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), ενώ η γεωργία εισφέρει το υπόλοιπο 
11% παρά το γεγονός ότι απασχολεί το 35% του εργατικού δυναμικού. Ο μεγαλύτερος 
βιομηχανικός κλάδος είναι της υφαντουργίας, ο οποίος απασχολεί περίπου το ένα τρίτο 
του εργατικού δυναμικού του βιομηχανικού τομέα. 

Η Τουρκία ιστορικά είναι μια γεωργική χώρα με ελάχιστους φυσικούς πόρους που μετα-
τράπηκε από αγροτική, σε οικονομία με βιομηχανία από τη δεκαετία του ’60-’70 και σε 
οικονομία υπηρεσιών τη δεκαετία του ’90. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2008, 
ο πραγματικός μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.) του Α.Ε.Π. της τουρκικής 
οικονομίας σημείωσε άνοδο 13,8%. 

Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών υγείας ως ποσοστό του Α.Ε.Π., είναι περίπου 5,7%. 
Δημογραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα παροχής υγείας. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός άνω των 65 
ετών είναι περίπου το 6,8% του συνόλου και έχει αυξηθεί περίπου 100 μονάδες βάσης 
από την αρχή της δεκαετίας ή κατά 1,1 εκατ. φτάνοντας τα 5 εκατ. ανθρώπους, ενώ το 
προσδόκιμο όριο ηλικίας στην Τουρκία είναι 71,8 έτη. Επίσης η ταχεία μεταβολή της 
τουρκικής οικονομίας από γεωργική σε βιομηχανική, έχει ενισχύσει την αστυφιλία με 
αποτέλεσμα στη γεωγραφική περιοχή του Μαρμαρά ο συνολικός πληθυσμός να είναι 
17,9 εκατ. 1,6x μεγαλύτερος από αυτόν της Ελλάδας. Σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή 
υπάρχουν 257 νοσοκομεία, από τα οποία 167 είναι ιδιωτικά. Περίπου 40.000 κλίνες 
είναι εγκατεστημένες στην περιοχή από τις οποίες 52% είναι ιδιωτικές. 



Το νοσοκομείο διαθέτει:
•• 118 κλίνες

•• 5 χειρουργικές αίθουσες

•• Αίθουσα Τοκετών

•• ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας)

•• ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας)

•• Κεντρικά Εργαστήρια

•• 24ωρη κάλυψη Επειγόντων Περιστατικών & Ε.Ι

Τμήματα
•• Καρδιολογικό & Καρδιοχειρουργικό Τμήμα

•• Τμήμα Μεταμόσχευσης Νεφρού

•• Νευρολογικό Τμήμα 

•• Νευροχειρουργικό Τμήμα 

•• Τμήμα Ορθοπεδικό & Τραύματος

•• Τμήμα Γενικής & Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

•• Ουρολογικό Τμήμα 

•• Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής 

•• Παιδιατρικό Τμήμα 

•• Γυναικολογικό & Μαιευτικό Τμήμα 

•• Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

•• Αιματολογικό Τμήμα

•• Τμήμα Παθολογίας & Γενική Ιατρικής

•• Πλήρως εξοπλισμένο Ακτινολογικό Τμήμα

Το Nοσοκομείο J.F.K., διαθέτει προηγμένο τεχνολο-
γικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως

•• Γραμμικούς Επιταχυντές 

•• Αξονικό Τομογράφο Πολλαπλών Τομών 

J.F.K.

Το Νοσοκομείο J.F.K., βρίσκεται στην περιοχή Bahçelievler, στην Ευρωπαϊκή πλευρά 
της Κωνσταντινούπολης.  

Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Ten Medikal Turizm Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi το 1991 και από το 2005 ανήκει στον όμιλο Şafak. 

Έχει πιστοποιηθεί ως νοσοκομείο Α’ κατηγορίας, από το Social Security Instituition 
(ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων) της Τουρκίας.

Σκοπός είναι, η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο τον εκά-
στοτε ασθενή και τις ανάγκες του.

Το Νοσοκομείο J.F.K. ειδικεύεται στις μεταμοσχεύσεις νεφρών, στην καρδιολογία, 
στην καρδιο-αγγειακή χειρουργική, σε ορθοπεδικά περιστατικά, στην πλαστική χει-
ρουργική και στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση.

Τα κεντρικά εργαστήρια του νοσοκομείου δημιουργήθηκαν το 2009, με σκοπό να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στον όμιλο SAFAK και σε άλλα νοσοκομεία της ευρύτερης 
περιοχής.

Το 2009, ανακαινίστηκαν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι του νοσοκομείου. Η κε-
ντρική είσοδος η πλειοψηφία των νοσηλευτικών ορόφων, καθώς και οι χειρουργικές 
αίθουσες ανακαινίστηκαν πλήρως. Η εν λόγω ανακαίνιση έγινε με σκοπό την ουσια-
στική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 



Το νοσοκομείο διαθέτει:
•• 160 κλίνες

•• 5 χειρουργικές αίθουσες

••  Χειρουργικές Αίθουσες 2 ημερών 

(2 day-surgery rooms)

•• ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας)

•• Πλήρως Εξοπλισμένο Ακτινολογικό Κέντρο 

•• 24ώρη κάλυψη Επειγόντων Περιστατικών & Ε.Ι

Τμήματα
••  Εργαστήρια Επεμβατικής καρδιολογίας και 

Αγγειογραφίας

•• Τμήμα Καρδιοχειρουργικής 

•• Νευρολογικό Τμήμα

•• Νευροχειρουργικό Τμήμα 

•• Τμήμα Ορθοπεδικό & Τραύματος

•• Τμήμα Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

•• Ουρολογικό Τμήμα

•• Τμήμα Πλαστικής χειρουργικής 

•• Παιδιατρικό Τμήμα

•• Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα

•• Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

•• Γαστρο-εντερολογικό Τμήμα

•• Οφθαλμολογικό Τμήμα

•• Τμήμα Δερματολογικής και Αισθητικής

•• Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

••  Τμήμα Οστεοπόρωσης και Ιατρείο Μέτρησης 
Οστικής Μάζας

AVRUPA ŞAFAK HOSPITAL

Το Νοσοκομείο AVRUPA ŞAFAK βρίσκεται στην περιοχή Gaziosmanpasa στην Ευρω-
παϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Δημιουργήθηκε το 1998 από την εταιρεία Ozel 
Maya Saglık Urunleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Sirketi.

Έχει άδεια Γενικής κλινικής και είναι το πρώτο νοσοκομείο εκ των τεσσάρων που 
λειτούργησε στον όμιλο Safak. 

Έχει χαρακτηριστεί ως νοσοκομείο Α’ κατηγορίας από το Social Security Instituition 
(ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων) της Τουρκίας.

Ειδικεύεται στους τομείς της καρδιολογίας, της καρδιοχειρουργικής και της νευρο-
χειρουργικής. 

Το 2009 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14.227 αγγειογραφίες, καθώς και 9.000 τοπο-
θετήσεις STENT.



Το Νοσοκομείο GOZTEPE SAFAK, δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2004 από την εται-
ρεία Sevgi Saglık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Sirketi και αποτελεί το τρίτο νοσοκο-
μείο του ομίλου Safak.

Το νοσοκομείο βρίσκεται στην περιοχή Goztepe, στην Ασιατική πλευρά της Κωνστα-
ντινούπολης.

Έχει χαρακτηριστεί ως νοσοκομείο Α’ κατηγορίας από το Social Security Instituition 
(ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων) της Τουρκίας.

Το άρτια καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με την άρι-
στη τεχνολογική υποδομή του νοσοκομείου, δημιουργούν τις προδιαγραφές για την 
παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών.

Οι τομείς της καρδιολογίας, καρδιο-αγγειακής χειρουργικής και της Νευροχειρουργι-
κής εισφέρουν περισσότερο από 70% των εσόδων του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο διαθέτει:
•• 76 κλίνες
•• 4 χειρουργικές αίθουσες
•• 2 αίθουσες τοκετών 
•• Μ.Ε.Θ.
•• 24ωρη κάλυψη Επειγόντων Περιστατικών & Ε.Ι
•• Κεντρικά Εργαστήρια

Τμήματα
••  Τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας και 
Αγγειογραφίας 

•• Τμήμα καρδιοχειρουργικής 
•• Νευρολογικό Τμήμα
•• Νευροχειρουργικό Τμήμα 
•• Τμήμα Ορθοπεδικό & Τραύματος
•• Τμήμα Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 
•• Τμήμα Αγγειοχειρουργικής
•• Ουρολογικό Τμήμα
•• Τμήμα Πλαστικής χειρουργικής 
•• Παιδιατρικό Τμήμα
•• Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα
•• Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
•• Γαστρο-εντερολογικό Τμήμα
•• Τμήμα Δερματολογικής και Αισθητικής.
•• Θωρακοχειρουργικό τμήμα 
•• Τμήμα Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής

GOZTEPE ŞAFAK HOSPITAL



Το νοσοκομείο διαθέτει:
•• 72 κλίνες
•• 2 χειρουργικές αίθουσες
•• 2 αίθουσες τοκετού
•• Μ.Ε.Θ.
•• 24ωρη κάλυψη Επειγόντων Περιστατικών & Ε.Ι
•• Κεντρικά Εργαστήρια

Τμήματα
••  Τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας και Αγγειογραφίας 
•• Τμήμα καρδιοχειρουργικής 
•• Τμήμα μικροχειρουργικής
•• Τμήμα Χειρουργικής Άκρας Χειρός
•• Νευρολογικό Τμήμα
•• Νευροχειρουργικό Τμήμα 
•• Τμήμα Ορθοπεδικό & Τραύματος
•• Τμήμα Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 
•• Τμήμα Αγγειοχειρουργικής
•• Ουρολογικό Τμήμα
•• Τμήμα Πλαστικής χειρουργικής 
•• Παιδιατρικό Τμήμα
•• Μαιευτικό και Γυναικολογικό Τμήμα
•• Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
•• Γαστρο-εντερολογικό Τμήμα
•• Τμήμα Δερματολογικής και Αισθητικής.
•• Τμήμα Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής

Το Νοσοκομείο ISTANBUL SAFAK δημιουργήθηκε το 2004 από την εταιρεία Maya 
Saglık Urunleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Sirketi.

Το νοσοκομείο βρίσκεται στην περιοχή Gaziosmanpasa, στην Ευρωπαϊκή πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης.

Παρόλο που σήμερα αποτελεί το μικρότερο σε μέγεθος νοσοκομείο του ομίλου SAFAK, 
έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία στην περιοχή της Κωνσταντινού-
πολής, στους τομείς της Χειρουργικής Άκρας Χειρός και της νευροχειρουργικής.

Το κέντρο αιμοκάθαρσης που διαθέτει το νοσοκομείο, υποστηρίζει παράλληλα και τα 
υπόλοιπα νοσοκομεία του ομίλου προσφέροντας τις ιατρικές υπηρεσίες του.

ISTANBUL ŞAFAK HOSPITAL





Ο κλάδος υγείας 
στην Kύπρο

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρή οικονομία, η 
οποία στηρίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμό, ναυτιλία, χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες), οι οποίες συνεισφέρουν κατά 76% στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (Α.Ε.Π.).  

Ιστορικά μια γεωργική χώρα με ελάχιστους φυσικούς πόρους η Κύπρος, μετατράπηκε 
από αγροτική, σε οικονομία με ελαφρά βιομηχανία τη δεκαετία του ‘70-‘80 και σε 
οικονομία υπηρεσιών τη δεκαετία του ‘90. Η Κυπριακή οικονομία χαρακτηρίζεται από 
σημαντικό βαθμό ανάπτυξης και υψηλό ανά κεφαλή εισόδημα. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2000-2008, ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. της Κυπριακής οικο-
νομίας, σημείωσε κατά μέσο όρο άνοδο της τάξης του 3,7% που συγκρίνεται ευνοϊκά 
με τον μέσο όρο της αύξησης του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ε.Ε.  

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΥΣΤΑΤ), το Α.Ε.Π. το 2009 μειώθηκε κατά 1,5%. 

Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών υγείας ως ποσοστό του Α.Ε.Π., είναι περίπου 6,3%. 
Δημογραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα παροχής υγείας. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός άνω των 
65 ετών είναι περίπου το 12,3% του συνόλου, ενώ το προσδόκιμο όριο ηλικίας στην 
Κύπρο είναι 79,4 έτη και είναι από τα υψηλότερα στη γηραιά ήπειρο. 



Το Νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στη Λεμεσό αποτελεί σημείο αναφοράς στην Κυπριακή και 
όχι μόνο αγορά, διαθέτοντας άριστη τεχνογνωσία και εξειδικευμένη νοσοκομειακή 
φροντίδα και περίθαλψη στις ειδικότητες που καλύπτει.

Από τον Ιανουάριο του 2008 το Αχίλλειον Νοσοκομείο αποτελεί μέρος του Νοσοκο-
μειακού Δικτύου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Με πέραν των 150 Συνεργατών Ιατρών κάθε ειδικότητας και σε ένα υπερσύγχρονο 
κτίριο, το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ διαθέτει 90 κλίνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζεται πιο κάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΑΚΚΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΛΟΣ

Ειδικότητες: 
•• ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
•• ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
•• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
•• ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
•• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
•• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
•• ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
•• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
•• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
•• ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
•• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
•• ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
•• ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
•• ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
•• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
•• ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
•• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
•• ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
•• ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

 
Τμήματα / Μονάδες:
••  Τμήμα Χειρουργείων με 9 πλήρως εξοπλισμένες 
Χειρουργικές Αίθουσες

•• Μαιευτήριο με 5 αίθουσες τοκετών
•• Πλήρως στελεχωμένη Αίθουσα Ανάνηψης
•• Τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης
•• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
•• Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
••  Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών (Πρώτες Βοήθειες)

••  Νοσηλευτικά Τμήματα με διαχωρισμό σε 
Παθολογικό, Χειρουργικό και Γυναικολογικό 
τομέας

•• Μονάδα Ενδοσκοπήσεων 
••  Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα όπου διενεργούνται 
κάθε τύπου εξετάσεις όπως: αξονικές και 
Μαγνητικές Τομογραφίες, Μαστογραφίες, 
Μετρήσεις Οστικής Πυκνότητας, 
Υπερηχογραφήματα.

••  Κλινικό Εργαστήριο το οποίο διενεργεί 
μικροβιολογικές, ανοσολογικές, βιοχημικές 
και αιματολογικές εξετάσεις με αυτόματους 
αναλυτές ακριβείας.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ



Το νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 
71 κλίνες
••  3 χειρουργικές αίθουσες
••  2 αίθουσες τοκετών
••  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
••  Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
••  Τμήμα Πρώτων Βοηθειών
••    Σύγχρονα διαγνωστικά εργαστήρια (ακτινολογι-
κό, αξονικό, ενδοσκοπικό, κ.ά.) 

Το Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, βρίσκεται στην Κύπρο, στην περιοχή της Πάφου.

Δημιουργήθηκε από μια ομάδα διακεκριμένων ιατρών με κοινή ανησυχία, τη δημόσια 
υγεία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Εφοδιασμένο με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και επαν-
δρωμένο με άριστα καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συμβάλλει 
στην προαγωγή της υγείας των κατοίκων της περιοχής Πάφου, καθώς και των 
επισκεπτών.

Κτισμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου πολίτη.

Από τον Ιούλιο του 2008, ανήκει στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζεται πιο κάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΡΒΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΤΑΚΗΣ ΠΑΛΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ





Ο κλάδος υγείας 
στην Αλβανία

Η Αλβανική Δημοκρατία είναι μια αναδυόμενη οικονομία, η οποία στηρίζεται κυρίως 
στον τομέα των υπηρεσιών και τη γεωργία, οι οποίοι συνεισφέρουν κατά 76% στο Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), ενώ η βιομηχανία εισφέρει μόλις το 14% του Α.Ε.Π. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. 
της Αλβανικής οικονομίας σημείωσε κατά μέσο όρο άνοδο άνω του 6%. Αυτή η αύ-
ξηση οφείλεται κυρίως: στη βελτιωμένη απόδοση και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, 
στην καλύτερη απόδοση των επιχειρήσεων γενικότερα, από αύξηση των εξαγωγών και 
φυσικά από την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Ο συνολικός πληθυσμός της Αλβανίας είναι περίπου 3,2 εκατ. και παραμένει σταθερός 
την τελευταία δεκαπενταετία κυρίως λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος 
προς χώρες της Ευρώπης μετά την αλλαγή του πολιτεύματος. Στην περιοχή των Τι-
ράνων ο συνολικός πληθυσμός είναι περίπου 800.000 κάτοικοι. Ο πληθυσμός άνω 
των 65-ετών αντιπροσωπεύει το 9% του συνολικού πληθυσμού, ο δε αριθμός των 
γεννήσεων έχει μειωθεί περισσότερο από 50% την τελευταία δεκαπενταετία κυρίως 
λόγω της μετανάστευσης, ενώ το προσδόκιμο όριο ηλικίας στην Αλβανία είναι αρκετά 
υψηλό (75,4 έτη). 

Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών υγείας ως ποσοστό του Α.Ε.Π. είναι μόλις 2,6% 
καθώς η παρουσία του ιδιωτικού τομέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι περιο-
ρισμένη και εντοπίζεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στην Αλβανία υπάρχουν 
45 δημόσια νοσοκομεία με περισσότερες από 9.000 κλίνες.



Το νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο των Τιράνων έρχεται να διευρύνει τις δραστηρι-
ότητες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας όχι μόνο 
στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες όπως την Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο. Το νέο Νοσοκομείο 
αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα του 2010 με αρχική δυναμικότητα 
περίπου 120 κλινών διαθέτοντας Γενικό Νοσοκομείο, Παιδιατρική Κλινική και Μαι-
ευτική Κλινική και θα καλύπτει με ασφάλεια όλα τα περιστατικά από τη διάγνωση 
μέχρι τη θεραπεία τους.

Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA δημιουργήθηκε στα λειτουργικά πρότυπα και τη φιλοσο-
φία των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης, ενώ θα στελεχωθεί από Αλβανούς και Έλληνες 
(επισκέπτες) ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Στο νοσοκομείο θα εργάζονται ΠΕΡΊΠΟΥ 
300 άτομα, τα οποία θα εκπαιδευτούν στην Ελλάδα, στην Αλβανία και σε άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης, παρέχοντας νοσηλευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη στους 
ασθενείς και στους οικείους τους. Το νέο νοσοκομείο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση 
(περίπου € 60 εκατ.) στον τομέα παροχής υγείας στην Αλβανία και αναμένεται να αποτε-
λέσει πρότυπο αναφοράς για όλη την περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του HYGEIA HOSPITAL TIRANA αναπτύσσονται σε πολυ-
ώροφο κτίριο, το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, έξι (6) ορόφους και δώμα συ-
νολικής επιφάνειας 25.129τ.μ. σε οικόπεδο 13.000τ.μ. στην περιοχή Kashar των Τιράνων 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA



με εύκολη πρόσβαση καθώς περιβάλλεται από τις Εθνικές Οδούς SH2 και SH1/E762, οι 
οποίες συνδέουν την πρωτεύουσα της Αλβανίας με το Δυρράχιο και την Βόρεια Αλβανία.  

Το κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αυξημέ-
νη παραγωγικότητα, την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, την διατήρηση 
της απαιτούμενης ευελιξίας προς αντιμετώπιση των μελλοντικών απαιτήσεων και 
την μέγιστη εκμετάλλευση των κοινών υποδομών για όλες τις κατηγορίες των ει-
σαγόμενων ασθενών.

Λειτουργικός διαχωρισμός

Ελεγχόμενη
προσβασιμότητα 

Καθοδηγούμενη
προσβασιμότητα 

Καθοδηγούμενη
προσβασιμότητα 

Ιατρική
επέμβαση
χειρουργεία

Εξωτερικοί
συνεργάτες

Επισκέπτες
συνεργάτες

Ιατρικός έλεγχος
ακτινοδιάγνωση
εργαστήρια

Εισαγωγή
νοσηλεία

Ημερήσια
νοσηλεία

Υποδοχή Εσωτερικοί
ασθενείς

Εξωτερικοί
ασθενείς

Ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών Ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών 

Ποιότητα ξενοδοχειακών υπηρεσιών Ποιότητα ξενοδοχειακών υπηρεσιών 

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, ο 
λειτουργικός  σχεδιασμός των ευαίσθητων τμημάτων  όπως για παράδειγμα τα χει-
ρουργεία και η  μονάδα εντατικής, έχουν σχεδιαστεί με στόχο την μεγιστοποίηση του 
χρόνου διαθεσιμότητας του προσωπικού με τον κάθε ασθενή και την συνεχή εφαρμο-
γή εντασσόμενων συστημάτων αντιμετώπισης μικροβίων.     

Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA σε πλήρη ανάπτυξη θα διαθέτει 220 κλίνες, 12 χειρουρ-
γικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών και 12 κλίνες ΜΕΘ.

Το Νοσοκομείο 
αποτελεί τη 
μεγαλύτερη 

επένδυση στον 
τομέα παροχής 
υγείας στην 
Αλβανία και 
αναμένεται να 
αποτελέσει 

πρότυπο αναφοράς 
για όλη την 
περιοχή της 

Νοτιανατολικής 
Ευρώπης



Το νοσοκομείο θα διαθέτει τα παρακάτω ανά κλινική:

Γενική Κλινική 
Τμήματα
••  ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
••  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
••  ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ & 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

••  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
••  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
••  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ & Ε.Ι.
••  ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ
••  ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
••  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
••  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ
••  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
••  ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
••  ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ
••  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
••  ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
••  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
••  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
••  ΜΕΘ
••  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
••  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
••  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
••  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
••  ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ
••  ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΟΙΛΙΑΣ
••  ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
••  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ/ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
••  Ω.Ρ.Λ.  

Κεντρικά Εργαστήρια 
Τα Κεντρικά Εργαστήρια, στελεχώνονται από ιατρούς Βιοπαθολόγους, Βιοχημικούς, 
Βιολόγους, παρασκευαστές και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τμήματα που λειτουρ-
γούν σε 24ωρη βάση:
••  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
••  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
••  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
••  ΟΥΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
••  ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ

Οι Μονάδες  
••  ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
••  ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
••  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Οι Κλινικές  
Ο Παθολογικός και ο Χειρουργικός Τομέας περιλαμβά-
νουν τους ακόλουθους Τομείς, Τμήματα και Κλινικές
••  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
••  ΩΡΛ
••  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
••  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ



Μαιευτική Κλινική  
Ιατρικές Υπηρεσίες
••  Προγεννητικό έλεγχο 
••  Ιατρική Εμβρύου 
••  Πλήρη κάλυψη εργαστηριακών εξετάσεων 
••  Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
••  Σύγχρονες Αίθουσες Τοκετού 
••  Διαιτολογική καθοδήγηση 
••  Ψυχολογική, παράλληλα με την ιατρική υποστήριξη 

Παιδιατρική Κλινική 
Ιατρικές Υπηρεσίες
••  Τμήμα Γενικής Παιδιατρικής 
••  Παιδοχειρουργικό 
••  Παιδοενδοκρινολογικό – Σακχαρώδη Διαβήτη
••  Παιδοδερματολογικό 
••  Παίδο-ΩΡΛ
••  Παίδοοφθαλμολογικό
••  Παιδοορθοπαιδικό  

Ειδικές Μονάδες  
••  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Πολυδύναμη  

Εργαστήρια 
••  Βιοχημικά 
••  Απεικονιστικά 

Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA θα διαθέτει τον πιο προηγμένο τεχνολογικό ιατρικό εξο-
πλισμό (cutting edge technology). Ενδεικτικά: 
••  Γραμμικούς Επιταχυντές 
••  γ-κάμερα
••  Μαγνητικός Τομογράφος GE Medical
••  Αξονικός Τομογράφος
••  Ψηφιακός Μαστογράφος
••  Αγγειογράφος
••  Ψηφιακά Ακτινολογικά Μηχανήματα





Εταιρική 
Διακυβέρνηση



Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει το ΥΓΕΙΑ είναι σύμφωνες, όχι μόνο 
με τα όσα ορίζει ο Νόμος 3016/2002 και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και με 
τα όσα ορίζονται από τον Κώδικα της Ιατρικής και Επιστημονικής Ηθικής και Δεοντο-
λογίας.  

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι 
κλειδί, όχι μόνο για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της περιουσίας της και της 
ανάπτυξής της, αλλά και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των Επενδυτών και της 
Ιατρικής Κοινότητας. 

Οι Αρχές που έχουν υιοθετηθεί καθορίζουν: 

•• Τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. 

•• Τη λειτουργία συμβουλευτικών Επιτροπών και Συμβουλίων.  

•• Τα δικαιώματα των Μετόχων και την ισότιμη πρόσβασή τους στα εταιρικά στοιχεία. 

•• Τη σχέση των συμμετόχων (υπαλλήλων, προμηθευτών, πελατών, επενδυτών).  

•• Την τήρηση του Νομοθετικού Πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

•• Τη διαφάνεια στις κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές και αποφάσεις.  

Διοικητικό Συμβούλιο 
Προασπιστής των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
δομή και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. έχουν καταγραφεί στο καταστατικό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής και 
τον έλεγχο της Διοίκησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των Μετόχων και γενικά των Συμμετόχων (stakeholders). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκεί τη διοίκησή της και κατά κύριο 
λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και 
ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και από μη εκτελεστικά μέλη. Η 
ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικά ή μη, ορίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 
διοικήσεων της Εταιρείας, ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα μη εκτελεστικά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρεία, αλλά 
είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. 

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Μεταξύ των μη εκτελεστι-
κών μελών υπάρχουν δυο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη του Δ.Σ. πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν 
σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. 

Τα μη εκτελεστικά μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ενημερώνονται για τα εταιρικά θέματα και υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τη διαρ-
κή επιδίωξη και προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, διαμορφώνουν και μπορούν 
να διατυπώνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητες 
εκτιμήσεις, ιδίως σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας, την απόδοσή της και το ενερ-
γητικό της.  



Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή 
από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προς τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν 
τούτο αναγκαίο. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων 
συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Επίσης, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη τα σημαντικά 
ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφά-
σεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της 
Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 43ε παρ. 
5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τη 
διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με την Εταιρεία, καθώς επίσης με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. 

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του διοικείται από 13μελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό παρουσιάζεται παρακάτω.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενιαύσια, αλλά παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ετήσια 
Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να 
παραταθεί πέραν των δύο (2) ετών.  

Το Δ.Σ. περιλαμβάνει έξι (6) εκτελεστικά μέλη, επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη εκ των 
οποίων δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του Ν.3016/2002.

Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Ν. 
3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 



Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ.: 

Ο κ. Σταύρου είναι πτυχιούχος της ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στα νοσοκομεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Δι-
ετέλεσε επιμελητής και διευθυντεύων της Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του 
Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
της Ιδιωτικής Γενικής Μαιευτικής–Γυναικολογικής και Παιδιατρικής κλινικής ΜΗΤΕΡΑ 
Α.Ε. και διετέλεσε πρώτος πρόεδρος και επί σειρά ετών έως και σήμερα, Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας. Ομοίως υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Ενώσεως Κλινικαρχών 
Αττικής», ενώ έχει λάβει σειρά τιμητικών διακρίσεων για την έως σήμερα προσφορά του 
στον τομέα της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. 

Ο κ. Βγενόπουλος σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είναι δικηγόρος και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας Βγενόπουλος και Συνεργάτες. 
Διετέλεσε Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στη Thenamaris Shipping. Σήμερα συμ-
μετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια πολλών εταιρειών μεταξύ των οποίων είναι: Πρόε-
δρος Δ.Σ. των εταιριών MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και OLYMPIC AIR 
Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στις εταιρείες MARFIN POPULAR 
BANK PUBLIC Co Ltd, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
και VIVARTIA A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Η κα Σουβατζόγλου είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Φιλολογίας. Η κα Σουβατζόγλου είναι 
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και Μέλος Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μέλος Δ.Σ. της VIVARTIA Α.Ε.Β.Ε., Μέλος Δ.Σ. της ATTICA GROUP, Μέ-
λος Δ.Σ. της GENESIS HOLDINGS, Μέλος Δ.Σ. της OLYMPIC AIR, Μέλος Δ.Σ. της OLYMPIC 
ENGINEERING, Μέλος Δ.Σ. της OLYMPIC HANDLING, Μέλος Δ.Σ. του MARFIN FOUNDATION, 
Μέλος Δ.Σ. της ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
των εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Από το 2000 είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικών Υπηρεσιών της MIG, ενώ έχει εργαστεί στην CARRIER και στην INTERBANK. 
Μιλά Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά.

Ο κ. Κομνηνός είναι κάτοχος πτυχίου Β.Α. σε Business Economics και σε Organizational 
Behavior & Management από το Brown University, και κατέχει πτυχίο M.Sc. σε Real 
Estate Development & Investment από το New York University και πτυχίο MBA από το 
IMD. Έχει εργασθεί στην Merrill Lynch International Private Banking Group, συμμετείχε 
στη δημιουργία του τμήματος Private Banking στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και 
προΐσταται του τμήματος μέχρι το 2002. Την ίδια χρονιά ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή 
του τμήματος Private Banking της Marfin Bank και παρέμεινε μέχρι τον Ιούλιο του 2008. 
Έκτοτε, είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και Πρόεδρος Δ.Σ. των εταιρειών Y-LOGIMED και Y-PHARMA.  

O κ. Μιχόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.A. in Social Sciences με εξειδίκευ-
ση στις υπηρεσίες υγείας από το πανεπιστήμιο Kent. Εργάστηκε για 7 έτη σε διευθυντικές 
θέσεις της MARFIN BANK και έχει διατελέσει Director of Personal Banking και Co Managing 
Director. Από το 2007 ανέλαβε General Manager of Distribution Networks της MARFIN 
EGNATIA BANK. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Νοέμβριο του 2009.

Ο κ. Ευστρατιάδης σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε Μετα-
πτυχιακό Τίτλο στα Χρηματοοικονομικά και στις Επενδύσεις από το Πανεπιστήμιο του 
Exeter. Διετέλεσε Οικονομικός Αναλυτής και Διευθυντής στην Πρόοδος Ελληνικές Επεν-
δύσεις και υψηλόβαθμο στέλεχος πιστοδοτήσεων στην Τράπεζα Εργασίας. 

Κωνσταντίνος Σταύρου
Πρόεδρος

Ανδρέας Βγενόπουλος
Αντιπρόεδρος 

Αρετή Σουβατζόγλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός
Εκτελεστικό Μέλος 

Αντώνιος Μιχόπουλος
Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ευστρατιάδης
Εκτελεστικό Μέλος



Ο κ. Μαρουδής είναι Ιατρός Μαιευτήρας Γυναικολόγος και απόφοιτος της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί στη Γερμανία εις τη Μαιευτική 
και Γυναικολογία. Από το 1984 εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας ως Μαιευτήρας–
Γυναικολόγος, ενώ από το 1999 είναι μέλος του Δ.Σ. του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 

Ο κ. Δεδούλης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με ειδικότητα Μαιευτήρα 
Γυναικολόγου. Επί σειρά ετών έχει διατελέσει επιμελητής στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία 
Chelsea and Westminster και στο All Saint’s Hospital. Είναι κάτοχος Master εξειδικευμένων 
Υπερήχων (Nottingham University), καθώς και διπλωματούχος του Βασιλικού Κολλεγίου 
Μαιευτήρων Γυναικολόγων. Από το 1999 συνεργάζεται με το Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ και από 
το 1999 έως το 2005 έχει διατελέσει υπεύθυνος του τμήματος της  Ιατρικής Εμβρύου.

Ο κ. Κυπριανίδης είναι ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Dipl. Ing.) και διδάκτωρ Φυσικός 
(Dr. rer. nat) του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας. Υπήρξε ερευνητής στο Ιν-
στιτούτο CNRS της Γαλλίας, ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιμε-
λητής στο Πολυτεχνείο του Aachen Γερμανίας. Έχει εργαστεί την τελευταία 15ετία ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων και από το 1993 είναι στέλεχος της εταιρείας PLANET A.E. Οι 
τομείς ειδίκευσής του είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στρατηγικής, η οργάνωση, ο 
λειτουργικός ανασχεδιασμός και η βελτίωση της απόδοσης εταιρικών επιχειρησιακών 
λειτουργιών. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της PLANET A.E. και επικεφαλής του τομέα 
επιχειρήσεων.  

Ο κ. Σεϊτανίδης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με διδακτορικό από 
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο στο 
νοσοκομείο Hammersmith. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής της Αιματολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Μεταξά. Έχει δημοσιεύσει περί τις 150 επιστημονικές ερ-
γασίες σε Ελληνικά και Αγγλόφωνα Ιατρικά περιοδικά και έχει συγγράψει οκτώ βιβλία 
Κλινικής Αιματολογίας. Το 1986 υπέβαλε τη διατριβή του επί υφηγεσία στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών και το 1987 ανακηρύχθηκε υφηγητής της Ιατρικής Σχολής. Είναι 
Αν. Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής του 
University of California San Francisco και Επισκέπτης Καθηγητής στο University of 
Sydney Αυστραλία. Είναι Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ από το 
2000 έως και σήμερα. 

Ο κ. Κοσμίδης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ολοκλήρωσε την εκ-
παίδευσή του σε Internal Medicine στο Detroit Sinai Hospital. Είναι ιδρυτικό μέλος της 
Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας, ερευνητής και συγγραφέας βιβλίων και ιατρικών 
άρθρων στο διεθνή τύπο με θέμα την ογκολογία. Διετέλεσε πρόεδρος της European 
Society of Medical Oncology Congress τo 1998, ενώ για την προσφορά του έχει βρα-
βευθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι διευθυντής της 2ης 
Ογκολογικής κλινικής. 

Ο κ. Μουστάκας είναι οικονομολόγος πτυχιούχος της ΑΒΣΠ, το κύριο αντικείμενο ενα-
σχόλησης του είναι η αντιπροσώπευση διεθνών οίκων στον κλάδο των πρώτων υλών 
ζωοτροφών και διαθέτει εμπειρία στο διεθνές εμπόριο σε χρηματιστηριακά και τραπεζικά 
θέματα. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, μέλος του Δ.Σ. του Οργα-
νισμού Λιμένος Ελευσίνας, μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, καθώς και αναπληρωτής πρόεδρος 
του εμπορικού τμήματος του ΕΒΕΠ, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώ-
πων Πειραιά και ειδικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εμπορικών Αντιπροσώπων. 

Ο κ. Εδιπίδης, σπούδασε Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελβετία. Οργάνωσε 
τη δημιουργία του ξενοδοχείου HOLIDAY INN στην Ελλάδα. Έως το 1977 ασχολούνταν με 
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Από το 1977 έως και σήμερα ασχολείται με τη ναυτιλία. 
Από το 1994 έως και σήμερα εργάζεται στη ναυτιλιακή εταιρεία BARIBA CORPORATION.

Χρήστος Μαρουδής
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ευάγγελος Δεδούλης
Μη εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Κυπριανίδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Βασίλειος Σεϊτανίδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Παρασκευάς Κοσμίδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μελέτιος Μουστάκας
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Αλέξανδρος Εδιπίδης
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 



Τη διοίκηση του Ομίλου, ασκεί ένα επιτελείο Διευθυντικών στελεχών με ακαδημαϊ-
κή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, το οποίο αποτελείται από τους εξής: 

Ο κ. Βουκλαρής είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
έχει μετεκπαιδευτεί στην κοινωνική ψυχολογία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Για 5,5 χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή 
Μάρκετινγκ στον Όμιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διαθέτει 15-ετή επαγγελματική εμπειρία σε 
τμήματα Μάρκετινγκ και πωλήσεων εταιρειών υπηρεσιών υγείας και πολυεθνικών εταιρειών 
προϊόντων υγείας. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Μάιο του 2006.  

Ο κ. Δημόπουλος είναι απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ με εξειδίκευση στα Χρηματοοικο-
νομικά από το Πανεπιστήμιο Stirling της Σκωτίας. Εργάστηκε για περίπου 7 έτη στην 
Arthur Andersen στους τομείς των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο Λονδίνο. Από το 1999 εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις 
στον Τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής της Marfin, ενώ τον Απρίλιο του 2007 ανέλαβε τη 
δημιουργία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της Marfin 
Egnatia Bank και παράλληλα συμμετείχε στη δημιουργία της MIG Real Estate ως εται-
ρείας ΑΕΕΑΠ. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Οκτώβριο του 2008.  

Η κα Δρίβα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Kingston University Business 
School, με ειδίκευση στη Στρατηγική. Επίσης, είναι διαπιστευμένη Lead Auditor Συστη-
μάτων Ποιότητας. Τον Ιούνιο του 2003 ανέλαβε την ανάπτυξη του Τμήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας της εταιρείας, στο οποίο ανατέθηκε ο συντονισμός της προετοιμασίας για τη δια-
πίστευση του οργανισμού κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας υπηρεσιών υγείας JCI (Joint 
Commission International). Επίσης, συντόνιζε θέματα συνεργασίας μεταξύ του ΥΓΕΙΑ και 
του HMI (Harvard Medical International) από το 2002 έως και το 2008, που ολοκληρώθηκε 
η σύμβαση. Από τον Δεκέμβριο του 2009 ανέλαβε την ανάπτυξη της Διεύθυνσης Ποιότητας 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Στο Υγεία προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Ιούλιο του 1994.

Ο κ. Κοψίδης είναι απόφοιτος της σχόλης Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε επί 
6ετία στην Εταιρεία «Arthur Andersen» στο ναυτιλιακό τομέα και στην συνέχεια ως 
Οικονομικός Διευθυντής διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών. Από το 1991 εργάζεται στο 
χώρο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας ως Οικονομικός Διευθυντής (Δ.Θ.Κ.Α. 
ΥΓΕΙΑ για 5 χρόνια), ενώ τα τελευταία 9 χρόνια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής σε Κλι-
νικές των Ομίλων Ιατρικού Αθηνών και Ιασώ. Αποτελεί στέλεχος του Ομίλου Υγεία από 
τον Ιούνιο του 2009.   

Την τελευταία 10ετία κατείχε την θέση του Προϊσταμένου Ασφαλείας στον Όμιλο ΙΑΣΩ. 
Στον τομέα ασφαλείας έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε θέση Προϊσταμένου στο ΥΓΕΙΑ 
και στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL επί τριετία. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρε-
σίες του από τον Μάιο του 2006.

Αντώνης Βουκλαρής
Εμπορικός Διευθυντής Ομίλου

Παντελής Δημόπουλος
Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου

Μαρία Δρίβα
Διευθύντρια Ποιότητας Ομίλου

Κυριάκος Κοψίδης
Διευθυντής Κοστολόγησης & Ανάλυσης Ομίλου

Αναστάσιος Ντίνος
Διευθυντής Ασφάλειας & Υπηρεσιών 
Υποστήριξης Ομίλου



Ο κ. Τριανταφυλιάς, είναι πτυχιούχος Dott. Architecture/engineering πανεπιστημίου 
Φλωρεντίας, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Urban economy planning in university of 
Lawrence USA και στην Διοίκηση/Ανάπτυξη Νοσοκομειακών Επιχειρήσεων AMI Business 
school στις Η.Π.Α. Αντιπροσωπεύει μια πολυεθνική εμπειρία 32 ετών σε 7 χώρες με 
συνολικό ύψος επενδύσεων περίπου $ 1.3 δισ. Έχει στο ενεργητικό του τη δημιουργία 
28 νοσοκομείων, 14 commissioning, τον εξοπλισμό 15 νοσοκομείων, την διοίκηση 4 
νοσοκομείων στην Ελβετία, Η.Π.Α. και Ελλάδα και την αναδιοργάνωση 3 νοσοκομείων 
στην Ελβετία και Ελλάδα. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος και μέλος διοικητικών 
συμβουλίων πολυεθνικών ομίλων του χώρου της Υγείας στην Ελβετία (15 νοσοκομεία), 
Η.Π.Α. (110 νοσοκομεία) και στην Ελλάδα (5 νοσοκομεία). 

Ο κ. Μπιλάλης είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πα-
νεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος άδειας Α’ Τάξεως και πι-
στοποίησης από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών της Μεγάλης Βρετανίας (Association of 
International Accountants) σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληρο-
φόρησης. Έχει εργαστεί 4 έτη ως ελεγκτής στην Arthur Andersen και την Ernst & Young 
παρέχοντας υπηρεσίες σε εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και άλλα 6 έτη ως 
οικονομικός αναλυτής - σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης μέσα από τις αντίστοιχες θέσεις που κατείχε στις εταιρείες Cosmote, 
Όμιλο Lavipharm και AB Βασιλόπουλος. Στον Όμιλο Υγεία προσφέρει τις υπηρεσίες του 
από τον Δεκέμβριο του 2008. 

Η κα Λυροπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην 
Ελεγκτική από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,  κάτοχος άδειας Α’ Τάξεως και 
πιστοποίησης από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.Λ.). Έχει ερ-
γαστεί 5 έτη ως εξωτερικός ελεγκτής στην PricewaterhouseCoopers, 3,5 έτη ως Financial 
Controller στην εταιρεία Reckitt Benckiser  και άλλα 3 έτη ως Διευθύντρια Οικονομικού 
Προγραμματισμού στην εταιρεία Johnson & Johnson Hellas. Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ προσφέρει 
τις υπηρεσίες της από τον Αύγουστο του 2009.

Ο κ. Μπρίλης είναι πτυχιούχος (B.Sc.) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
(M.Sc.) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης 
καθώς επίσης και κάτοχος MBA του Columbia Business School της Νέας Υόρκης. Εργά-
στηκε για 4 έτη στις ΗΠΑ αναπτύσσοντας πρωτοποριακά λογισμικά συστήματα για την 
οργάνωση εταιριών της λίστας FORTUNE 500. Από το 2003 που επέστρεψε στην Ελλάδα, 
εργάστηκε ως Project Manager of International Operations στην εταιρεία COSMOTE Α.Ε. 
και στη συνέχεια ως Project Leader στην εταιρεία BOSTON CONSULTING GROUP με κύριο 
αντικείμενο τη στρατηγική και την οργάνωση λειτουργίας εταιρειών της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσί-
ες του από τον Απρίλιο του 2009.
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Φώτης Τριανταφυλιάς
Διευθυντής Νοσοκομειακού Σχεδιασμού 

& Οργάνωσης Ομίλου- 
Σύμβουλος Διοίκησης   

Νικόλαος Μπιλάλης
Group Financial Controlling 

Πολυξένη Λυροπούλου
Group Budgeting & Reporting

Δημήτρης Μπρίλης
 Group Operations Controller



Επιτροπές 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει 
δημιουργήσει ειδικές Επιτροπές και Συμβούλια με σκοπό τη εξασφάλιση της εμπιστο-
σύνης των Επενδυτών και της Ιατρικής Κοινότητας.  

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
περιπτώσεις επιστημονικών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της, στην παρεχόμε-
νη περίθαλψη, στη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, στην εκλογή Επιστημονικών 
Διευθυντών Τμημάτων και στους δεοντολογικούς κανόνες, υποβοηθείται από το Επιστη-
μονικό Συμβούλιο που είναι επταμελές με θητεία 2 ετών που αρχίζει από τον διορισμό 
τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμβουλοι στο έργο του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι: 

H λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου προβλέπεται από το Καταστατικό της 
Εταιρείας απαρτίζεται από επτά (7) καταξιωμένους ιατρούς, οι οποίοι είναι οι κ.κ.:

Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ 
Δ/ντής Β΄ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ/ντής Τμήματος Υπερήχων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΠΙΠΙΛΗΣ 
Αναπληρωτής Δ/ντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
Δ/ντής Γ΄ Ουρολογικής Κλινικής

ΜΕΛΟΣ

Α. ΒΛΑΣΤΟΥ 
Δ/ντρια Κλ. Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

ΜΕΛΟΣ

Π. ΔΑΝΙΑΣ 
Υπεύθυνος Τμ. Έρευνας & Ανάπτ. Μαγν/κής Τομ/φίας καρδιάς                           

ΜΕΛΟΣ

Α. ΡΟΥΣΑΚΗΣ 
Α΄ Αναπληρωτής Δ/ντής Τμήματος Αξονικής & Μαγν Τομογραφίας & PET CT

ΜΕΛΟΣ

 

Τα μέλη έχουν διετή θητεία και διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Πέντε (5) από τα μέλη 
εκλέγονται από ιατρούς εγγεγραμμένους στον Ιατρικό Σύλλογο του ΥΓΕΙΑ, ενώ δύο (2) 
διορίζονται από το Δ.Σ. 

Σκοπός του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η παροχή συμβουλών προς το Δ.Σ. σε 
ιατρικά και επιστημονικά θέματα λειτουργίας, στελέχωσης, η εποπτεία των γενικών 
όρων άσκησης του ιατρικού έργου και η έγκριση νέων ιατρών συνεργατών. Επίσης, το 
Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται προς το Δ.Σ. τη σύγκλιση επιστημονι-
κών συνεδρίων στο ΥΓΕΙΑ, τη συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής 
και αλλοδαπής, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για τη διεξαγωγή 
διαλέξεων, σεμιναρίων ή συμποσίων, όπως και θέματα εκπαιδεύσεως του ιατρικού 
προσωπικού του ΥΓΕΙΑ. Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητάς του, το Επιστημονικό Συμ-
βούλιο εκπροσωπεί γενικά το ιατρικό δυναμικό του ΥΓΕΙΑ σε θέματα επιστημονικά, 
ενώ εποπτεύει των γενικών όρων ασκήσεως του ιατρικού έργου, περιλαμβανομένων 
και των δεοντολογικών κανόνων βάσει του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας της κλινικής και μεριμνά για την παροχή στο ΥΓΕΙΑ ιατρικών 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ενημερώνει δε σχετικώς το Δ.Σ. της Εταιρείας. Τέλος στις 
αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η έγκριση των αιτήσεων γιατρών για συνεργασία με 
το ΥΓΕΙΑ και η διατύπωση γνώμης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την εκλογή των επι-
στημονικών διευθυντών των τμημάτων.



β) Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας προβλέπεται από το Καταστατικό της Εται-
ρείας απαρτίζεται από πέντε (5) ιατρούς αντιστοίχων προσόντων με τα μέλη του Επιστη-
μονικού Συμβουλίου ως εξής:

ΠΛΑΤΩΝ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Διευθυντής Α’ Ουρολογικής κλινικής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Καρδιολόγος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ
Αναισθησιολόγος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
Γενικός Χειρουργός

ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Διευθυντής κλινικής ΩΡΛ

ΜΕΛΟΣ

Τα μέλη της συγκεκριμένης Επιτροπής έχουν διετή θητεία. Σκοπός της είναι η εφαρμογή 
των κανόνων άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

γ) Λοιπές Επιτροπές 

Για την αποτελεσματικότητα του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν θεσμοθετη-
θεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:  

Εκτελεστική Επιτροπή

Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ομίλου με ομόφωνη απόφαση 
των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», «Γ.Μ.Γ.Π.Κ. ΜΗΤΕ-
ΡΑ Α.Ε.» και «Μ.Γ.Χ.Κ. ΛΗΤΩ Α.Ε.», συγκροτήθηκε ενιαία Εκτελεστική Επιτροπή. Σκοπός 
της ενιαίας Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η συστηματικότερη εκμετάλλευση των συνερ-
γιών μεταξύ των εταιρειών, καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ομίλου. Η 
Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από 7 μέλη:  

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Κύριος σκοπός της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ. 
με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του, μεταξύ των οποίων είναι: Η τελική εισήγηση επί 
του προϋπολογισμού.  Η ίδρυση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις, αγορές παγίων αξίας 
μεγαλύτερης του ενός εκατ. ευρώ.

Προσλήψεις, αυξήσεις και λοιπές παροχές υψηλόμισθων στελεχών.  Αλλαγές οργανο-
γράμματος και εισηγήσεις για σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών.  Υιοθέτηση και 



αλλαγή εσωτερικών Διαδικασιών λειτουργίας της Εταιρείας. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
συνεδριάζει μηνιαίως και αποφασίζει με απαρτία και πλειοψηφία. 

Επιτροπή Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.3693/2008 η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γ.Σ. και 
αποτελείται από δύο (2) μη εκτελεστικά και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
του οργάνου διοίκησης της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από εξής μέλη:  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΕΛΟΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις: (α) την παρακολού-
θηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, (β) την παρακολούθηση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστή-
ματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, (γ) την παρακολούθηση της πορείας του 
υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, (δ) 
την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων τα οποία άπτονται των Ορκωτών Ελε-
γκτών της Εταιρείας.

Εσωτερικός Έλεγχος  

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
Βασικό μέλημα της Εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη και συνεχής αναβάθμιση του Συστή-
ματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί σύνολο λεπτομερώς καταγεγραμμένων 
ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε δραστηρι-
ότητα και συναλλαγή και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την τελική ευθύνη για τη διατήρηση του 
συστήματος, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικής 
εφαρμογής του. 

Υπεύθυνοι για την τήρηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι: 

Η Ελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
μέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής.  

Επιτροπή Ελέγχου 

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκό-
ντων του που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο. 

Απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται 
από αυτό. Ένα εκ των μελών ορίζεται ως Πρόεδρος. 



Τα μέλη της Επιτροπής συλλογικά διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών 
διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώνει τη νόμιμη, αποτελεσματική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών 
και εξωτερικών ελέγχων στην Εταιρεία και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή λειτουργεί προς το συμφέρον όλων των μετόχων και επενδυ-
τών της Εταιρείας.   

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική επιβεβαιωτική και συμβουλευτική δρα-
στηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες της Εταιρείας. Βοηθά την 
Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, παρέχοντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την 
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και 
της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην Επι-
τροπή Ελέγχου, που αποτελεί το εποπτικό όργανο του εσωτερικού ελέγχου. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πρόσωπο με επαρκή 
προσόντα και εμπειρία. 

Βασικός στόχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή λογικής επιβεβαίωσης προς τη Δι-
οίκηση και τους μετόχους, ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας. Στα πλαίσια 
αυτά εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των συστημάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων στην επίτευξη 
των καθορισμένων στόχων της Εταιρείας. 

Σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 αρ. 8 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου παρακολουθεί την εφαρμογή και συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού και του καταστα-
τικού της Εταιρείας, της εν γένει νομοθεσίας και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών, οι οποίες αφο-
ρούν στη λειτουργία της Εταιρείας, αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων 
μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντικών στελεχών, παρέχει 
εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με όλες τις πτυχές της λειτουργί-
ας της Εταιρείας και της συνεργασίας της με οποιαδήποτε επιβλέπουσα αρχή. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να οριστούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου 
αρμοδιότητες, ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του ελεγκτι-
κού επαγγέλματος, που σημαίνει ότι διέπονται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και 
εμπιστευτικότητας. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πλήρη πρόσβαση, σε όλα τα βιβλία και τα στοιχεία, τους εργαζόμενους, 
τους χώρους και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτι-
κού τους έργου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των 
στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας. 

Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2007 καθήκοντα Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας έχει αναλάβει ο 
κ. Γεράσιμος Μπελεβώνης.  

Ο κ. Μπελεβώνης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας και διαθέτει 12ετή ελεγκτική εμπειρία. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών, ως εξωτερικός 
και εσωτερικός ελεγκτής στην PriceWaterhouseCoopers, παρέχοντας υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κ. Μπελεβώνης διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο Υγείας και είναι 
μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών από το 2001. 

Γεράσιμος Μπελεβώνης 
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 



Επενδυτικές Σχέσεις, Εξυπηρέτηση Μετόχων  

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Στο πλαίσιο τήρησης των ποιοτικών κριτηρίων εισηγμένων εταιρειών, των σύγχρο-
νων κανονισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης, και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 
3016/2002, αρ. 6) με κεντρικό κινητήριο άξονα τον Κώδικα Δεοντολογίας Εισηγμένων 
Εταιρειών, η Εταιρεία δημιούργησε Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετό-
χων, στο οποίο ενσωματώνεται το τμήμα σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 (αρ. 6 παρ. 2α) 
η υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.  Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων δημιουργεί μια 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, η οποία θα 
βασίζεται στην άμεση και ισότιμη πληροφόρηση. Η έγκαιρη, με σαφήνεια και διαφά-
νεια, πληροφόρηση για τα οικονομικά στοιχεία, τις επιχειρηματικές εξελίξεις, τη στρα-
τηγική και τους στόχους του Ομίλου κρίνουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος. 
Ουσιαστικός ρόλος του τμήματος είναι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης 
της Εισηγμένης Εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών και 
των λοιπών ενδιαφερόμενων. 

Σκοπός του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων είναι να παρουσιάζει την ακριβή εικόνα του 
Ομίλου, να προσφέρει συνεχόμενη ροή πληροφόρησης για το παρόν αλλά κυρίως τις 
προοπτικές της Εταιρείας, στο επενδυτικό κοινό σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για το 
σύνολο των θεμάτων που αγγίζουν την Εισηγμένη Εταιρεία. 

Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων στηρίζει την εταιρική διακυβέρνηση στα εξής σημεία: 
••  Παρέχει Έγκυρη – Έγκαιρη και Πλήρη γνωστοποίηση λεπτομερειών για όλα τα ζητή-
ματα που σχετίζονται με την επιχείρηση. 

••  Εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. 
••  Προσφέρει Συνέπεια, δημοσιεύοντας οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες, οι 
οποίες είναι πλήρεις, αληθείς και κατανοητές στο επενδυτικό κοινό.

••  Αναγνωρίζει τα δικαιώματα των μετόχων όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και ενθαρρύνει το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα και αποδοτικά στις 
Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

••  Καθορίζει τη συνεχή συμμόρφωση της εταιρείας προς τις νομικές και ρυθμιστικές 
διατάξεις.

••   Έχει την αρμοδιότητα για την επικοινωνία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, τις εποπτικές 
αρχές, καθώς και την ευθύνη για την τήρηση του μετοχολογίου και της επικοινωνίας 
με το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

••  Επιμελείται την έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού Χρήσης, του Ενημερωτικού Δελτίου 
και ειδικών Εντύπων όπως: Ενημερωτικά Δελτία ΑΜΚ, Ε.Δ. για έκδοση Μετατρέψιμων  
Ομολογιακών Δανείων, Πληροφοριακά Σημειώματα για Δημόσιες Προτάσεις, σε συ-
νεργασία με την οικονομική διεύθυνση, τις αρμόδιες διευθύνσεις και την διοίκηση 
της εκδότριας.

••  Έχει την αρμοδιότητα για διανομή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, δια-
νομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, χρονική περίοδο άσκησης των σχε-
τικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του 
χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων).

••  Μεριμνά για την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με επενδυτές, χρηματιστηριακούς ανα-
λυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίου και άλλων παραγόντων της χρηματιστηριακής 
αγοράς, και επικοινωνεί μαζί τους σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την αμ-
φίδρομη ενημέρωση και την προώθηση των εταιρικών συμφερόντων στο χώρο της 
Κεφαλαιαγοράς.



••  Μεριμνά για την συμμετοχή της Εταιρείας σε ημερίδες, συνέδρια, roadshows, συνε-
ντεύξεις τύπου σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

••  Προβαίνει στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις και αναγγελίες συναλλαγών (αγορά ιδίων 
μετοχών, συναλλαγές υπόχρεων προσώπων, κ.λπ.) στο Χ.Α. με σκοπό την ενημέρω-
ση των επενδυτών.

••  Φροντίζει για την διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα 
καθορισμένα από την ισχύουσα νομοθεσία έντυπα, καθώς και να αποστέλλονται σε κάθε 
ενδιαφερόμενο (σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή) όλες οι δημοσιευμένες εταιρικές 
εκδόσεις (Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Απολογισμός Χρήσης, Ενημερωτικό Δελτίο, περι-
οδικές και Οικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών). 

Διευθυντής των ανωτέρω τμημάτων έχει ορισθεί ο κ. Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης και 
Αναπληρώτριά του η κα Μαρίνα Μαντζουράνη.  

Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά (MSc. in Finance) από το 
Lancaster University, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΒSc) με εξειδίκευση τα Χρη-
ματοοικονομικά & τη Λογιστική του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος (Deree College). 
Επίσης, κατέχει πιστοποιήσεις Αναλυτή Μετοχών & Αγορών και Διαχειριστή Χαρτοφυ-
λακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τέλος είναι κάτοχος πτυχίου χειριστή αερο-
σκαφών. Έχει εκτενή εμπειρία στη χρηματοοικονομική ανάλυση καθώς έχει διατελέσει 
χρηματοοικονομικός αναλυτής στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (Marfin Analysis), 
στην Εθνική Χρηματιστηριακή και στη Ν.Δ. Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ (νυν Πειραιώς Χρημα-
τιστηριακή), ενώ έχει εργαστεί ως στέλεχος στο τμήμα χρεογράφων αλλοδαπών θεσμι-
κών επενδυτών της Citibank. Στο ΥΓΕΙΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Αύγουστο 
του 2007. 

Μαρίνα Μαντζουράνη
Αν. Προϊστάμενη Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Είναι κάτοχος BSc in Economics & Finance από το Hertfordshire University, κατέχει 
πιστοποιήσεις Αντικριστή Μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και του Ειδικού 
Διαπραγματευτή στα Ελληνικά Παράγωγα από το Χρηματιστήριο Παραγώγων, έχει πα-
ρακολουθήσει πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την  
Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς και πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων από την Ελληνοαμε-
ρικάνικη Ένωση. Έχει εργαστεί στην EUROCORP AXE ως Αντικριστής στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, και ως Sales Trader σε Μετοχές και Παράγωγα Προϊόντα των Διεθνών Αγορών, 
ενώ κατείχε και τη θέση του I.R.O στην εταιρεία Καρδασιλάρης & ΥΙΟΙ Α.Ε. Στο ΥΓΕΙΑ 
προσφέρει τις υπηρεσίες της από τον Αύγουστο του 2007.
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Το Κοινωνικό «Πρόσωπο» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ  
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ έχουμε πλήρη συναίσθηση της ευαισθησίας του χώρου που υπηρε-
τούμε, ενός χώρου που το αγαθό της υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αίσθημα της 
ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο.  

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, δεν παραμένουμε απλώς μέσα στο πλαίσιο των Ηθικών και Κοινω-
νικών Αξιών που διέπουν μια Εταιρεία, αλλά εφαρμόζουμε την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη στην πρακτική της σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε μια κοινωνία που 
συνεχώς αναπτύσσεται.  

Κατά τη διάρκεια του 2009, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ 
και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, ανέλαβαν τη δωρεάν διάγνωση και 
νοσηλεία εκατοντάδων ασθενών.  

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο του εκτεταμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής του 
Ευθύνης, συνεχίζει να προσφέρει καθημερινά δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε φορείς και 
ιδιώτες που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Το έτος 2009 σημειώθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

••  To Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων παιδιών με 
καρκίνο «ΦΛΟΓΑ», δίνει τη δυνατότητα δωρεάν ακτινοθεραπείας σε παιδιά που πά-
σχουν από καρκίνο. Οι θεραπείες πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ. Επιπλέον, το Νοσοκομείο παρέχει σε παιδιά που το έχουν ανά-
γκη, τη δυνατότητα δωρεάν θεραπείας με χρήση του προηγμένου ακτινοχειρουργικού 
εξοπλισμού γ- Knife. 

••  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας (8 Μαρτίου 2009):   
α) τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και το συνεργαζόμενο 
Πολυϊατρείο ΛΗΤΩLAB στον Πειραιά, σε συνεργασία με το κατάστημα Public στην 
πλατεία Συντάγματος, διοργάνωσαν εκδηλώσεις και προσέφεραν 500 δωρεάν προ-
ληπτικούς ελέγχους (PAP TEST). Τις εκδηλώσεις υποστήριξε το προϊόν πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας και πρόληψης της Marfin Egnatia Bank, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ. 
β) τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και το συνεργαζόμενο Πολυϊατρείο ΛΗΤΩLAB 
στον Πειραιά προσέφεραν 700 δωρεάν μαστογραφίες στις γυναίκες του Συλλόγου 
Εργαζομένων της Marfin Egnatia Bank, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

••  Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας και αντα-
ποκρινόμενο στην πρόταση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), 
αποδέχτηκε να αναλάβει τη δωρεάν αποκατάσταση και νοσηλεία της 20χρονης Πα-
λαιστίνιας που τραυματίστηκε από βομβαρδισμό στο σπίτι της, στη Λωρίδα της Γάζας, 
στις αρχές του 2009. Πρόκειται για το πρώτο θύμα πολέμου που ήρθε στην Ελλάδα 
από τη Λωρίδα της Γάζας.

••  Το Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της ριζικής ανακαίνισης που έχει ήδη ξεκινήσει 
στους χώρους του, προχώρησε σε αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες που επιλέγουν την οικονομική θέση 
νοσηλείας, να νοσηλεύονται σε τρίκλινο δωμάτιο αντί για τετράκλινο, όπως συνέβαι-
νε μέχρι σήμερα, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

••  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη (14 Νοεμβρίου 2009), η Olympic 
σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρεί-
χαν στους 11.000 επιβάτες των 203 συνολικά πτήσεων της 14.11.09, εσωτερικού και 
εξωτερικού της Olympic Air, καθώς και στους 5.000 υπαλλήλους της Olympic στην 
Ελλάδα, τη δυνατότητα μιας (1) ΔΩΡΕΑΝ ειδικής εξέτασης για τη διάγνωση του διαβή-
τη. Η εξέταση αφορούσε τόσο σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών όσο και σε ενήλικες.



••  H «ΠΑΕ Παναθηναϊκός» σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ παρείχε τη δυνατότη-
τα μιας (1) δωρεάν εξέτασης από εξειδικευμένους επιστήμονες στην παχυσαρκία στο 
Τμήμα Παχυσαρκίας-Μεταβολισμού-Διατροφής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στους φιλά-
θλους του ΠΑΟ, που παρέστησαν στον αγώνα «Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης», 
την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στο Ο.Α.Κ.Α.

••  Επιπλέον, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ παρείχε τη δυνατότητα της παραπάνω εξέτασης και σε 
όλους τους εργαζομένους των εταιρειών της MIG και τα μέλη των οικογενειών τους (σύ-
ζυγο & παιδιά) μέσω της οικογενειακής κάρτας προνομίων ΥΓΕΙΑ- ΜΗΤΕΡΑ- ΛΗΤΩ.

••  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ (21 Σεπτεμβρίου 2009), το 
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ παρείχε τη δυνατότητα ενός δωρεάν test μνήμης σε άτομα ηλικίας 
άνω των 60 ετών. Η ίδια εξέταση δόθηκε δωρεάν και στο Σύλλογο Συνταξιούχων της 
Alpha Bank. 

••  Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ανέλαβε δωρεάν το κόστος νοσηλείας δεκάχρονου παιδιού που δι-
ακομίσθηκε σε κατάσταση σοκ στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ με θωρακοκοιλιακό 
τραύμα από πυροβόλο όπλο. Το παιδί χειρουργήθηκε στο ΥΓΕΙΑ και διακομίσθηκε στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, όπου νοσηλεύτηκε για περίπου 
10 ημέρες. 

••  Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προέβη στη δωρεά εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης (φάρ-
μακα, επίδεσμοι κ.α.) στο αγροτικό ιατρείο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Περσαιναί-
ων Ηλείας, κατόπιν αιτήματός του.

••  Χορηγήθηκαν δωρεάν 200 διαβητολογικοί έλεγχοι στους συμμετέχοντες στα εκπαι-
δευτικά σεμινάρια που οργανώνει η Διαβητολογική Κλινική του ΥΓΕΙΑ.

••  Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προέβη στη δωρεά Η/Υ με τον απαραίτητο εξοπλισμό του, στο 
20ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων του σχολείου. 

••  Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ ανέλαβε το κόστος του εξοπλισμού ενός ιατρείου πρώτων βοηθει-
ών των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
Ηρακλείου Αττικής, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

••  Το Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ προέβη στη δωρεά αθλητικού υλικού στην ομάδα πόλο του 
Αθλητικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου.

••  Το Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, συμβάλλοντας στο έργο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι 
φίλοι του Παιδιού», παρείχε τη δυνατότητα σε 15 νέες άγαμες μητέρες να πραγματο-
ποιήσουν δωρεάν υπερήχους μαστού και μαστογραφίες.

Οι παραπάνω ενέργειες δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα, εάν δεν υπήρχε η αμέριστη 
και αφιλοκερδής συμμετοχή των ιατρών, του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού 
των νοσοκομείων του Ομίλου μας, τους οποίους ευχαριστούμε όλους θερμά για το έργο 
τους και την ανθρωπιά που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν σε ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη. Συνεχίζοντας και ενισχύοντας την κοινωνική μας δράση, έχουμε σχε-
διάσει για το 2010 μια σειρά παρεμβάσεων και προσφορών στην κοινωνία με βασικές 
κατευθύνσεις την αγωγή πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση.   

Το Θέμα της Ε.Κ.Ε. ξεκινά από τον καθένα μας... Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσε-
ται και αλλάζει, κανένας μας δεν μπορεί να μείνει απαθής. Έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη 
απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον… Απέναντι στις Αρχές και τις Αξίες που μας 
χαρακτηρίζουν.

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
αναφέρεται στις ενέργειες, συναλλαγές 
και δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
με εθελοντικό χαρακτήρα και ιδιαίτερη 
κοινωνική προσφορά. Μια Εταιρεία είναι 
κοινωνικά υπεύθυνη όταν, όχι μόνο 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
της επιβάλλουν οι νόμοι, αλλά προχωρεί 
εθελοντικά σε δράσεις και ενέργειες που 
υπερβαίνουν αυτές τις υποχρεώσεις και 
έχουν σχέση τόσο με τους εργαζομένους, 
όσο και με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
στο οποίο δραστηριοποιείται. 

(Πράσινη Βίβλος, 2001)



Πρόγραμμα Συνέδριων-Ημερίδων-Χορηγιών
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ταυτόχρονα με τη δυναμική ανάπτυξή του, διεύρυνε την παρουσία του στο 
κοινωνικό «γίγνεσθαι» υποστηρίζοντας την οργάνωση και διεκπεραίωση συνεδρίων και 
ημερίδων, στους τομείς του Αθλητισμού, της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Περιβάλλο-
ντος, πάντα με το ίδιο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο. Ενδεικτικά οι 
εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ συμμετείχαν, διοργάνωσαν και ήταν χορηγοί στα κάτωθι: 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ "ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ" ΥΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Το  πρόβλημα με τις νάρκες" ΥΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΟ: "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: 

Επαναπροσδιορίζοντας το Μέλλον… Σήμερα"
ΥΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Ογκολογική Απεικόνιση" ΥΓΕΙΑ 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ" ΥΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Καρκίνωμα In situ μαστού από Παθολογικής & 

χειρουργικής Σκοπιάς"
ΜΗΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Νεογνικές Λοιμώξεις" ΛΗΤΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Σύνδρομο άπνοιας κατά τον ύπνο & μεταβολικό 

σύνδρομο"
ΜΗΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Θυρεοειδική λειτουργία & κύηση" ΛΗΤΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Βλαστικά Κύτταρα. Το παρόν & το μέλλον στον 

τομέα εφαρμογών & έρευνας"
ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Τα νεότερα για τις παθήσεις Καρδιάς & 

Πνευμόνων"
ΜΗΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ "Θηλασμός" ΜΗΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Η συνεργασία του Πλαστικού Χειρούργου με 
τον Γυναικολόγο στα αισθητικά προβλήματα της 

γυναίκας μετά τον τοκετό"
ΛΗΤΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Προβλήματα Κεφαλής & Τραχήλου στην 

παιδική ηλικία"
ΜΗΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Συνήθη προβλήματα στο νεογνό, πριν την 

έξοδό του από το Μαιευτήριο"
ΜΗΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ "Διατροφή -Φάρμακα -Αθλητισμός" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Επιστημονικά Θέματα περί εμβολίων HPV" ΛΗΤΩ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος 

του εμβρύου με ΜΤ"
ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Νεότερες εξελίξεις στην υποβοηθούμενη 

παραγωγή"
ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Νεκρωτική Εντεροκολίτις νεογνών" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Προφύλαξη & διατήρηση της γονιμότητας των 
γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 ετών στην 
κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών & ωαρίων"

ΛΗΤΩ



ΣΥΝΕΔΡΙΑ  - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Διευρυμένος Προγεννητικός Έλεγχος 

Ανωμαλιών του Εμβρύου με MLPA: Διάγνωση 
ανωμαλιών που δεν φαίνονται με το καρυότυπο"

ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Συγγενείς ανωμαλίες μήτρας & κόλπου 

αποφρακτικού τύπου"
ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Στερεοειδή & Γυναικολογικός Καρκίνος" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ατοπική Δερματίτιδα" ΜΗΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ
"Ψυχοκοινωνική ταυτότητα της μητρότητας και 

της Ελληνίδας μητέρας σήμερα"
ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Χρησιμοποίηση των λιποκυττάρων πέραν της 

λιποαναρρόφησης"
ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ανάνηψη νεογνών" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"Η παθολογία της κύησης στην καθημερινή 

τάξη"
ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Κύηση & Ρινίτιδα" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Υπερτατικές καταστάσεις κύησης" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Αυτόματες Αποβολές" ΜΗΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ "Ουρολοιμώξεις  στα νεογνά" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Γενετικές Δερματοπάθειες" ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης" ΜΗΤΕΡΑ

 

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στo πλαίσιo της χορηγικής δραστηριότητας του, παρέχει Δωρεάν Ιατρική  
κάλυψη για τις Ομάδες Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης (Basket) και Πετοσφαίρισης 
(Volley) του Παναθηναϊκού (Π.Α.Ο)

Η χορηγική δραστηριότητα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ έχει ως γνώμονα τις κοινωνικές αξίες, τους 
θεσμούς, τον πολιτισμό και πάνω από όλα τον άνθρωπο. Η Χορηγία ως δραστηριότητα 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί προσπάθεια του Ομίλου να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες της κοινωνίας με την προσφορά δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών αλλά και την 
ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης.
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ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε 
Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντέλης (πρώην Πεντέλης), 151 23 Μαρούσι, Αθήνα 
www.hygeia.gr  
  

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 686 7020
Fax +30 210 686 7623
Επενδυτικές Σχέσεις & Εξυπηρέτηση Μετόχων +30 210 686 7006

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε 
Ερ. Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

www.hygeia.gr • e-mail: info@hygeia.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 686 7000
Fax +30 210 684 5089
Πληροφορίες +30 210 686 7885
Ασθενοφόρα +30 210 686 7941
Επείγοντα Περιστατικά -Εξωτερικά Ιατρεία +30 210 686 7425
Κατ’ Οίκον Νοσηλεία 1051

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε 
Ερ. Σταυρού 6 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

www.mitera.gr • e-mail: info@mitera.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 686 9000
Fax +30 210 683 1877

ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε 
Μουσών 7-13, 115 24, Αθήνα, Ελλάδα 

www.leto.gr • e-mail: info@leto.gr 
  

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 690 2000
Fax +30 210 698 4162

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Ερ. Σταυρού 6 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

www.mitera .gr • e-mail: paedriatic@mitera.gr 
  

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 686 9563
Fax +30 210 683 1877

Τηλεφωνικός κατάλογος Ομίλου ΥΓΕΙΑ
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AλφαLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε 
Αναστασίου 11, 115 24, Αθήνα, Ελλάδα 

www.leto.gr • e-mail: alab@leto.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 690 2082 & 210 698 4174
Fax +30 210 690 2083

BIO-CHECK INT. A.E. 
Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας, 115 28, Αθήνα, Ελλάδα 

www.bio-check.gr • e-mail: biocheck@biocheck.gr   

  

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 724 1416
Fax +30 210 724 5431

Y-LOGIMED A.E. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
13ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών -Λαμίας, 114 51, Μεταμόρφωση, Ελλάδα 

www.y-logimed.gr • e-mail: info@y-logimed.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 286 0000
Fax +30 210 286 0013

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Ερ. Σταυρού 4 & Κηφισίας (2ος όροφος), 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

www.stem-health.gr • e-mail: info@stem-health.gr 
Τηλεφωνικό Κέντρο +30 211 700 7800
Fax +30 210 689 9077

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Y-PHARMA 
13ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 114 51 Μεταμόρφωση, Ελλάδα 

www.y-pharma.gr • e-mail: info@y-pharma.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 210 699 8216
Fax +30 210 280 2000

AVRUPA ŞAFAK HASTANESI 
Kucukkoy, Hammam sok. No. 2, Gaziosmanpasa, Istanbul, Turkey 

www.avrupasafak.com • e-mail: info@avrupasafak.com 

Τηλεφωνικό Κέντρο +212 417 0000
Fax +212 417 0019 & 0020
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ISTANBUL ŞAFAK HASTANESI 
Hurriyet  Mah. Eski Edime Asfalti, No. 124/B 500, Elver, Gaziosmanpasa, Istanbul, Turkey 

www.istanbulsafak.com • e-mail: info@instabulsafak.com 

Τηλεφωνικό Κέντρο +212 614 5656
Fax +212 614 6000

GOZTEPE ŞAFAK HASTANESI 
Fahrettin Kerim Gokay Gad. No. 192/A, Goztrepe, Istanbul, Turkey 

www.goztepesafak.com • e-mail: info@goztepesafak.com 

Τηλεφωνικό Κέντρο +216 565 4444
Fax +216 565 8585

J.F.K. HOSPITAL ISTANBUL 
Talatpasa Bulvari Begonya Sokak No. 7-9, Bahcelievler, Istanbul, Turkey 

www.jfkhastanesi.com • e-mail: info@jfkhastanesi.com 

Τηλεφωνικό Κέντρο +212 441 4142
Fax +212 441 1300

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Στύγος 9, 3117,  Λεμεσός, Κύπρος 

www.achillionhospital.com • e-mail: info@achillionhospital.com 
 

Τηλεφωνικό Κέντρο +357 25 200 000
Fax +357 25 200 145

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 87, 8062, Πάφος, Κύπρος 

www.evangelismoshospital.com • e-mail: info@evangelismos-hospital.com 

Τηλεφωνικό Κέντρο +357 26 848 000
Fax +357 26 911 883

HYGEIA HOSPITAL TIRANA Sh.A 
Boulevard «Deshmoret e Kombir», Twin Towers, Tower No. 1, Floor 6, Tirana, Albania 

www.hygeia.al • e-mail: info@hygeia.al 

Τηλεφωνικό Κέντρο +355 422 249 353
Fax +30 210 684 5089
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Επιμέλεια Σύνταξης Ετήσιου Απολογισμού χρήσης 2009

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Τηλ.: 210 686 7006

Fax:  210 686 7008
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A. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3556/2007)
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, προβαί-
νουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Κωνσταντίνος Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Αρετή Σουβατζόγλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και
3. Αντώνιος Μιχόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:

(α)  οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής καλουμένης ως η «Εταιρεία») για την χρήση 01.01.2009-
31.12.2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και

(β)  η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του 
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπε-
ριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2010

Οι βεβαιούντες,

 Κωνσταντίνος Σταύρου Αρετή Σουβατζόγλου Αντώνιος Μιχόπουλος

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μετα-
βολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστά-
σεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε 
με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτί-
μησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδια-
σμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκε-
ντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική τους 
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικο-
νομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εται-
ρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 Μανόλης Μιχαλιός Νίκος Ιωάννου
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο

Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
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Γ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΟΥ «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε»

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2009 ΈΩΣ 31.12.2009

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παράγραφος 2. 
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 και 8, του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, 
της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για 
την κλειόμενη εταιρική χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συντά-
χθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση του 2009, σημα-
ντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται περι-
γραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2010 
και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.

(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 01.01-31.12.2009
Η Χρήση του 2009, χαρακτηρίζεται ως μια σημαντική χρονιά για τον Όμιλο, τόσο από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο 
και από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε για τον Όμιλο η εξαγορά των νοσοκομείων στην Τουρκία. Παράλληλα, προχώρησαν σε 
ουσιαστικό βαθμό οι εργασίες κατασκευής του νέου νοσοκομείου στα Τίρανα της Αλβανίας.

Η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου και της Εταιρείας αποτυπώνεται στα ενοποιημένα και ατομικά κέρδη προ φόρων 
της χρήσης 2009 αποδεικνύοντας ότι ο όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει αμυντικά χαρακτηριστικά και η οργανική του ανάπτυξη δεν επηρεάζεται 
άμεσα από την διεθνή οικονομική κρίση. Η Εταιρεία διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και συνέχισε την δυναμική ανάπτυ-
ξη τόσο του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε όσο και των θυγατρικών εταιρειών. 

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών απεικονίζεται στα ενοποιημένα και εταιρικά στοιχεία παρακάτω:

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Κύκλος Εργασιών: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2009 ανήλθε σε 353,4 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση 
25,4%, έναντι 281,8 εκατ. Ευρώ το 2008. Η εν λόγω αύξηση εντοπίζεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου, 
όσο και στις ενσωματώσεις των εταιρειών, Ευαγγελισμού Πάφου και Ομίλου Genesis Holding A.S., που συμμετείχαν όλη τη χρήση 
στα αποτελέσματα του Ομίλου, έναντι του 2008, που συμμετείχαν από τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο, αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, ο 
κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 6,6% και ανήλθε σε 141,4 εκατ. Ευρώ έναντι 132,7 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι. Σημαντική ήταν και η αύξηση του κύκλου εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 
8,3% και ανήλθε σε 94,6 εκατ. Ευρώ.

Μικτά Κέρδη: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,6% στα 54,9 εκατ. Ευρώ. Το ενοποιημένο περιθώριο μικτών κερδών 
μειώθηκε κατά 257 μονάδες βάσης. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,3% στα 26 εκατ. Ευρώ και το 
περιθώριο των μικτών κερδών αυξήθηκε κατά 93 μονάδες βάσης.

Η εν λόγω αύξηση συνδέεται άμεσα με την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας και την προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών 
στα πλαίσια μίας αντιμετώπισης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας.

Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του μειώθηκαν κατά 0,4% στα 49,6 εκατ. Ευρώ. Το 
ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA 
margin) διαμορφώθηκε στο 14% μειωμένο κατά 363 μονάδες βάσης. Η μείωση του περιθωρίου οφείλεται σε αύξηση των λει-
τουργικών δαπανών στη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των νεοαποκτηθεισών επενδύσεων του Ομίλου καθώς και της πολιτικής επί 
των προβλέψεων που εφάρμοσε η διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με στόχο να θωρακίσει περαιτέρω τις εταιρείες του Ομίλου στην 
επερχόμενη κρίση, η οποία αναμένεται να επηρεάσει και το 2010. Το EBITDA του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανήλθε σε 24,9 εκατ. Ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,5% και το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 47 μονάδες 
βάσης στο 17,6%. Το EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαμορφώθηκε στα 21,2 εκατ. Ευρώ (αυξημένο κατά 2,4%), ενώ το EBITDA του ΛΗΤΩ 
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διαμορφώθηκε στα 4,5 εκατ. Ευρώ (μειωμένο κατά 4,9%). Το περιθώριο EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ως ποσοστό των πωλήσεων μει-
ώθηκε κατά 128 μονάδες βάσης στο 22,4%, ενώ το περιθώριο EBITDA του ΛΗΤΩ Α.Ε. μειώθηκε κατά 124 μονάδες βάσης στα 18,2%. 
Η μείωση του περιθωρίου του EBITDA του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και του ΛΗΤΩ Α.Ε. σχετίζεται με δαπάνες προσωπικού, μηχανογράφησης 
καθώς και με τα ασφαλιστικά συμβόλαια για Mal Practice.

Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του μειώθηκαν κατά 
13,3% στα 29,3 εκατ. Ευρώ. Το ενοποιημένο περιθώριο των λειτουργικών κερδών (EBIT margin) μειώθηκε κατά 370 μονάδες 
βάσης στο 8,3%. Τα λειτουργικά κέρδη του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε 16,9 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,2% και 
το περιθώριο των λειτουργικών κερδών (EBIT margin) ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 12% αυξημένο κατά 18 
μονάδες βάσης έναντι με τη προηγούμενη χρήση.

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,7% στα 17,4 εκατ. Ευρώ. Αντίστοιχα, 
του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 69,8% στα 18,3 εκατ. Ευρώ. Του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. Ευρώ (αυξη-
μένα κατά 1,9%), ενώ του ΛΗΤΩ Α.Ε. ανήλθαν στα 3,1 εκατ. Ευρώ (αυξημένα κατά 1,1%).

Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας: Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 57,5% στα 8,9 εκατ. 
Ευρώ. Η μείωση των κερδών μετά φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο οφείλεται: α) στις δαπάνες που σχημάτισαν οι Εταιρείες Δ.Θ.Κ.Α. 
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. για την Έκτακτη Εισφορά (Ν.3808/2009) ύψους 1,7 εκατ., β) στις διαφορές φορολογικού ελέγχου, που 
προέκυψαν στις Εταιρείες Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ύψους 1,5 εκατ., (γ) στη αυξημένη φορολογία στη χρήση του 2009 
του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ύψους 2,1 εκατ. και (δ) στη αυξημένη αναβαλλόμενη φορολογική ωφέλεια στα βιβλία του 2008 από τον 
καταμερισμό του κόστους εξαγοράς (P.P.A.) του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ. Τα κέρδη μετά φόρων του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 17,2% 
στα 13,6 εκατ. Ευρώ, έναντι κερδών 11,6 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, λόγω της αναδιοργάνωσης της χρηματοοικο-
νομικής διαχείρισης του. Τέλος τα καθαρά κέρδη του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ανήλθαν σε 10,3 εκατ. Ευρώ (μειωμένα κατά 19,2%), εξαιτίας της 
δαπάνης για την Έκτακτη Εισφορά, ενώ τα καθαρά κέρδη του ΛΗΤΩ Α.Ε. προσέγγισαν τα 2,2 εκατ. Ευρώ (μειωμένα κατά 15,2%).

Ενσώματα Πάγια: Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου την 31.12.2009 ανέρχονταν σε 253,5 εκατ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 32,5% του 
Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 233,3 εκατ. Ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 
25,4% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου. Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας την 31.12.2009 ανέρχονταν σε 104,1 εκατ. Ευρώ 
και αντιστοιχούν στο 18,8% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 101,7 
εκατ. Ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 14,3% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας.

Υπεραξία: Η υπεραξία του Ομίλου 31.12.2009 ανέρχεται σε 230,2 εκατ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 29,5% του Συνολικού Ενεργη-
τικού του Ομίλου, έναντι του αναμορφωμένου της προηγούμενης χρήσης που ήταν 230,2 εκατ. Ευρώ και αντιστοιχούσε στο 25% 
του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου. Η μείωση της υπεραξίας από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 
χρήσης 2008, ποσού 234,5 εκατ. Ευρώ, προέκυψε από τον Προσδιορισμό της Εύλογης Αξίας (P.P.A) του Ομίλου Genesis Holding 
A.S. κατά περίπου 4,3 εκατ. Ευρώ. 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις: Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις του Ομίλου την 31.12.2009 ανήλθαν σε 
81,8 εκατ. Ευρώ έναντι 68,1 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενοποιημένου 
Ενεργητικού, το οποίο ανέρχεται σε 10,5% έναντι 7,4% την προηγούμενη χρήση. Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις της 
Εταιρείας ανήλθαν σε 57,5 εκατ. Ευρώ έναντι 37,1 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνο-
λικού Ενεργητικού της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 10,3% έναντι 5,2%.

Ίδια Κεφάλαια: Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια (προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) την 31.12.2009 ανέρχονται σε 399,2 εκατ. Ευρώ 
έναντι 340,1 εκατ. Ευρώ το 2008. Η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κερδοφορία του Ομίλου. Τα 
Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε 397,6 εκατ. Ευρώ από 324,3 εκατ. Ευρώ το 2008.

Καθαρός Δανεισμός: Ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμιακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα) αυξήθηκε στα 162,9 εκατ. 
Ευρώ. 2009 από 162,3 εκατ. Ευρώ το 2008. Ο καθαρός δανεισμός ως προς τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
αυξήθηκε σε 3,29 το 2009, από 3,26 το 2008. Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε στα 86,3 εκατ. Ευρώ. το 2009 από 123,1 
εκατ. Ευρώ το 2008. Ο καθαρός δανεισμός ως προς τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 3,46 το 2009, 
από 5,41 το 2008. Η αύξηση του καθαρού δανεισμού οφείλεται στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις: Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2009 ανήλθαν σε 48,4 εκατ. 
Ευρώ έναντι 71 εκατ. Ευρώ το 2008. Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31.12.2009 ανήλθαν σε 22,1 εκατ. 
Ευρώ έναντι 44,9 εκατ. Ευρώ το 2008. Η μεταβολή αυτή οφείλεται τόσο στον Όμιλο, όσο και στην Εταιρεία, από την εκκαθάριση 
των υπολοίπων του Ομίλου Genesis Holding A.S. κατά την οριστικοποίηση του τιμήματος εξαγοράς.

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες: Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου 
ανήλθαν σε 2,5 εκατ. Ευρώ το 2009 από 17,7 εκατ. Ευρώ το 2008. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 59,1 εκατ. Ευρώ, από 58,1 εκατ. 
Ευρώ, αντίστοιχα, λόγω των επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό του Ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν 
σε 29,1 εκατ. Ευρώ το 2009 από 199,6 εκατ. Ευρώ το 2008. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας 
ανήλθαν σε 8,1 εκατ. Ευρώ από - 4,9 εκατ. Ευρώ, με κεφαλαιουχικές δαπάνες 32,3 εκατ. Ευρώ το 2009 και 43,5 εκατ. Ευρώ το 2008. Τα 



115Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 21,7 εκατ. Ευρώ το 2009 από 189,8 εκατ. Ευρώ το 2008. Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων οφείλεται 
κυρίως στην αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του (10.01.2009).

3. Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων 
Ο Όμιλος αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις 
από τους στόχους και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα του Ομίλου μετράται κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών 
δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς:

ROCE (Return on Capital Employed) - «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά 
φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια τα οποία είναι το άθροισμα του Μέσου Όρου της Καθα-
ρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών και του Μέσου Όρου του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών. 

Ο δείκτης ανήλθε:
• για τον όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε 1,4% και στην προηγούμενη σε 3,8%
• για την εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε 2,4% και στην προηγούμενη σε 2,3%

ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά φόρων με το μέσο όρο της Καθαρής 
Θέσης των δύο τελευταίων ετών.

Ο δείκτης ανήλθε:
• για τον όμιλο στην κλειόμενη χρήση σε 2,4% και στην προηγούμενη 6,3%
• για την εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σε 3,8% και στην προηγούμενη 3,5%

(Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

• Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς 
Τον Ιανουάριο του 2009 η εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης προχώρησε 
στην πρόωρη ολική αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «Μ.Ο.Δ») στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκ-
δοσης του (10.01.2009). Στις 13.01.2009 η Εκδότρια κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη 
ολική αποπληρωμή του Μ.Ο.Δ και ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Έξι Εκατομμυρίων Δεκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ 
(€ 306.015.300), υπολογιζόμενο σύμφωνα με τους όρους του Μ.Ο.Δ σε 102% επί της τιμής έκδοσης έκαστης ομολογίας. Η πρόωρη 
αποπληρωμή του Μ.Ο.Δ., αποτελεί μέρος της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ στα πλαίσια ισχυροποίησης και 
θωράκισης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο 2009 το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στις θυγατρικές εται-
ρείες ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΛΗΤΩ Α.Ε., με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής του από 73,83% σε 88,62% 
και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα, με συνολικό τίμημα ύψους 10.9 εκατ. Ευρώ. Κατόπιν τούτου, το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 
της Δ.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. στις δύο αυτές εταιρείες διαμορφώνεται από 72,76% σε 87,34% και από 69,11% σε 87,39%, αντίστοιχα.

Το Μάρτιο του 2009, η εταιρεία αύξησε την συμμετοχή της από το 20% στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΑΓΝΗ-
ΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι τιμήματος 1,68 εκατ. ευρώ. Την 24η Ιουλίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφή-
σεως της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας, «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγχώ-
νευση πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 – 5 του Ν.2166/1993, με 
βάση τα στοιχεία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφούμενης της 30.06.2009. Η Συγχώνευση ενεκρίθη δυνάμει της 
με αριθμό Κ2 – 12348/18.12.2009 Αποφάσεως της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις από 
09.11.2009 ως προς την απορροφούσα και 29.09.2009 ως προς την απορροφουμένη, Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων 
των συγχωνευομένων Εταιρειών αντιστοίχως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 
1 – 5 του Ν.2166/1993. Η εγκριτική Απόφαση Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Α.Ε. 
και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 21.12.2009 και σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αριθμ. φύλλου 14580/21.12.2009.

Τον Ιούνιο του 2009, οριστικοποιήθηκαν οι όροι της συναλλαγής εξαγοράς του Ομίλου Genesis από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Η εξαγορά, 
του Ομίλου Genesis Holding A.S. πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2008 έναντι συνολικού ανταλλάγματος ποσού 41,1 εκατ. 
Μέρος του ποσού αυτού, ύψους Ευρώ 16,6 εκατ., αποτελούσε ενδεχόμενο αντάλλαγμα το κόστος του οποίου επιμετρήθηκε στις οι-
κονομικές καταστάσεις της 31.12.2008 με βάση την πιθανότητα καταβολής του σε σχέση με τους όρους με τους οποίους συνδεόταν, 
η εκροή ή μη του οποίου τελούσε υπό την αίρεση της οριστικοποίησης των όρων της συναλλαγής. Το τελικό τίμημα της ανταλ-
λαγής προσδιορίστηκε σε ποσό Ευρώ 36,6 εκατ. Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου της χρήσης 2009, ολοκληρώθηκε η εκτίμηση 
της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των αναγνωριζόμενων άυλων στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν 
από τον Όμιλο Genesis Holding A.S. Με βάση τις αξίες που προέκυψαν από την εκτίμηση, πραγματοποιήθηκε ο καταμερισμός του 
κόστους αγοράς στα αντίστοιχα κονδύλια και η ανάλογη μείωση της αρχικά αναγνωριζόμενης υπεραξίας. 
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Τον Ιούνιο του 2009 η 100% θυγατρική Εταιρεία του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., «Υ-LOGIMED A.E.», απέκτησε το 70% του μετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε», έναντι τιμήματος € 1,02 εκατ.

Την 17η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία μεταξύ 
άλλων αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 
παλαιών μετόχων, με την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ, οι 
οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή με αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές της 
Εταιρείας καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση προέβη 
σε ανάκληση της απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου για κανονιστικούς λόγους. Την 30η Οκτωβρίου 2009 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το 
τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφα-
λαίων σε € 82.916.401. Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν μέρος των κεφαλαίων 306 
εκατ. ευρώ τα οποία κατεβλήθησαν στους ομολογιούχους επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού 
Δανείου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον 66.961.275 ευρώ, διαιρούμενο σε 163.320.183 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η κάθε μία. Οι 37.689.273 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες προέκυ-
ψαν από την Α.Μ.Κ., ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. την 6η Νοεμβρίου 2009. 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2009, εξέλεξε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Δεδούλη 
Ευάγγελο του Νικολάου, Ιατρό Μαιευτήρα Γυναικολόγο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. 
Ιωάννη Ζερβού.

Την 29η Οκτωβρίου με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου ανέλαβε η κα. 
Αρετή Σουβατζόγλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θ. Χαραμή λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής του. Η κα. Αρετή 
Σουβατζόγλου διετέλεσε Project Manager της MIG για την επένδυσή της στο ΥΓΕΙΑ, ενώ είναι μέλος του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της εταιρείας από το 2006. Επίσης, νέο μέλος του Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Γιώργος Ευστρατιάδης, ενώ νέο μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής εξελέγη ο κ. Γιώργος Κουλούρης, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Εταιρικής Ανάπτυξης της MIG αντίστοιχα. Ο 
κ. Χαραμής παρέμεινε στην εταιρεία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, ημερομηνία της συνταξιοδότησής του, ώστε να συνδράμει 
στην ενημέρωση και ομαλή μετάβαση στη νέα Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ. 

Την 13η Νοεμβρίου η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο κ. Αντώνιος Μιχόπουλος ανέλαβε Head of Corporate Development. O κ. Α. Μιχό-
πουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MA in Social Sciences με εξειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας από το πανεπιστήμιο Kent. 
Εργάστηκε για 7 έτη σε διευθυντικές θέσεις της Marfin Bank. Από το 2007 διετέλεσε General Manager of Distribution Networks 
της Marfin Egnatia Bank.

• Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 
Στις 11 Ιανουαρίου 2010 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Y – LOGIMED AE, εξαγόρασε το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου 
της BIO – CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε., έναντι τιμήματος € 450.000, με αποτέλεσμα να ελέγχει πλέον 
το 100% της εν λόγω εταιρείας.

Στις 28 Ιανουαρίου 2010, το Δ.Σ. εξέλεξε ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Αντώνιο Μιχόπουλο σε αντικατάσταση του παραι-
τηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Φλόηντ Αντωνυ Ραππ.

(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προσφέροντας ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες προέρ-
χονται από την κυριαρχική θέση που κατείχε παραδοσιακά ο δημόσιος τομέας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η αδυναμία ωστόσο 
του δημόσιου τομέα να καλύψει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οδήγησε στην 
σημαντική ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Με το ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2009 στο 
10% καθίσταται σαφές ότι ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας στην Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική 
στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν. Τα αποτελέσματα και η πορεία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. επη-
ρεάζονται άμεσα από τη δραστηριοποίηση της Εταιρίας, έναντι της συνεχούς ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας και την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αδυναμία του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες θα μπορούσε 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα.

1. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό 
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει μία συνεχή ανάπτυξη με τις 6 μεγαλύτερες εταιρεί-
ες του κλάδου να συγκεντρώνουν το 55% των συνολικών εσόδων αυτού, γεγονός που αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ 
των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός στρέφεται αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για στέγαση νέων 
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τμημάτων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι αρκετές ιδιωτικές κλινικές περιλαμβάνουν από τμήματα μαιευτικής κλινικής, μέχρι και 
διαγνωστικά κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται 
στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας είναι η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες και η σύ-
ναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχει σήμερα 
μια σημαντική θέση στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας και με τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι μόνο 
να διατηρήσει την θέση αυτή αλλά να αποτελέσει τον πρωτοπόρο του κλάδου προσφέροντας νέες υπηρεσίες. Ωστόσο σε περίπτωση 
που η Εταιρεία διακόψει την αναπτυξιακή της και επενδυτική της πολιτική και δεν αναπτύξει νέες συνεργασίες, ενδεχομένως να 
επηρεαστεί σημαντικά η ανταγωνιστική της θέση.

2. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες 
Η Εταιρία υπέγραψε στις 17.05.2007 σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία ως εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης διαχειρίζεται 
ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η συμφωνία 
είναι 3ετής. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας μειώνει σε μεγάλο βαθμό την έκθεση της Εταιρίας στον αντίστοιχο κίνδυνο.

3. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοι-
χείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των 
υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, όπως και οι δανειακές υποχρεώσεις πλην του Ομίλου Ευαγγελισμού, που διατηρεί δάνειο 
σε Ελβετικό Φράγκο, προς εκμετάλλευση χαμηλότερων επιτοκίων. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξι-
ολογείται ως χαμηλή. Από τον Δεκέμβριο του 2008, με την εξαγορά του ιδιωτικού Ομίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας 
Genesis Holding A.S., στην Τουρκία, ο οποίος ως νόμισμα λειτουργίας έχει την τουρκική λίρα, μπορεί στο μέλλον να προκύψει 
συναλλαγματικός κίνδυνος από την ενοποίησή του, ο οποίος όμως στην δεδομένη χρονική στιγμή δεν επηρεάζει σημαντικά τα 
στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Επίσης, ο Όμιλος επηρεάζεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρώ έναντι του τοπικού νομίσματος (Lek), 
αναφορικά με την επένδυση στην Αλβανία, μόνο ως προς τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης από την μετατροπή του ισολογισμού της 
εταιρείας σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους, 
που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση του Ομίλου σε ξένα νομίσματα κατά την 31.12.2009:

31.12.2009
 CHF TRY USD LEK RON

Ονομαστικά ποσά    

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -   13.657.171  4.797  6.753.676   211.487 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  (696.861)  (15.387.453) -  (1.824.172)  (599.656)

Βραχυχρόνια έκθεση  (696.861)  (1.730.282) 4.797  4.929.504   (388.169)

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -   7.904.295  -  34.701.204   872.899 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  (2.302.236)  (5.428.384) -  -   (225.587)

Μακροχρόνια έκθεση  (2.302.236)  2.475.911  -  34.701.204   647.312

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μεταβολές 
συναλλάγματος βάσει του μέσου όρου της διακύμανσης του εκάστοτε νομίσματος κατά τα δύο τελευταία έτη. 

 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

31.12.2009
 CHF TRY USD LEK RON

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)  (299.910)  299.910   (184.720)  184.720   (480)  480  -  - - -

Καθαρή Θέση  (299.910)  299.910   (184.720)  184.720   (480)  480   (3.963.071)  3.963.071 (25.914) 25.914

Σε περίπτωση αποδυνάμωσης του ευρώ έναντι των ανωτέρω ξένων νομισμάτων θα προκύψει η ίδια, αλλά αντίθετη επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

4. Κίνδυνος επιτοκίου
Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων 
στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρό-
θεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές 
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του ανάγκες. Επίσης, πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν βάση κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31η 
Δεκεμβρίου 2009, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο 
οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Euribor 3-μηνου πλέον 100 μονάδες βάσης).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική 
μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2008: +/-1%).

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

 1%  -1%  1%  -1& 1%  -1% 1%  -1%

Αποτελέσματα χρήσης (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000)  540.000 (1.841.030) 1.841.030

Καθαρή θέση (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000) 540.000 (1.841.030) 1.841.030

 

Σημειώνεται, ότι στον υπολογισμό των ανωτέρω επιδράσεων, συμπεριλαμβάνεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που είχε εκ-
δώσει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, το οποίο αποπληρώθηκε στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του κατά την 10.01.2009. 

5. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων χρημα-
τοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας πα-
ρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 
ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής:

31.12.2009
 Ο ΟΜΙΛΟΣ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 30.532.192 2.896.555

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 659.696 690.375 2.561.681 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 44.470.699 3.901.052 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 10.782.325 16.649.345 2.582.831 265.886

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 3.070.501 151.621.620 0 0

Σύνολο 58.983.222 172.862.392 35.676.705 3.162.441

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχε ως εξής:

31.12.2008
 Ο ΟΜΙΛΟΣ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 320.221.845 10.427.771 29.857.770 990.377

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 742.410 731.549 3.285.905 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 43.732.689 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 46.842.338 0 758.320 500.000

Σύνολο 411.539.282 11.159.320 33.901.994 1.490.377
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

31.12.2009
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 0 0
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 0 0 0
Εμπορικές Υποχρεώσεις 18.181.998 3.901.052 0 0
Λοιπές υποχρεώσεις 8.014.910 450.141 142.930 74.597
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 0 108.000.000 0 0
Σύνολο 26.196.908 112.351.193 142.930 74.597
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχε ως εξής:

31.12.2008
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 316.015.300 0 0 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 15.000.890 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 39.905.392 0 41.800 0

Σύνολο 370.921.582 0 41.800 0 
 

Σημειώνεται ότι, στα εταιρικά και ενοποιημένα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που είχε εκδώ-
σει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, (ποσού την 31.12.2008 € 302.9 εκατ.), το οποίο αποπληρώθηκε στην πρώτη ετήσια επέτειο της 
έκδοσής του στις 10.01.2009. 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις 
λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

6. Πιστωτικός Κίνδυνος 
Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικα-
σίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις πωλήσεις του Ομίλου προέρχονται από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανι-
σμούς, Ασφαλιστικές Εταιρείες και ιδιώτες πελάτες. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν 
ελάχιστο βαθμό κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια 
ασφάλεια ή με τους ασφαλισμένους ασθενείς για το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους. 

Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε 
προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων 
και των οφειλομένων. 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής 
ασφάλισης.

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για 
απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος.

H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την 
ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων     

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 761.793 664.241 11.739 11.739

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 81.764.837 89.362.194 57.504.195 42.933.193

Σύνολο 111.637.927 289.602.542 79.211.794 232.752.897 

Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2009, υφίστανται δεσμευμένες καταθέσεις μετρητών της Εταιρείας ποσού € 24 εκατ., προς εξασφά-
λιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31.12.2009 και την 31.12.2008, ανα-
λύεται ως εξής:

Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες >1 έτος και μη απομειωμένες Σύνολο

2009 4.439.334 1.588.727 3.709.642 2.862.991 80.949.010 101.592.714

2008 2.510.018 1.715.360 834.970 2.875.260 81.426.586 89.362.194
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες >1 έτος και μη απομειωμένες Σύνολο

2009 1.583.358 962.325 2.587.180 1.245.291 47.488.958 60.019.890

2008 310.949 496.430 433.863 2.465.884 39.226.067 42.933.193 

7. Διαχείριση Κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
• να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και
•  να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες, αναλογικά με το επίπεδο 
κινδύνου.

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης εξασφάλισης, μείον 
τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό. 

Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2009 και 2008 αναλύεται ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 0 767.125 0 0

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (29.111.297) (199.576.107) (21.695.860) (189.807.965)

Κεφάλαιο 402.255.415 184.529.670 375.918.088 134.508.518

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Πλέον: Δάνεια 192.032.620 361.913.955 108.000.000 312.953.140

Σύνολο κεφαλαίων 623.399.332 745.252.607 505.613.948 637.269.623

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 1:1,5 1:4,1 1:1,3 1:4,7

Ο Όμιλος ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονο-
μικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική 
κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την 
προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει 
κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό. Σημα-
ντικό λόγο στην απόκλιση του δείκτη οφείλεται στη πρόωρη αποπληρωμή του Μ.Ο.Δ.

(Δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είχαν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στις ευάλωτες οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Κατά τη διάρκεια του 2009, παρατηρήσαμε περαιτέρω επιδείνωση της 
ελληνικής οικονομίας και των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 

Σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία λήψης μέτρων εκ μέρους των κυβερνήσεων και αυστηρού ελέγχου από τα κεντρικά όργανα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν με ακρίβεια ως 
προς την επίδραση που θα έχουν στο οικονομικό περιβάλλον σε βάθος χρόνου. Η ανάκαμψη των οικονομιών, τόσο της ελληνικής όσο 
και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, θα καθυστερήσει χρονικά σε σχέση με την ανάκαμψη των αναπτυγμένων οικονομιών. 

Είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον εγχώριο κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας για τη χρήση του 2010, αλλά και το μεσοπρό-
θεσμο διάστημα είναι συνυφασμένες με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Η τρέχουσα οικονομική ύφεση και οι μακροοικο-
νομικές ανισορροπίες της Ελληνικής οικονομίας συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και επηρεάζουν το σύνολο των κλάδων 
της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το 2010 θα είναι σίγουρα μια δύσκολη χρονιά για την Ελληνική αγορά, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώ-
σεις των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, όπως η περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, οι περιορισμοί χρηματοδότησης 
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, η αναδιάρθρωση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και η αύξηση 
του λειτουργικού κόστους από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κτλ). 

Η διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνή 
κλάδου της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών για νέες και 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχει υιοθετήσει την πολιτική της συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου δίνοντας 
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έμφαση στην βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του Ομίλου και στην παροχή νέων υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, ο Όμιλος 
συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνο-
ντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services), την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge 
technology), τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την πα-
ροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος μεταβάλλεται ταχέως, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Οι προτεραιότητες για το 
2010, εστιάζονται στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στη μείωση του δανεισμού, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στη 
βελτίωση των μεριδίων που πιθανόν να προκύψουν από την αναδιάρθρωση της αγορά και στον περιορισμό των κεφαλαιουχικών 
δαπανών (κυρίως εξαγορών εταιρειών στην Ν.Α. Ευρώπη). Επίσης σημαντικοί άξονες της πολιτικής του Ομίλου, είναι η εξασφάλι-
ση των απαιτήσεων και της χρηματοδότησης των επενδύσεων όπως αυτή εφαρμόστηκε ήδη από το 2007, με παράλληλη μεγιστο-
ποίηση της εκμετάλλευσης των συνεργιών εντός του Ομίλου.

Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές 
συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. 

Παράλληλα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει την επένδυση στην κατασκευή του νέου νοσοκομείου στην Αλβανία, το οποίο σε πλήρη 
ανάπτυξη θα έχει δυναμικότητα 220 κλινών. Το νέο νοσοκομείο αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα του 2010 με αρχική 
δυναμικότητα περίπου 120 κλινών διαθέτοντας Γενική Κλινική, Παιδιατρική Κλινική και Μαιευτική Κλινική. Το HYGEIA HOSPITAL 
TIRANA αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση (περίπου € 60 εκατ.) στο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Αλβανία και αναμένεται 
να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς για όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το νέο νοσοκομείο αναμένεται να έχει αρνη-
τική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου το 2010, λόγω της έναρξης λειτουργίας (pre-opening expenses), αλλά θα ενισχύσει 
περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου και αναμένεται να προσδώσει αξία στη μετοχή της Εταιρείας. 

Δεδηλωμένη παραμένει η δέσμευση του Ομίλου στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες που ακολουθεί: τη γεωγραφική διαφοροποί-
ηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων και την επικέντρωση στο ανθρώπινο 
δυναμικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Εν κατακλείδι οι στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της διοίκησης του Ομίλου, έχουν στόχο την καθετοποίηση, τη βελτίωση 
των οικονομικών μεγεθών και της θέσης του Ομίλου καθώς και τη περαιτέρω ενίσχυση του ώστε να αποτελέσει τον μεγαλύτερο 
όμιλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην Νοτιανατολική Ευρώπη. 

(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 
μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Ν.3016 (Άρθρο 2, Παρ.4) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17.03.2010.

Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες
Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν 
μερών είναι οι ακόλουθες:

• Το μέρισμα του Δ.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. από την θυγατρική εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ύψους € 9,6 εκατ., έναντι 11,4 εκατ. τη χρήση 2008. 

•  Οι αγορές του Δ.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε. που αφορούν σε προμήθεια υγειονομικού υλικού και ειδικών υλικών από την θυγατρική της 
εταιρεία Y–Logimed ύψους € 19,4 εκατ., έναντι € 16,1 εκατ. τη χρήση 2008.

• To χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας προς την Marfin Egnatia Τράπεζα ύψους € 6,3 εκατ. από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Ο Όμιλος MIG αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, καθώς υφίσταται συμμετοχική σχέση και επιπλέον υπάρχουν κοινά 
μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών.

Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 5.811.680 6.397.435 2.190.266 1.594.078

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 467.513 669.120 192.398 89.021

Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 50.000 462.952 0 0

Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές 0 56.962 0 0

Δικαιώματα συμμετοχικών τίτλων 572.293 574.049 572.293 574.049

Σύνολο 6.901.487 8.160.517 2.954.957 2.257.148

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους).



122 Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για τη χρήση του 2009, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα αποφασίσει για την μερισματική πολιτική σε επόμενη συνεδρίασή του.

(Ζ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007
Με το νόμο 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α’/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων 
οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», προσαρμόστηκε το Εθνικό Δί-
καιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, 
για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές 
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 
390/38/31.12.2004). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 & 8 του Ν. 3556/2007 το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων αναλυτικές πληροφορίες της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν 3556/2007 και την επεξηγηματική έκθεση της παρ. 8 του ιδίου 
άρθρου και νόμου, οι οποίες ενσωματώνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Διάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες εξακόσια 
εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (€ 51.508.673,10), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες 
τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (125.630.910) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 
0,41) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.01.2009 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 
δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (15.452.601,93), 
με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα 
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (37.689.273) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών 
του ευρώ (€ 0,41) και με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (€ 2,20), της εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων 
εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 67.463.798,67) υπέρ το άρτιον διαφοράς από 
την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Με τη ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων 
εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€ 66.961.275,03) διαιρούμενο σε εκατόν 
εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,41) η καθεμία.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.’’ (πρώην “ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.”) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Τα δικαιώματα των μετόχων της 
Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία 
της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της και ειδικότερα:

•  Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. Η Εταιρία διαθέτει στους μετόχους 
το ποσό που προβλέπεται απο το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος Το ποσό αυτό διανέμεται από την 
Εταιρία ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται 
κάθε μέτοχος, εγγεγραμμένος στα αρχεία της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.’’ (πρώην “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.”) 
κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός 2 μηνών από την ημε-
ρομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής 
του μερίσματος ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο 
Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή η Γενική Συνέλευση.

•  Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, 
εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

•  Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών.

•  Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρίας. 

•  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με 
το Καταστατικό της.

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίσταται εκ του Καταστατικού της περιορισμοί στη 
μεταβίβασή τους καθώς πρόκειται για άυλες ονομαστικές μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστηριακή αγορά.
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3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά το Π.Δ. 51/1992
Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο από το 5% 
είναι οι εξής:

Μέτοχος Ποσοστό επί του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου

MARFIN CAPITAL 30,23%

MARFIN INVESTMENT GROUP 14,13%

Ιωάννα Αρβανίτη  5,56%

Λοιποί Μέτοχοι με <5% 50,08%

Σύνολο 100,00%

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό.

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

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Ν. 2190/1920.

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχ. β & γ του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστα-
τικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει 
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 
του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που 
είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή 
μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά την πενταετία για κάθε ανανέωση.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπιστεί 
πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών 
κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία 
υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδο-
θούν την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και την μέθοδο 
προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, την διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Η ονομαστική αξία των 
μετοχών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, βάσει του Νόμου το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά 
την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

9.  Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κα-
τόπιν δημόσιας πρότασης

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.

10. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη το Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίω-
σης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας 
δημόσιας πρότασης. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.hygeia.gr.

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2010
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Σταύρου 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.), 
ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» στις 19.03.2010 και 
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του 
ΧΑΑ, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονομι-
κές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτε-
λέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων 
και των ταμιακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Οι συννημένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Σημ. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού     
Ενσώματα Πάγια 11.1 253.497.556 233.278.633 104.147.161 101.672.447
Υπεραξία επιχείρησης 11.2 230.146.335 230.228.656 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.3 148.298.476 150.486.938 3.264.189 3.679.886
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 11.4 0 0 361.246.205 368.116.898
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 11.5 0 294.121 0 58.694
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 11.6 761.793 664.241 11.739 11.739
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.7 166.745 169.314 166.745 169.314
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 11.8 488.220 701.314 228.370 249.171
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11.9 5.194.776 5.356.001 2.206.602 2.612.629
Σύνολο  638.553.901 621.179.218 471.271.011 476.570.778
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού     
Αποθέματα 11.10 10.758.815 9.854.756 1.898.736 2.183.995
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 11.11 81.764.837 68.058.202 57.504.195 37.115.703
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 11.12 19.827.877 21.303.992 2.515.695 5.817.490
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11.13 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965
Σύνολο  141.462.826 298.793.057 83.614.486 234.925.153

Σύνολο Ενεργητικού  780.016.727 919.972.275 554.885.497 711.495.931

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 11.14 66.961.275 51.508.673 66.961.275 51.508.673
Υπερ το άρτιο 11.14 310.931.854 258.756.457 310.931.855 258.756.457
Αποθεματικά εύλογης αξίας  39.042 0 0 0
Λοιπά αποθεματικά 11.15 4.731.608 7.785.354 4.212.607 6.735.151
Αποτελέσματα εις νέον  16.502.328 22.065.756 15.508.211 7.316.202
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής  399.166.107 340.116.240 397.613.948 324.316.483
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  32.200.605 43.222.412 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.9 50.173.061 50.524.703 7.908.205 8.002.043
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 11.16 12.927.007 12.698.051 7.858.687 8.376.182
Επιχορηγήσεις 11.17 671.419 716.519 0 0
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 11.18 35.990.429 33.135.331 0 0
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 11.19 11.945.909 11.090.461 2.739.246 2.900.000
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  290.391 257.364 74.597 41.800
Σύνολο  111.998.216 108.422.429 18.580.735 19.320.025

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.20 48.371.751 71.022.590 22.083.050 44.939.867
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 11.21 7.674.978 8.568.260 428.573 0
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 11.18 156.042.191 328.778.624 108.000.000 312.953.140
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 11.19 2.247.860 0 0 0
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11.22 22.315.019 19.841.720 8.179.191 9.966.416
Σύνολο  236.651.799 428.211.194 138.690.814 367.859.423

Σύνολο Υποχρεώσεων  348.650.015 536.633.623 157.271.549 387.179.448

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  780.016.727 919.972.275 554.885.497 711.495.931

Σημείωση 
Σημειώνεται, ότι η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Χρήσης 2008, έχει αναπροσαρμοστεί, λόγω της οριστικοποίησης της διαδικασίας καταμερισμού 
του κόστους αγοράς του Ομίλου Genesis, η οποία αφορά απόκτηση, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008. Δεν έχουν επηρεαστεί τα κονδύ-
λια του 2007, όποτε δεν συντρέχει λόγος παρουσίασης των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2007 (Σημείωση 11.35). 
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Οι συννημένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

 O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Σημ.

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες     
Πωλήσεις 11.23 353.383.660 281.820.888 141.423.841 132.707.790
Κόστος πωληθέντων 11.25  (298.448.654)  (230.767.323)  (115.443.359)  (109.568.440)
Μικτό Κέρδος  54.935.006 51.053.565 25.980.482 23.139.350
Έξοδα διοίκησης 11.25  (25.940.019)  (21.035.273)  (9.658.529)  (10.676.250)
Έξοδα διάθεσης 11.25  (5.370.730)  (2.631.570)  (847.390)  (448.675)
Λοιπά έσοδα 11.26 9.679.932 11.763.109 2.305.729 5.290.258
Λοιπά έξοδα 11.26  (3.992.753)  (5.357.162)  (814.758)  (1.618.957)
Λειτουργικό κέρδος  29.311.436 33.792.668 16.965.534 15.685.726
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 11.28  (338.292)  (324.097)  (279.770) 0
Χρηματοοικονομικά κόστη 11.27  (14.861.049)  (30.039.910)  (9.839.960)  (26.527.503)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 11.27 3.281.187 11.979.930 2.073.950 10.168.472
Έσοδα από μερίσματα  0  9.376.583 11.447.764
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 
ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

   (20.568) 139.341 0 0

Κέρδη προ φόρων  17.372.714 15.547.932 18.296.337 10.774.459
Φόρος εισοδήματος 11.29  (13.474.382) 5.249.840  (4.738.699) 795.877
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους   3.898.332 20.797.772 13.557.638 11.570.336

Κατανεμημένα σε:     
Ιδιοκτήτες της μητρικής  8.937.404 21.027.122 13.557.638 11.570.336
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   (5.039.072)  (229.350) 0 0

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  

49.574.755  49.773.490  24.913.121  22.757.336
 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων   49.431.702  49.662.988  24.893.460  22.757.336
(Εγκύκλιος 34 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)   

Κέρδη ανά μετοχή     

Βασικά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 11.30 0,0811 0,1674 0,1230 0,0921

 O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  3.898.332 20.797.772 13.557.638 11.570.336
Λοιπά συνολικά έσοδα:     
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του  0 0  
κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου  14.174 0 0 0
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού  

2.982.016 794.616 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων  2.967.842 794.616 0 0
Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία 
των λοιπών συνολικών εσόδων  

24.868 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου. καθαρά από φόρους  2.942.974 794.616 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων  955.358 20.003.156 13.557.638 11.570.336
Κατανεμημένα σε:     
Ιδιοκτήτες της μητρικής  1.570.192 20.335.979 13.557.638 11.570.336

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  614.834 332.823 0 0

Σημειώσεις
Α)  Σημειώνεται, ότι η Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Χρήσης 2008, έχει αναπροσαρμοστεί, λόγω της οριστικοποίησης της διαδικασίας καταμερισμού 

του κόστους αγοράς του Ομίλου Genesis (Παραπέμπουμε ειδικότερα στη σημείωση 11.35).
Β)  Σημειώνεται, ότι στα Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου της χρήσης 2009 

βάσει της εγκύκλιου αρ.34 της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν προστεθεί οι αποσβέσεις του Ομίλου (ποσού € 20.263.319) μετά από το συμψη-
φισμό τους με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των επιχορηγήσεων του Ομίλου (έσοδο ποσού € 143.053), όπως ορίζεται από την ανωτέρω εγκύκλιο.
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Οι συννημένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

4. Κατάσταση ταμειακών ροών

 O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Σημ.

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 11.31 26.341.330 41.126.646 20.638.893 11.520.769
Καταβληθέντες τόκοι   (15.131.828)  (18.362.451)  (12.173.803)  (15.153.504)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   (8.687.131)  (5.030.701)  (354.365)  (1.322.623)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  2.522.371 17.733.494 8.110.725  (4.955.358)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορές ενσώματων παγίων 11.1  (37.042.269)  (27.769.400)  (9.341.835)  (9.497.323)
Αγορές ασώματων παγίων 11.3  (1.083.097)  (2.453.961)  (393.568)  (341.834)
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων  210.319 294.613 60.000 2.198.886
Μερίσματα εισπραχθέντα  0 50.000 10.801.235 11.447.764
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων 
εμπορικού χαρτοφυλακίου  

 (31.959)  (127.939) 0 0

Αγορά / Πώληση θυγατρικών 
(μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 

11.4  (23.875.669)  (39.848.862)  (20.962.749)  (52.494.243)

Αγορές Διαθέσιμων προς Πώληση χρηματοοικονομικών μέσων   (51.418) 0 0 0
Τόκοι που εισπράχθηκαν  2.488.378 10.955.002 2.073.950 9.227.186
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων  264.538 822.658 98.304 0
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη  0 0  (14.671.710)  (4.041.549)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   (59.121.177)  (58.077.889)  (32.336.373)  (43.501.113)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Έκδοση κοινών μετοχών  82.703.708 250.000 82.703.708 0
Δάνεια αναληφθέντα  323.976.819 323.024.039 275.000.000 316.516.188
Δάνεια πληρωθέντα   (493.268.434)  (70.546.514)  (479.953.140)  (61.999.958)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής   (6.787.069)  (10.688.030)  (6.281.546)  (10.066.372)
Μερίσματα πληρωθέντα στη μειοψηφία   (928.005) 0 0 0
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων   (906.535)  (884.078) 0  (75.517)
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους   (15.411.512)  (10.034.574)  (15.075.709)  (10.034.574)
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (110.621.029) 231.120.843  (143.606.687) 234.339.767

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση 
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 (167.219.835) 190.776.448  (167.832.335) 185.883.296

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  199.576.107 8.870.650 189.807.965 3.924.669
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   (3.244.975)  (70.991)  (279.770) 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965
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5. Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο
Το «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1970 από ιατρούς, που ως επί το πλείστον ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Η Εκδότρια Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρος Κηφισίας στο 
Μαρούσι, το οποίο κατά καιρούς έχει εκσυγχρονιστεί ανάλογα. 

Οι διοικητικές υπηρεσίες του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» στεγάζονται στο Μαρούσι Αττικής, στη Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού (ΤΚ 151 
23). Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Τον Ιανουάριο του 2006 η MARFIN INVESTMENT GROUP απέκτησε τον έλεγχο της Εκδότριας Εταιρείας και εντός των επόμενων μηνών 
προχώρησε σε μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες (εξαγορές, συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων εταιρειών) με στρατηγικό στόχο 
τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Σήμερα, ο Όμι-
λος «ΥΓΕΙΑ» έχει παρουσία σε 5 χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης και κατέχει 9 ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Τουρκία 
και την Κύπρο, με άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.628 κλινών με συνολικά 72 χειρουργικές αίθουσες, 42 αίθουσες τοκετών 
και 22 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Με την ολοκλήρωση του Νοσοκομείου «HYGEIA HOSPITAL TIRANA» στην Αλβανία στο εντός 
του 2010, ο Όμιλος θα διαθέτει 10 νοσοκομεία με άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.848 κλινών, απασχολώντας περίπου 4.500 
εργαζομένους και περισσότερους από 4.000 συνεργάτες ιατρούς. 

Η Εκδότρια Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της, τα εξής νοσοκομεία: το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ», την «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
& ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ», το «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ», το «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ», τον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΠΑΦΟΥ», το «AVRUPA 
SAFAK HOSPITAL», το «JFK HOSPITAL», το «GOZTEPE SAFAK HOSPITAL», το «ISTANBUL SAFAK HOSPITAL» και το «HYGEIA HOSPITAL 
TIRANA».

Επίσης, ο Όμιλος «ΥΓΕΙΑ» επεκτείνεται στον κλάδο τραπεζών βλαστοκυττάρων με την δημιουργία δικτύου στην Ευρώπη, την Μεσόγειο 
και την Μ. Ανατολή. Ήδη από τον Ιούλιο του 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί η «Stem-Health Hellas Α.Ε.» στην Ελλάδα, ενώ από το Μάιο 
του 2009 ξεκίνησε η λειτουργία της «Stem-Health Unirea S.Α.» στην Ρουμανία. Τέλος, ο Όμιλος «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει εταιρείες εμπορίας 
ειδικών υλικών και αναλωσίμων («Y-LOGIMED A.E.»), φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης («Y-PHARMA A.E.»), 
οι οποίες εφοδιάζουν τα νοσοκομεία του ομίλου και άλλες ιδιωτικές κλινικές με το απαραίτητο υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. 

Το «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν διαγνωστικές υπηρεσίες 
μέσω των δημοσίων ταμείων τους και ασφαλιστικών οργανισμών. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας της, η Εταιρεία επεδίωξε να 
συνδυάσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» την 31.12.2009 απασχολούσε 1.154 υπαλλήλους έναντι 1.119 την 31.12.2008, ενώ ο Όμιλος 4.293 έναντι 
4.061 την 31.12.2008.

6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2009 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2009, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) 
και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31.12.2009.

Ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και 
τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται 
παρακάτω στη Σημείωση 7, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους.

6.2 Βάση Επιμέτρησης 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται για 
την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων:
•  χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (περιλαμβάνονται και 
τα παράγωγα),

•  χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, και
•  επενδύσεων σε ακίνητα.
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6.3 Νόμισμα Παρουσίασης
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρω-
τεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι περισσότερες θυγατρικές της.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στις συνοπτικές 
ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίσα με τα αθροίσματα που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις, παρομοίως για τα ποσοστά.

6.4 Χρήση Εκτιμήσεων 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή 
των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται 
ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα 
και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες 
συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό 
να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς.

Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές έχουν 
σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 8.

6.5 Ανακατατάξεις Κονδυλίων Προηγούμενης Χρήσης 
Ποσό € 2.303.797 το οποίο αφορούσε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Λοιπά Έξοδα» στο κον-
δύλι «Κόστος Πωληθέντων» στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2008, έτσι ώστε να είναι 
συγκρίσιμη με την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2009. Από την ανωτέρω ανακατάταξη 
δεν επηρεάστηκαν τα κέρδη προ και μετά φόρων καθώς και το EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας. Επηρεάστηκε μόνο το μικτό 
κέρδος το οποίο διαμορφώθηκε από 18,9% σε 18,1% για τον Όμιλο και από 19,2% σε 17,4% για την Εταιρεία

6.6 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφεί-
λονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

6.7 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές
6.7.1 Ανασκόπηση Μεταβολών και τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2009
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρ-
μογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 31.12.2009. 
Επιπλέον, ο Όμιλος προχώρησε σε πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθε-
ωρημένου ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις». Τα παρακάτω ΔΠΧΑ, τροποποιήσεις καθώς και νέες 
διερμηνείες είχαν για πρώτη φορά εφαρμογή κατά τη χρήση 2009:

• Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»
Ο Όμιλος υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (αναθεώρηση 2007) στις ενοποιημένες 
οικονομικές του καταστάσεις και εφαρμόσθηκε αναδρομικά. Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή 
παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες με την ιδιότητά τους ως ιδιο-
κτήτες (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, 
η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συ-
ναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα.

Οι νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 1 έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές 
εκτιμήσεις και λάθη».

Ο ‘Ομιλος προέβη σε υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» καθώς και του Δ.Π.Χ.Α 8 
«Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Η εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν αναδρομική εφαρμογή μιας λογιστικής 
πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει 
παραληφθεί η δημοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
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• Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα».
Ο Όμιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Το πρότυπο έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά 
με προσαρμογή δηλαδή στους λογαριασμούς και την παρουσίαση των στοιχείων του 2008. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία 
του 2008 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά που είχαν δημοσιευθεί στις οικονομικές κατα-
στάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2008.

Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος αναγνωρίζει τους 
λειτουργικούς της τομείς για τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης, ο Όμιλος πλέον παρουσιάζει τα αποτελέσματα του εκάστοτε 
τομέα με βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες αλλαγές 
συνοψίζονται στα εξής:
1.  Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα αποτελέσματα προ φόρων κάθε ξεχωριστού τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσμα-
τα των λειτουργικών τομέων περιλαμβάνονται, το χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομέ-
νων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών.

2.  Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανομή των πόρων στους λει-
τουργικούς της τομείς αλλά και για τον σκοπό της μέτρησης της αποδοτικότητας των τομέων, δεν λαμβάνει υπόψη τα έξοδα που 
αφορούν στις παροχές προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον διακανο-
νισμό των συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους.

Στη σημείωση 10 πραγματοποιείται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά στην αναγνώριση των λειτουργικών τομέων της επιχεί-
ρησης και των ακολουθούμενων.

• Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 « Κόστος Δανεισμού»
Ο Όμιλος επίσης υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 « Κόστος Δανεισμού». Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της 
άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε 
κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος 
του κόστους του παγίου.

Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που με-
τρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν 
χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση.

Η μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης με το σύνολο των χρημα-
τοοικονομικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών επηρεάζει κατά βάση 
την χρονική στιγμή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηματοοικονομικό κόστος 
έναντι αποσβέσεων). 

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου θα επηρεάσει τον Όμιλο στο βαθμό, που θα προβεί στη κατασκευή νέων νοσοκομει-
ακών μονάδων. 

•  Τροποποίηση του ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» 
όσον αφορά το κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες και υιοθέτηση του αναθε-
ωρημένου ΔΛΠ 28: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε συγγενείς». 

Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, στις ατομι-
κές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανομές κερδών που είχαν σχηματισθεί πριν την ημερομηνία 
απόκτησης των συμμετοχών. Οι εν λόγω διανομές θα καταχωρούνται πλέον στα αποτελέσματα ως έσοδα από μερίσματα. Με την 
τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο ΔΛΠ 36 – Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις 
για την απομείωση συμμετοχών, με βάση την επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιριών λόγω της διανομής μερισμάτων στις 
επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί 
τρόποι προσδιορισμού του κόστους κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, με βάση την 
εύλογη αξία των συμμετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν με το προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Σε προηγούμενες χρή-
σεις, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη συμμετοχή των θυγατρικών είχαν τον ίδιο 
λογιστικό χειρισμό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών με αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη 
μείωση μιας συμμετοχής σε θυγατρική που δεν περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσματα της περιόδου που 
πραγματοποιούνταν. Σύμφωνα, με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 27 όλες οι αυξήσεις και οι μειώσεις συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, 
αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια με καμία επίδραση στην υπεραξία και στα αποτελέσματα της περιόδου. Σε περίπτωση 
απώλειας του ελέγχου μιας θυγατρικής ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής, το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί ο Όμιλος να προχω-
ρήσει στην αποαναγνώριση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των μη ελεγχουσών συμμετοχών, στην 
τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε δικαίωμα παραμένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, αναγνωρίζεται στην εύλογη 
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αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής. Κέρδος ή Ζημιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα της περιόδου ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρμογών.

•  Πρόωρη Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημέ-
νες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές»

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το 
ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχει-
ρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την από-
κτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) 
στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγ-
ματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων 
θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας.

Ο Όμιλος προχώρησε στην πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3 για συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες πραγματο-
ποιήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εφαρμογή του επηρέασε τη λογιστική της εξαγοράς της Μαγνητική Α.Ε. από το 
Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε., στην τρέχουσα περίοδο, καθώς και την αποτύπωση της αύξησης των ποσοστών στις εταιρείες Λητώ Α.Ε. και 
Λητώ Συμμετοχών Α.Ε. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» σχετίζεται με:

-  Την Αποτίμηση σε εύλογη αξία του ποσοστού (20%) που κατείχε το Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. στη Μαγνητική Α.Ε., πριν την απόκτηση 
του επιπλέον ποσοστού (80%) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Παράλληλα, η υπεραξία που αναγνωρίσθηκε υπολογίστηκε ως 
η διαφορά του αθροίσματος α) του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, αποτιμώμενο σε εύλογες αξίες και β) της εύλογης αξί-
ας κάθε προηγούμενα διακρατούμενης επένδυσης, μειωμένου κατά την καθαρή αξία, κατά την ημερομηνία της απόκτησης των 
αποκτηθέντων αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού, και των αναληφθείσων υποχρεώσεων, όπως αυτές έχουν αποτιμηθεί 
σύμφωνα με το IFRS 3 (δηλ. σε εύλογες αξίες). 

- Παράλληλα, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α 3.
-  Η υπεραξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της αγοράς και όχι κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής.
-  Μειώνονται σημαντικά μεταγενέστερες μεταβολές στην επιμέτρηση της υπεραξίας. Συνέπεια αυτού είναι να διενεργούνται περισ-
σότερες τροποποιήσεις στα αποτελέσματα χρήσης μετά την ημερομηνία εξαγοράς.

-  Παρέχεται η επιλογή οι μη ελέγχουσες συμμετοχές (να μπορούν να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 
της απόκτησης.

-  Τα ενδεχόμενα ανταλλάγματα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταγενέστερες μεταβολές απεικονίζονται στη κατάσταση 
αποτελεσμάτων (εάν πρόκειται για χρηματοοικονομική υποχρέωση). 

-  Τα κόστη της συνένωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
-  Όλες οι ταξινομήσεις που είχε διενεργήσει ο αποκτώμενος στα βιβλία του επαναπροσδιορίζονται κατά την ημερομηνία της από-
κτησης με εξαίρεση τις ταξινομήσεις των μισθώσεων και ασφαλιστικών συμβολαίων.

-  Κατά την απώλεια ελέγχου σε μία θυγατρική, η εναπομένουσα επένδυση αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία της κατά την ημερομη-
νία απώλειας του ελέγχου. Αυτή η εύλογη αξία περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημιάς.

-  Το μερίδιο των μη ελεγχουσών συμμετοχών μπορεί να εμφανιστεί και με αρνητικό πρόσημο σε αντίθεση με τη προηγούμενη 
έκδοση του προτύπου η οποία δεν έδινε αυτή τη δυνατότητα (μειωνόταν μέχρι το μηδέν).

-  Εισάγονται καινούργιες και συγκεκριμενοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με α) τον διαχωρισμό του πληρωτέου ανταλλάγματος στα συ-
στατικά του μέρη β) αντικατάσταση παροχών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους, γ) ευνοϊκές ή δυσμενείς συμβάσεις λειτουργικών 
μισθώσεων του αποκτώμενου, δ) τυχόν επαναποκτηθέντα δικαιώματα, ε) στοιχεία του ενεργητικού συνδεδεμένα με αποζημιώσεις.

•  ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για ενσωματωμένα παράγωγα 
σε περιπτώσεις αναταξινόμησης χρηματοοικονομικών μέσων 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 απαιτεί οι επιχειρήσεις να εκτιμούν εάν χρειάζεται να διαχωρίζουν ένα ενσωματωμένο παράγωγο από 
ένα υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσω στις περιπτώσεις αναταξινόμησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που 
αποτιμάται στην εύλογη αξία του. 

• Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008
Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΔΣΛΠ) προχώρησε μέσα στο 2009 στην έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 2008» στα πλαίσια της διαδικασίας βελτίωσης των ΔΠΧΑ και περιλαμβάνει μια σειρά μικρών 
τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα οι οποίες πραγματοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο ακριβέστερος προσδιορισμός 
κανόνων και να απαλειφθούν τυχόν ασυνέπειες μεταξύ των προτύπων. 
Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την τρέχουσα περίοδο και δεν έχουν σημαντική επίπτωση στον Όμιλο. 
Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν έχουν εφαρμογή στον 
Όμιλο.



134 Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

• ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν 
ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης μπορεί 
να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να 
εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η Διερμηνεία 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα award credits 
προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. 
Η ΕΔΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2008. 

•  ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις. 
Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται μόνο οι προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι 
προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της εύλογης αξίας 
των σχετικών παροχών κατά την ημερομηνία παραχώρησης. 

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009. 

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηματοοικονομικά Μέσα» 
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με την εύλογη αξία και τροποποιεί τις γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση με την εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση μιας ιεραρχίας 
τριών επιπέδων για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, καθώς επίσης και συγκεκριμένες γνω-
στοποιήσεις σχετικά με οποιεσδήποτε μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας και λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση 
με το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση με τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και τα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι 
συγκριτικές πληροφορίες δεν απαιτείται να παρουσιαστούν καθώς αυτό δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις της τροποποί-
ησης. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009. 

•  ΔΛΠ 32 - (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο). 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις 
που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποί-
ηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια 
Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται 
από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009. Ο Όμιλος εκτιμά ότι τα Πρότυπα και οι διερμη-
νείες αυτές δεν έχουν εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του. Στις σημειώσεις 6.7.2 και 6.7.3 παρουσιάζονται συνοπτικά τα 
Πρότυπα και οι Διερμηνείες που θα υιοθετήσει ο Όμιλος σε μεταγενέστερες περιόδους.

6.7.2  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 
ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα από την επιχείρηση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν 
δημοσιευθεί από το ΔΣΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικο-
νομικές καταστάσεις και τις οποίες ο όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει.

•  ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις 
προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-
sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2009. Η 
εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

• ΔΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές.
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαι-
ωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. 
Η τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Φεβρουαρίου 2010. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

• ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων 
Σκοπός της Διερμηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο ζητήματα:
- Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18.
- Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες κατασκευής ακινήτων.



135Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επι-
χειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων.

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας 15 είναι οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της 
κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών.

Η ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01.01.2009. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 8. Σύμφωνα με τον Κανονι-
σμό 636/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 15, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού 
έτους τους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

• ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού
Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή 
έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Διερμηνείας 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των αντισταθμιζό-
μενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση 
αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές ανακατάταξης, 
με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού.

Η Διερμηνεία 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται από μία 
καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική 
αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για 
παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών.

Η ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχει-
ρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Οκτώβρη 2008. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 460/2009 της ΕΕ, οι 
εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 16, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει 
μετά τις 30 Ιουνίου 2009.

• ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που 
αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα.

Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρω-
τέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα. 

Η Διερμηνεία 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλο-
ντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1142/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες 
εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 17, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 
31 Οκτωβρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 
2008), το ΔΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ΔΠΧΑ 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). 
Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο.

• ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες
Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις 
απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων 
παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο 
πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρε-
σιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβα-
σης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πλη-
ρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο 
καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για τέτοιου είδους μεταφορές 
που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.07.2009. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 
18, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Η 
διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο.
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6.7.3  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 
ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι 
υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

• ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 
2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί 
την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.

Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λι-
γότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά 
το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε 
στην εύλογη αξία βάσει 
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και
β)  των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να 

ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων).

Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης 
στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια 
Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικο-
νομικών στοιχείων του ενεργητικού της.

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της 
ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις 
τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομί-
λου. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2010. 
Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

•  Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για 
Πρώτη Φορά

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού στους 
τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες του Ομίλου.

•  Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις 
Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκρι-
τικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή 
δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο.

• ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)» 
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις 
των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών 
δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, 
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενο-
ποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 
υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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• ΕΔΔΠΧΑ14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» 
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προ-
έκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές 
υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η 
διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο.

• ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέω-
σης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να 
εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως ανταλλαγές 
«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης.

Πριν από τη δημοσίευση της ΕΔΔΠΧΑ 19, υπήρχε σημαντική ποικιλομορφία στη λογιστική αντιμετώπιση αυτών των συναλλαγών. Η νέα 
Διερμηνεία εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010, και επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση.

Η Διερμηνεία 19 αφορά μόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. Δεν έχει εφαρμογή όταν η πιστωτής είναι επίσης 
άμεσος ή έμμεσος μέτοχος και ενεργεί υπό την ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η οντότητα ελέγχονται από το ίδιο μέρος ή 
μέρη πριν και μετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής περιλαμβάνει διανομής κεφαλαίου από ή στην οντότητα. Χρημα-
τοοικονομικές υποχρεώσεις που εξοφλούνται μέσω έκδοσης συμμετοχικών τίτλων σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της χρηματο-
οικονομικής υποχρέωσης είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρμογής της Διερμηνείας.

Η Διερμηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιμετωπίζει λογιστικά την χρηματοοικονομική υποχρέωση που έχει εξοφληθεί με 
συμμετοχικούς τίτλους ως εξής:

-  η έκδοση συμμετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή ενός τμήματος μίας χρη-
ματοοικονομικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 41 του ΔΛΠ 39 η οντότητα 
επιμετρά τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στην εύλογη αξία, εκτός εάν δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα 

-  εάν η εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τότε χρησιμοποιείται η εύλογη αξία της χρη-
ματοοικονομικής υποχρέωσης που έχει εξοφληθεί

-  η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται και του ανταλλάγματος που κατα-
βάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009
Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2009 –μια σειρά προσαρμογών σε 12 Πρό-
τυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του 
ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν 
μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες προσαρμογές έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος για 
τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. 

Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα.

Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές 
επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύ-
πων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.

7. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει 
ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων: 

7.1 Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων 
ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν από τη μητρική εταιρία κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται 
υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως 
(ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που 
τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
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Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η 
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που ανα-
λήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με τη συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση αποτιμώνται 
κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί μέ-
ρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη 
αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στ’ αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου 
απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημίες, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του 
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές μέθοδοι των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες 
με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο. 

Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μειωμένο με την τυχόν 
ζημία απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί απομείωση. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ 
κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

• Συναλλαγές με την μειοψηφία: 
Για την λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών με την μειοψηφία, ο Όμιλος εφαρμόζει την λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμε-
τωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς την μειοψηφία δημιουργούν κέρδη 
και ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από την μειοψηφία δημιουργούν 
υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης 
της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε.

• Προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της αρχικής λογιστικοποίησης της εξαγοράς του Ομίλου Genesis 
Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου της χρήσης 2009, ολοκληρώθηκε η εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
των αναγνωριζόμενων άυλων στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Όμιλο Genesis, κατά τη διάρκεια του δ’ 
τριμήνου της χρήσης 2008. Με βάση τις αξίες που προέκυψαν από την εκτίμηση, πραγματοποιήθηκε ο καταμερισμός του κόστους 
αγοράς στα αντίστοιχα κονδύλια και η ανάλογη μείωση της αρχικά αναγνωριζόμενης υπεραξίας. 

Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις των κονδυλίων της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του εξαγορασθέντος ομίλου που 
προέκυψαν από την οριστικοποίηση των σχετικών εύλογων αξιών έχουν ως εξής:

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

• Άδειες 
Οι αναγνωρισθείσες άδειες λειτουργίας των νοσοκομείων αποτιμήθηκαν με βάση την μέθοδο “Built-Out (Greenfield)”. 

Αυτή η μέθοδος αποτιμά ένα περιουσιακό στοιχείο (άδεια) με τον υπολογισμό της αξίας μιας νεοϊδρυθείσας Εταιρείας που ξεκινά 
τις δραστηριότητές της χωρίς άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από το στοιχείο του ενεργητικού που πρέπει να αποτιμηθεί. Δεδο-
μένου ότι η νεοϊδρυθείσα Εταιρεία / Νοσοκομείο δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός από την άδεια, η αξία του υπό εξέταση 
περιουσιακού στοιχείου πρέπει να είναι ίση με την αξία της ιδρυθείσας της Εταιρείας. Μετά την αφαίρεση του κόστους όλων των 
επενδύσεων που απαιτούνται για την δημιουργία Greenfield η «Εταιρεία, οι απομένουσες ταμειακές ροές είναι το οικονομικό όφε-
λος που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης από το άυλο στοιχείο.

• Πελατειακές Σχέσεις

Οι πελατειακές σχέσεις αποτιμήθηκαν με βάση τη μέθοδο “Multi-period Excess Earnings”. Η εν λόγω μέθοδος βασίζεται στον 
υπολογισμό των ταμειακών εισροών και εκροών που προέρχονται από τις εν λόγω σχέσεις και το κόστος επένδυσης κεφαλαίου για 
όλα τα υπολειπόμενα στοιχεία του ενεργητικού (συνεισφέροντα στοιχεία ενεργητικού (contributory assets), ήτοι πάγια στοιχεία 
ενεργητικού, σήματα και brand-names, απασχολούμενο προσωπικό, κλπ) τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των εν 
λόγω σχέσεων. 

Οι επιπρόσθετες αξίες στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν κατά την ολοκλήρωση της αποτίμησης της εύλο-
γης αξίας των στοιχείων του ομίλου Genesis ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 10.730.423. (Άδειες: ποσό Ευρώ 5.212.566 - Πελατειακές 
Σχέσεις: ποσό Ευρώ 5.517.856).

(β) Συγγενείς
Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), με τα ποσοστά συμμετοχής να κυμαίνονται από 20%-50% 
των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται 
στο κόστος κτήσεως. 
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Το μερίδιο του Ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζημίες των συγγενών επιχειρήσεων μετά την απόκτηση καταχωρείται στ’ αποτελέσμα-
τα, ενώ αυτό επί των μεταβολών των αποθεματικών μετά την απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεματικά. Όλες αυτές οι μεταβολές 
επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που το μερίδιο του ομίλου επί των ζημιών μιας θυγατρικής 
εξισωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί 
περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς.

Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε συγγενείς εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μειωμένο με την τυχόν 
ζημιά απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί απομείωση. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ 
κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης, όταν 
μειώνεται η αξία της. 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, 
ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβο-
λές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε 
μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε 
άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενερ-
γήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα.

7.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης 
του Ομίλου.

(α) Δραστηριότητες εξωτερικού
Τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και της υπεραξίας και των προσαρμογών εύλογης αξίας 
λόγω επιχειρηματικών συνενώσεων, των θυγατρικών εταιριών του εξωτερικού, μετατρέπονται σε Ευρώ με τις συναλλαγματικές ισο-
τιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν μετατραπεί στο νόμισμα παρουσίασης του 
Ομίλου στις μέσες ισοτιμίες κατά την αναφερόμενη χρήση. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, έχουν χρεωθεί / 
(πιστωθεί) στο αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα, των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση, διαγρα-
φή ή απoαναγνώριση κάποιας θυγατρικής εξωτερικού το παραπάνω αποθεματικό μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης.

(β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημε-
ρομηνία των συναλλαγών. Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετα-
τρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος 
κατά την ημερομηνία αυτή. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με 
τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Τα μη νομισματικά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μετα-
τρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού 
της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τα μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Στην περίπτωση 
αποτελεσματικής αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου για μη νομισματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται 
ως διαθέσιμα προς πώληση, το μέρος της μεταβολής της εύλογης αξίας τους που οφείλεται στην μεταβολή του συναλλάγματος 
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης.

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσης νομι-
σματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών απεικονίζονται στα ίδια 
κεφάλαια.

7.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μειωμένο κατά τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους πλέον τους κεφαλαιοποιηθέντες τόκους που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 
των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με τα ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξά-
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νουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών 
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτε-
λεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής η οποία, κατά κατηγορία 
παγίων, έχει ως εξής:

Κτίρια 30-50 έτη

Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 15-20 έτη

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 6-20 έτη

Μεταφορικά Μέσα 4-9 έτη

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 3-15 έτη

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά την ημερο-
μηνία σύνταξης του ισολογισμού.

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορά (απομείωση) καταχωρείται 
άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα.

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχω-
ρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ’ αποτελέσματα. 

7.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανά-
πτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση 
των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστί-
θενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται 
από 3 έως 5 έτη πλην του ERP συστήματος το οποίο αποσβένεται στα 10 έτη.

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. 

Σήματα/Εμπορικές επωνυμίες: Αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη 
ζημία απομείωσης. Επιπλέον αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους με βάση τις διαδικασίες επιμερισμού του τιμήματος εξαγο-
ρών στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι εμπορικές επωνυμίες που αναγνωρίστηκαν κατά τον 
επιμερισμό του κόστους αγοράς έχουν αόριστη ωφέλιμη ζωή και εξετάζονται για τυχόν μείωση της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού.

Οι συμβάσεις με πελάτες: Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους με βάση τις διαδικασίες επιμερισμού του τιμήματος εξαγορών στα 
περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι άδεις που αναγνωρίστηκαν κατά τον επιμερισμό του κόστους 
αγοράς έχουν ωφέλιμη ζωή 26 ετών και αποσβένονται ανάλογα.

Άδειες: Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους με βάση τις διαδικασίες επιμερισμού του τιμήματος εξαγορών στα περιουσιακά 
στοιχεία και στις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι άδειες που αναγνωρίστηκαν κατά τον επιμερισμό του κόστους αγοράς έχουν 
αόριστη ωφέλιμη ζωή και εξετάζονται για τυχόν μείωση της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Υπεραξία (Goodwill): Προκύπτει από την εξαγορά θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων. Ως υπεραξία αναγνωρίζεται η διαφορά 
μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υπο-
χρεώσεων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Σε περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής επιχείρησης, 
η υπεραξία παρουσιάζεται ως ένα διακεκριμένο στοιχείο του ενεργητικού, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς συγγενούς επιχείρησης η 
υπεραξία ενσωματώνεται στην αξία που παρουσιάζεται η επένδυση του Ομίλου στη συγγενή.

Κατά την ημερομηνία εξαγοράς (ή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς), η υπε-
ραξία που αποκτάται, κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, ή σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών 
που αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνένωση αυτή. Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις 
συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετησίως ή και πιο συχνά εάν τα 
γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι μπορεί να έχει προκληθεί πιθανή μείωση της αξίας της.

Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε η υπεραξία που ανα-
λογεί στο πωληθέν τμήμα συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία του τμήματος αυτού προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος 
ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τμήματος που 
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πωλήθηκε και του τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παραμένει.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας): Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η 
οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια.

7.5 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απο-
μείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του 
ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 
τους δεν θα ανακτηθεί.

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών 
Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού 
που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία και ομάδες στοιχείων του Ομίλου. Η ανακτήσιμη αξία είναι το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η 
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός 
στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου 
μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται 
πρώτα από το ποσό της υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού 
σε αναλογική βάση.

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Η ζημιά απομείωσης που έχει αναγνωριστεί για την υπεραξία 
δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερο-
μηνία του ισολογισμού διενεργείται επισκόπηση της ζημιάς απομείωσης προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει 
μειωθεί. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή 
της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την 
οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.

7.6 Χρηματοοικονομικά μέσα
Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση 
σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.

(α) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν δια-
πραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, 
εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό. 

(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία, αυτά που 
προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα. Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας 
ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη 
λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο Όμιλος δεν κατείχε επεν-
δύσεις αυτής της κατηγορίας.

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε 
δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση 
δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά 
την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δι-



142 Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

καιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους 
τους κινδύνους και ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. 

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρη-
ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων την περίοδο που προκύπτουν.

Μη πραγματοποιθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων που 
ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης 
ή απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 
μεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζο-
νται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή 
και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι 
αποτίμησης περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους προεξόφλησης 
ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.

Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιου-
σιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη λογιστική του αξία. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομι-
κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος 
κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται 
σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε 
αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο επί των συμβατικών δικαιωμά-
των που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα δικαιώματα λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει 
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση του Ομίλου για καταβολή μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται.

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή) με ουσιαστικά δι-
αφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρεώσεις διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστά-
μενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό εμφανίζεται στον Ισολο-
γισμό, μόνο όταν ο Όμιλος έχει το νομικό δικαίωμα και προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και 
υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.

Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή ζημιές που προέκυψαν 
από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εμπορικού χαρτοφυλακίου.

7.7 Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των ετοίμων και 
ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και 
επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική 
ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων 
προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων 
είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και 
τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος 
αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

7.8 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
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με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επι-
σφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να 
πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και 
άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης κα-
ταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές 
ενέργειες για την είσπραξή της.

7.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις, 
τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις.

Ο Όμιλος θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλού ρίσκου με αρχική λήξη μικρό-
τερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.

Για τον σκοπό της σύνταξης των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά 
και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

7.10 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομέ-
νης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής 
τους ως “κρατούμενα προς πώληση”. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστι-
κής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που 
προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα 
“άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση.

7.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου.

(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.

(β) Μερίσματα μετοχών
Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας.

7.12 Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλα-
γής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ 
του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια 
του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει 
την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων.

• Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια
Ο Όμιλος ταξινομεί ένα χρηματοοικονομικό μέσο έκδοσής του στα ίδια κεφάλαια ή στις υποχρεώσεις ανάλογα με την ουσία των 
συμβατικών όρων του μέσου. Τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια διαχωρίζονται σε δύο τμήματα, αφενός στην χρηματοοικονομική 
υποχρέωση και αφετέρου στο τμήμα των ιδίων κεφαλαίων που αφορά στο δικαίωμα προαίρεσης που παρέχεται στον κάτοχο να 
μετατρέψει τις ομολογίες του σε κοινές μετοχές της Εταιρείας.
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Η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτιμάται αρχικά στην παρούσα αξία όλων των μελλοντικών πληρωμών που έχει αναλάβει να 
πραγματοποιήσει ο Όμιλος ανεξάρτητα από την εξάσκηση ή όχι των δικαιωμάτων προαίρεσης των ομολογιούχων. Ως επιτόκιο προε-
ξόφλησης λαμβάνεται το επιτόκιο που ισχύει στην αγορά κατά την ημερομηνία της έκδοσης για ένα όμοιο δάνειο χωρίς το ενσωματω-
μένο δικαίωμα μετατροπής. Μεταγενέστερα, η υποχρέωση αποτιμάται στο αποσβεσμένο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. Οι τόκοι που προκύπτουν από τα ομολογιακά δάνεια περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα».

Η υπολειμματική αξία μεταξύ του καθαρού προϊόντος της έκδοσης και της παρούσας αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
αναγνωρίζεται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου εισοδήματος, απευθείας σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων.

Πώληση μετατρέψιμων ομολογιών της Εταιρείας μεταγενέστερα της έκδοσής τους, από εταιρείες του Ομίλου λογιστικοποιείται, στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τρόπο ανάλογο με την αρχική έκδοση ομολογιών.

7.13 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring)
Οι διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ως υποχρέωση 
προς την εταιρία πρακτόρευσης. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτε-
λέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις απαιτήσεις από πελάτες.

7.14 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους φόρους και τις 
διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. 

• Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενο-
ποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά 
πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον 
φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις 
και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.

• Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος
Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή οφέλη που προκύπτουν 
στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος 
φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογι-
στικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται 
να εφαρμοστούν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 
συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού, χρήση.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος 
για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε 
κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο 
κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές 
και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο 
και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορο-
λογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρε-
ώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, έχουν ως αποτέλεσμα 
την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού 
της καθαρής θέσης.
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7.15 Παροχές στο προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
 Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης 
για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύ-
πτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω 
από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφα-
λιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση 
την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην 
περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. 
Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα 
με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο 
για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογι-
σμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών 
των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

(δ) Αποδοχές βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους
Ο Όμιλος παρέχει στο προσωπικό αποδοχές σε συμμετοχικούς τίτλους. Συγκεκριμένα ο Όμιλος παρέχει στο προσωπικό, βάσει 
εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προγράμματος stock option, δικαιώματα αγοράς μετοχών της Εταιρείας.

Οι αποδοχές αυτές διακανονίζονται με την έκδοση νέων μετοχών από τη Εταιρεία εφόσον ο εργαζόμενος εκπληρώσει κάποιους 
όρους κατοχύρωσης που συνδέονται με την αποδοτικότητα του και εξασκήσει τα δικαιώματα του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται 
από τους εργαζομένους επιμετρώνται στην εύλογη αξία των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται κατά την ημερομηνία παραχώ-
ρησης. Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα ευρέως αποδεκτό μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων 
και λαμβάνοντας υπόψη την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία παραχώρησης. Η διακύμανση της μετοχής 
υπολογίζεται βάσει ιστορικών τιμών κλεισίματος της μετοχής για χρονική διάρκεια ενός έτους, λαμβάνοντας υπόψιν και εξαιρώντας 
περιόδους που λαμβάνουν χώρα ακραίες συνθήκες. Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων μετά την έκδοση τους αναπροσαρμόζεται σε 
περίπτωση που υπάρξει κάποια τροποποίηση στο πρόγραμμα που είναι ευνοϊκή για τους εργαζομένους. Η υπολογιζόμενη αξία των 
υπηρεσιών των εργαζομένων αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση των αποτελεσμάτων με ισόποση πίστωση στο λογαριασμό 
των ιδίων κεφαλαίων, στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Το σχετικό ποσό επιμερίζεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης 
και υπολογίζεται με βάση των αριθμό των δικαιωμάτων που εκτιμάται ότι θα κατοχυρωθούν σε κάθε έτος.

Κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων το καθαρό ποσό που εισπράττεται (μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων) αναγνωρίζεται 
στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία νέων μετοχών) και στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο (διαφορά τιμής εξάσκησης και με 
ονομαστικής αξίας μετοχής).

7.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:
• Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος,
• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης, 
• Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτι-
μήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία 
έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
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Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται 
να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και 
αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 

Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της 
πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξε-
τάζεται στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής 
του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων.

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο 
που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφό-
σον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

7.17 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και 
ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καταχωρείται και η επιχο-
ρηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου με τη δαπάνη.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισμού, καταχωρούνται στις υποχρεώσεις και πιστώνονται στις 
αποσβέσεις σχετικές με το κόστος πωλήσεων, στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύμφωνα 
με τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων.

7.18 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμε-
νους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων 
γίνεται ως εξής:

(α) Παροχή υπηρεσιών
Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείς-πελάτες που καλύπτονται μέσω των 
συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία με 
τα οποία συνεργάζεται η Εταιρία είναι το Ι.Κ.Α., το Δημόσιο και ο Ο.Γ.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τα ταμεία αυτά η Εταιρία έχει 
συνάψει συμφωνίες μέσω των οποίων οι ασθενείς καλύπτονται πλήρως ως προς τα έξοδά τους (προσυμφωνημένη αμοιβή) σε 
ότι αφορά επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, αρθροπλαστικές, λιθοτριψίες καθώς και συνεδρί-
ες τεχνητού νεφρού. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρία, αφορούν ασφαλιστικές εταιρίες του 
εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Τα έσοδα λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που 
αναμένεται να εισπραχθεί ανά κατηγορία. 

(β) 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 εξασφαλισμένη.

(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απο-
μείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμε-
νόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το 
ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

(δ) Έσοδα από μερίσματα
Τα μερίσματα, αναγνωρίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους δηλ. κατά την ημερομηνία έγκρισης της 
διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρίας.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές 
μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται 
σε δεδουλευμένη βάση.
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7.19 Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 
Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους 
ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει 
ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς 
και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις 
αυτές. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.

7.20 Μισθώσεις
Η Εταιρία είναι ο μισθωτής:

(α) Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) ταξινομούνται 
ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν 
από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την σταθερή μέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως 
χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης, στη χαμηλότερη μεταξύ 
της εύλογης αξίας του μισθωμένου παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζο-
νται στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα 
οποία έχουν συναφθεί χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται, από την ωφέλιμη 
ζωή και το χρόνο της μίσθωσης, στις περιπτώσεις που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του παγίου.

Η Εταιρία είναι ο εκμισθωτής:

Λειτουργικές μισθώσεις
Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μισθώνονται σε τρίτους με λειτουργικές συμβάσεις περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία, στη κατηγορία των ενσωμάτων παγίων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στη δι-
άρκεια της ωφέλιμης ζωής τους όπως και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα από την Εταιρία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται 
στα έσοδα την περίοδο την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ενοικίασης. 

7.21 Κέρδη ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 
εταιρείας με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον 
μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές.

Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους της μητρικής (αφού 
αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών μετά φόρων) με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά 
τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών).

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και για όλες τις 
παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε 
κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους.

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
(α) Παραδοχές της διοίκησης
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση του Ομίλου και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνω-
ρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετίζονται κυρίως με: 

Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες:
•  Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Για την ταξινόμηση ενός στοιχείου στην κατηγορία αυτή, η Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα 
κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους.
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•  Χρηματοοικονομικά μέσα κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι επενδύσεις και τα παράγωγα 
που δημιουργούνται κυρίως με σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσμου κέρδους.

•  Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση μιας επέν-
δυσης στην κατηγορία αυτή, εξαρτάται από τον τρόπο που αποτιμά η Διοίκηση την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο της επένδυσης. 
Έτσι, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και επενδύσεις που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο αλλά στο χαρτοφυλάκιο 
επιχειρηματικών συμμετοχών και παρακολουθούνται εσωτερικά, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου, στην εύλογη αξία τους.

(β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις 
εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με 
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι 
σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές 
ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Ο Όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του 
παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 
συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων
Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώμενης επιχείρησης συμπεριλαμβά-
νονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. Κατά την επιμέτρηση των εύλογων αξιών η Διοίκηση 
χρησιμοποιεί εκτιμήσεις σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ωστόσο τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την επιμέτρηση της υπεραξίας. Λεπτομέρειες των 
αγοραζόμενων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη σημείωση 11.4.

Έλεγχοι Απομείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Απεριόριστη Ωφέλιμη Ζωή
Ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού με απεριόριστη 
διάρκεια ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές και συγγενείς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για 
απομείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36. Προκείμενου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι απομείωσης, απαιτείται ο 
υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηματικής μονάδας. Συνή-
θως χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι παρούσας αξίας ταμειακών ροών, η αποτίμηση βάσει δεικτών ομοειδών συναλλαγών ή επιχει-
ρήσεων που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και η χρηματιστηριακή τιμή. Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, η 
Διοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηματικά σχέδια 
καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια κ.λπ. 

• Απομείωση Ενσώματων Παγίων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λο-
γιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές 
ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης 
για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

• Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2009 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 
ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού (περαιτέρω πληροφορίες στη 
σημείωση 7.3).

• Εκτίμηση Εύλογης Αξίας Χρηματοοικονομικών Μέσων
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού για τα οποία δεν υπάρχουν 
δημοσιευμένες τιμές αγοράς, απαιτεί τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών εκτίμησης. Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας 
τους απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες αφορούν στην εκτίμηση των διαφόρων κινδύνων στους οποίους 
υπόκεινται το μέσο, όπως επιχειρηματικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κτλ., και εκτίμηση των μελλοντικών προοπτικών κερ-
δοφορίας επιχειρήσεων σε περίπτωση αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων.

• Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων
Ο Όμιλος ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών του. Κατά την προσδιορισμό 
του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξία της ο Όμιλος εκτιμά, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκτα-
ση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία αντικειμενική 
ένδειξη απομείωσης, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές επιχειρηματικές πολιτικές, το μέλλον 
της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές 
στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

• Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολο-
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γικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που 
πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.

Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Για τον συνολικό προσδιορισμό της 
πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισμό απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες 
συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τε-
λικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν 
την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, προχώρησε κατά την εξεταζόμενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης από τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών στην αναβαλλόμενη φορολογία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν 3697/25.09.2008 ο φορολογικός συντελεστής 
βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος 
από το 2010 έως και το 2014, όπου θα ανέρχεται σε 20%. Ανάλυση της επίδρασης της μεταβολής των συντελεστών καθώς και η 
πρόβλεψη (έξοδο χρήσεως) για ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων περιλαμβάνονται στην σημείωση 11.19.

• Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων
Ο Όμιλος εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων 
για επίδικες υποθέσεις κατά του Ομίλου, βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων 
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 11.33).

• Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι πι-
θανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του 
ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της 
Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 11.9).

• Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδεί-
ξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση 
του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση 
της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.

• Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την 
στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την 
αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται 
εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους (περαιτέρω πληροφορίες 
στη σημείωση 11.6).

• Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η Διοίκηση κρίνει 
ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου την 31.12.2009. Παρόλα αυτά, ο 
καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη 
διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κα-
νονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον (περαιτέρω πληροφορίες σημείωση 7.28).
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9. Δομή του Ομίλου
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής: 

Α/Α Επωνυμία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό 
συμμετοχής 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

Σχέση 
συμμετοχής 

1 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας  ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

2 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 98,56%  Ολική Άμεση-Έμμεση

3 ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ελλάδα
Συμμετοχή στην εταιρεία 

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 
100,00%  Ολική Άμεση

4 ΛΗΤΩ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 87,39%  Ολική  Έμμεση

5 ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ελλάδα
Συμμετοχή στην εταιρεία 

ΛΗΤΩ Α.Ε. 
87,34%  Ολική  Έμμεση

6 ΑΛΦΑ - LAB Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 87,39%  Ολική  Έμμεση

7 HYGEIA HOSPITAL - TIRANA ShA. Αλβανία Υπηρεσίες υγείας 80,00%  Ολική Άμεση

8 VALLONE Co Ltd Κύπρος Επενδυτικές 100,00%  Ολική Άμεση-Έμμεση

9 ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Επενδυτικές 64,57%  Ολική  Έμμεση

10 ΧΡΥΣΑΦΙΛΙΩΤΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Κύπρος
Εκμετάλλευση ακινήτων και 

εξοπλισμού 
65,76%  Ολική  Έμμεση

11
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ «ΑΧΙΛΛΕΙΟ» 
ΛΤΔ 

Κύπρος Υπηρεσίες υγείας 65,76%  Ολική  Έμμεση

12
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΤΔ 

Κύπρος Επενδυτικές 100,00%  Ολική Άμεση

13 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Υπηρεσίες υγείας 60,00%  Ολική  Έμμεση

14 ΑΚΕΣΟ ΚΤHΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Επενδυτικές 60,00%  Ολική  Έμμεση

15 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ Κύπρος Επενδυτικές 60,00%  Ολική  Έμμεση

16 STEM HEALTH Α.Ε. Ελλάδα
Ιατρική τεχνολογία 
βλαστοκυττάρων 

50,00%  Ολική Άμεση

17 STEM HEALTH HELLAS Α.Ε. Ελλάδα
Ιατρική τεχνολογία 
βλαστοκυττάρων 

74,28%  Ολική  Έμμεση

18  TEM HEALTH UNIREA S.A. Ρουμανία
Ιατρική τεχνολογία 
βλαστοκυττάρων 

25,00%  Ολική  Έμμεση

19 Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.) Ελλάδα
Εισαγωγή - Εμπορία και 

Εφοδιασμού Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων 

100,00%  Ολική Άμεση

20 Y-PHARMA Α.Ε. Ελλάδα
Εμπορία φαρμακευτικών ειδών 
και ειδών ιατρικής γενικής 

χρήσεως 
85,00%  Ολική Άμεση

21 ΑΝΙΖ Α.Ε. Ελλάδα
Εκμετάλλευση κυλικείων 

εστιατορίων 
70,00%  Ολική Άμεση

22
BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό 
Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε 

Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 70,00%  Ολική Άμεση

23 Genesis Holding A.Ş. Τουρκία Επενδυτικές 50,00%  Ολική Άμεση

24
Özel Maya Sağlık Hizmetleri ve Ticaret 
A.Ş. 

Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 49,995%  Ολική Έμμεση

25 Sevgi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 49,950%  Ολική Έμμεση

26
Ten Medikal Turizm Tekstil Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 

Τουρκία Υπηρεσίες υγείας 49,995%  Ολική Έμμεση

27
Gürler Medikal ve Sağlık Ürünleri 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Τουρκία
Εμπορία Ιατροτεχνολογικών 

Ειδών 
49,900%  Ολική Έμμεση

Στη δομή του Ομίλου περιλαμβάνονται κατά την χρήση 2009, λόγω απόκτησης του ελέγχου, η εταιρεία BIO-CHECK INTERNATIONAL 
Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε (περιλήφθηκε πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την 
30.06.2009). Η επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης του Ομίλου Υγεία από την ημερομηνία της απόκτησης μέχρι και την 
31.12.2009 μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε ποσό ζημιάς € 31 χιλ., ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε ποσό € 758 χιλ.



151Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

10. Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τα 
οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, 
ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύ-
νους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009, δραστηριοποιήθηκε στον λειτουργικό τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο 
συγκεκριμένα της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα και του εμπορίου, κυρίως στη 
γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και εκτός αυτής. Ακολούθως παρατίθενται πίνακες ανά επιχειρηματικό τομέα 
και γεωγραφική περιοχή:

Λειτουργικοί Τομείς
 Αποτελέσματα Τομέα την 31.12.2009

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας Σύνολο

- σε εξωτερικούς πελάτες 314.041.322  39.342.338  353.383.660 

- σε άλλους τομείς 0  30.725.346  30.725.346 

Καθαρές πωλήσεις τομέα 314.041.322  70.067.684  384.109.006 

Αποσβέσεις 17.175.760  724.606  17.900.366 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.252.552  28.635  3.281.187 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 14.620.730  240.319  14.861.049 

Κέρδη προ φόρων περίοδου 25.351.142  4.908.771  30.259.914 

Στοιχεία ενεργητικού της 31.12.2009 787.794.432  66.526.124  854.320.556

 Αποτελέσματα Τομέα την 31.12.2008

Πωλήσεις Κλάδος Υγείας Κλάδος Εμπορίας Σύνολο

- σε εξωτερικούς πελάτες 259.051.810  22.769.078  281.820.888 

- σε άλλους τομείς 0  20.313.764  20.313.764 

Καθαρές πωλήσεις τομέα 259.051.810  43.082.842  302.134.651 

Αποσβέσεις 13.652.500  298.533  13.951.032 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11.951.004  28.926  11.979.930 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 29.829.242  210.667  30.039.910 

Κέρδη προ φόρων περίοδου 26.233.637  2.771.177  29.004.814 

Στοιχεία ενεργητικού της 31.12.2008 937.135.053  51.746.538  988.881.591

Οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου με βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται ως εξής:

Γεωγραφικά Στοιχεία 
 31.12.2009 31.12.2008 

 Πωλήσεις Στοιχεία ενεργητικού Πωλήσεις Στοιχεία ενεργητικού

Ελλάδα 332.450.716  750.751.018  288.122.708  884.522.977 

Λοιπές χώρες 51.658.290  103.569.538  14.011.943  104.358.614 

 384.109.006  854.320.556  302.134.651  988.881.591

 



152 Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

Τα συνολικά ποσά που απεικονίζονται στους λειτουργικούς τομείς του Ομίλου συμφωνούν με τα βασικά στοιχεία που παρουσιάζο-
νται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής:

Πίνακας Συμφωνίας
 31.12.2009 31.12.2008

Πωλήσεις Τομέων  

Συνολικές Πωλήσεις Τομέα 384.109.006  302.134.651 

Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων (30.725.346) (20.313.764)

 353.383.660  281.820.888 

Κέρδη προ φόρων περίοδου  

Συνολικά Κέρδη Τομέα 30.259.914  29.004.814 

Απαλοιφές ενδοτομεακών κερδών (12.887.199) (13.456.882)

 17.372.714  15.547.932 

Στοιχεία ενεργητικού 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Τομέα 854.320.556  988.881.591 

Απαλοιφές ενδοτομεακών κερδών (74.303.829) (68.909.317)

 780.016.727  919.972.275
 

11. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
11.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως 
μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους.

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου υπάρχουν υποθήκες ποσού € 20,7, έναντι δανεισμού.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 37 εκατ. και € 9,3 εκατ. αντίστοιχα, 
για αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο την απόκτηση ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε 
βελτιώσεις ή κατασκευές εγκαταστάσεων. 

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2008 50.697.817 92.580.302 58.354.699 1.082.533 27.699.696 1.797.576 232.212.623

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 (11.079.591) (21.803.818)  (635.672)  (23.022.812) 0  (56.541.893)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 01.01.2008

50.697.817 81.500.711 36.550.881 446.861 4.676.884 1.797.576 175.670.730

Προσθήκες 0 1.677.286 9.287.010 93.929 1.766.688 14.944.487 27.769.400

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 4.139.521 27.682.132 8.659.779 134.835 3.126.664 32.078 43.775.009

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  (4.834)  (747.920)  (150.339)  (34.212) 0  (937.305)

Αναταξινομήσεις 0 2.650.886 2.216.950 0 369.180  (5.231.774) 5.242

Συναλλαγματικές διαφορές  (271.607)  (624)  (241.439)  (7.731)  (158.656)  (119)  (680.176)

Αποσβέσεις περιόδου 0  (3.558.240)  (6.883.057)  (102.153)  (2.340.658) 0  (12.884.108)

Αποσβέσεις πωληθέντων /
αποσυρθέντων

0 9.817 444.960 72.568 32.498 0 559.843

Λογιστική Αξία την 31.12.2008 54.565.731 124.585.148 77.529.079 1.153.227 32.769.360 11.542.248 302.144.793

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  (14.628.014)  (28.241.915)  (665.257)  (25.330.972) 0  (68.866.158)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 31.12.2008

54.565.731 109.957.134 49.287.164 487.970 7.438.388 11.542.248 233.278.635

Λογιστική Αξία την 01.01.2009 54.565.731 124.585.148 77.529.079 1.153.227 32.769.360 11.542.248 302.144.793

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  (14.628.014)  (28.241.915)  (665.257)  (25.330.972) 0  (68.866.158)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 01.01.2009 54.565.731 109.957.134 49.287.164 487.970 7.438.388 11.542.248 233.278.635
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Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Προσθήκες 0 798.222 10.509.388 189.621 3.384.404 22.160.634 37.042.269

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 0 10.565 871.640 0 5.133 0 887.339

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0  (839.876)  (21.439)  (40.050) 0  (901.365)

Αναταξινομήσεις 0 0 11.311 0 828  (12.139) 0

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0  (143.050)  (301)  (257) 0  (143.608)

Λοιπές μεταφορές 0 1.799.065 0 61.269 0  (1.860.334) 0

Αποσβέσεις περιόδου 0  (4.865.983)  (8.571.819)  (138.104)  (3.417.385)  (0)  (16.993.291)

Αποσβέσεις πωληθέντων /
αποσυρθέντων

0 0 279.814 18.701 29.061 0 327.576

Λογιστική Αξία την 31.12.2009 54.565.731 127.193.001 87.938.492 1.382.378 36.119.418 31.830.409 339.029.429

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  (19.493.997)  (36.533.919)  (784.659)  (28.719.297)  (0)  (85.531.873)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 
31.12.2009

54.565.731 107.699.004 51.404.572 597.719 7.400.122 31.830.409 253.497.556

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2008 23.950.901 59.560.811 46.228.822 623.834 14.549.463 70.760 144.984.591

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  (9.701.177)  (21.404.493)  (406.366)  (12.699.484) 0  (44.211.520)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 01.01.2008

23.950.901 49.859.634 24.824.329 217.468 1.849.979 70.760 100.773.071

Προσθήκες 0 1.443.739 5.454.152 1.177 825.238 1.773.016 9.497.322

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  (3.449)  (2.662.989)  (11.947)  (23.739) 0 (2.702.124)

Λοιπές μεταφορές 0 612.967 873.142 0 0  (1.486.109) 0

Αποσβέσεις περιόδου 0  (2.322.970)  (3.142.064)  (35.216)  (854.923) 0 (6.355.173)

Αποσβέσεις πωληθέντων /
αποσυρθέντων

0 1.697 423.170 10.770 23.714 0 459.351

Λογιστική Αξία την 31.12.2008 23.950.901 61.614.068 49.893.127 613.064 15.350.962 357.667 151.779.789

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 (12.022.450) (24.123.387) (430.812) (13.530.693) 0 (50.107.342)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 31.12.2008

23.950.901 49.591.618 25.769.740 182.252 1.820.269 357.667 101.672.447

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2009 23.950.901 61.614.068 49.893.127 613.064 15.350.962 357.667 151.779.789

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 (12.022.450) (24.123.387) (430.812) (13.530.693) 0 (50.107.342)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 01.01.2009

23.950.901 49.591.618 25.769.740 182.252 1.820.269 357.667 101.672.447

Προσθήκες 0 510.169 5.474.855 0 984.396 2.372.415 9.341.835

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 0 10.565 700.201 0 3.887 0 714.654

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 (508.209) (496) (34.636) 0 (543.342)

Λοιπές μεταφορές 0 1.775.394 0 61.269 0 (1.836.663) 0

Αποσβέσεις περιόδου 0 (2.663.183) (3.200.578) (32.761) (1.239.875) 0 (7.136.397)

Αποσβέσεις πωληθέντων /
αποσυρθέντων

0 0 71.523 46 26.395 0 97.965

Λογιστική Αξία την 31.12.2009 23.950.901 63.910.196 55.559.974 673.837 16.304.609 893.418 161.292.936

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 (14.685.633) (27.252.442) (463.526) (14.744.173) 0 (57.145.775)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 31.12.2009

23.950.901 49.224.563 28.307.532 210.311 1.560.435 893.418 104.147.161
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Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όμιλος/Εταιρία κατέχει ως μισθωτής σύμφωνα με χρηματοδο-
τικές μισθώσεις:

Πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 20.590.990  20.507.368  14.445.037  14.445.037 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (15.980.391) (14.190.956) (14.445.037) (12.770.009)

Αναπόσβεστη αξία 4.610.600  6.316.412  0  1.675.028
 

11.2 Υπεραξία επιχείρησης
Η υπεραξία απεικονίζεται στην λογιστική της αξία μειωμένη κατά τα ποσά τυχόν απομειώσεων της αξίας της. Η κίνηση της υπεραξί-
ας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2009 και 31.12.2008 αναλύεται ως ακολούθως:

Υπεραξία Ομίλου

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2008 234.520.825

Μείωση υπεραξίας από τον καταμερισμό του κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών (4.292.169)

Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 230.228.656

Αναγνώριση υπεραξίας από εξαγορά θυγατρικών εταιρειών 2.451.634

Μείωση υπεραξίας από οριστικοποίηση τιμήματος εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών (2.533.955)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2009 230.146.335

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009, αναγνωρίστηκε υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών όπως αναλύεται κατωτέρω 
(παρ.11.4) και παράλληλα το ποσό της αναγνωρισθείσας κατά την 31.12.2008 υπεραξίας, μειώθηκε από την οριστικοποίηση του 
τιμήματος εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών και κατά ποσό € 4.292.169 λόγω της κατανομής του κόστους αγοράς του Ομίλου Genesis 
Group S.A. σε επιμέρους περιουσιακά στοιχεία (παραπέμπουμε σχετικά στην παρ.11.35) 

Η υπεραξία η οποία έχει προκύψει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγορά έχει επιμεριστεί στις Μονάδες 
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών (Μ.Δ.Τ.Ρ.) ανά εταιρεία. Η υπεραξία η οποία έχει προκύψει από τις αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών 
παρουσιάζεται ως διακριτό στοιχείο του ενεργητικού. 

Η ανακτήσιμη αξία μιας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών προσδιορίστηκε ως το υψηλότερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξί-
ας μειωμένης με τα κόστη πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης (value in use). Η αξία λόγω χρήσης είναι η παρούσα αξία των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να παραχθούν από τη Μ.Δ.Τ.Ρ. Ο υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί 
προβλέψεις των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από οικονομικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν εγκριθεί από 
τη Διοίκηση της υπό εξέταση Μ.Δ.Τ.Ρ. 

Από τον έλεγχο απομείωσης που πραγματοποιήθηκε για όλες τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου δεν προέκυψε ζήτημα 
απομείωσης της αξίας της επένδυσης.

11.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου της τρέχουσας χρήσης αναγνωρίστηκε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ποσό € 
10.730.423, όπως προέκυψε από την διαδικασία κατανομής του κόστους αγοράς του Ομίλου Genesis Holding A.S. Τα άυλα στοιχεία 
που αναγνωρίστηκαν έχουν ως εξής: 

Αναγνωρισθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία
 Ποσό Ωφέλιμη Ζωή

Άδειες 5.212.566 Αόριστη

Πελατειακέ σχέσεις 5.517.856 15 έτη

Σύνολο 10.730.423 
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Ειδικότερα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 31.12.2008 και της 31.12.2009 αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Άδειες
Σχέσεις 
Πελατών

Εμπορικά 
Σήματα 

Λογισμικά 
Προγράμματα

Τεχνογνωσία Σύνολα

Λογιστική Αξία την 01.01.2008 61.190.000 37.880.000 36.700.000 9.461.941 0 145.231.941

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0  (242.820) 0  (4.698.017) 0  (4.940.837)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 01.01.2008

61.190.000 37.637.180 36.700.000 4.763.924 0 140.291.104

Προσθήκες 0 0 0 1.772.997 680.965 2.453.962

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 5.217.589 5.517.856 0 104.501 0 10.839.947

Αποσβέσεις περιόδου  (695)  (1.518.233) 0  (1.522.755)  (52.462)  (3.094.145)

Συναλλαγματικές διαφορές  (283) 0 0  (3.647) 0  (3.930)

Λογιστική Αξία την 31.12.2008 66.407.589 43.397.856 36.700.000 11.339.439 680.965 158.525.850

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (978)  (1.761.053) 0  (6.224.419)  (52.462)  (8.038.912)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 31.12.2008

66.406.611 41.636.804 36.700.000 5.115.020 628.504 150.486.938

Άδειες
Σχέσεις 
Πελατών

Εμπορικά 
Σήματα 

Λογισμικά 
Προγράμματα

Τεχνογνωσία Σύνολα

Λογιστική Αξία την 01.01.2009 66.407.589 43.397.856 36.700.000 11.339.439 680.965 158.525.850

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (978)  (1.761.053) 0  (6.224.419)  (52.462)  (8.038.912)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 01.01.2009

66.406.611 41.636.804 36.700.000 5.115.020 628.504 150.486.938

Προσθήκες 310.937 0 0 620.348 151.811 1.083.097

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0  (1.531) 0  (1.531)

Αποσβέσεις περιόδου  (5.545)  (1.824.780) 0  (1.268.429)  (171.274)  (3.270.028)

Λογιστική Αξία την 31.12.2009 66.718.527 43.397.856 36.700.000 11.958.256 832.777 159.607.416

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (6.523)  (3.585.833) 0  (7.492.848)  (171.274)  (11.308.940)

Καθαρή Λογιστική Αξία 
την 31.12.2009

66.712.004 39.812.024 36.700.000 4.465.408 661.502 148.298.476

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Λογισμικά Προγράμματα Σύνολα

Λογιστική Αξία την 01.01.2008 6.954.133 6.954.133

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (2.902.214) (2.902.214)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2008 4.051.919 4.051.919

Προσθήκες  341.834 341.834

Αποσβέσεις περιόδου (713.868) (713.868)

Λογιστική Αξία την 31.12.2008 7.295.967 7.295.967

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (3.616.082) (3.616.082)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2008 3.679.885 3.679.885

 Λογισμικά Προγράμματα Σύνολα

Λογιστική Αξία την 01.01.009 7.295.967 7.295.967

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (3.616.082) (3.616.082)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2009 3.679.885 3.679.885

Προσθήκες  393.568 393.568

Αποσβέσεις περιόδου (809.264) (809.264)

Λογιστική Αξία την 31.12.2009 7.689.535 7.689.535

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (4.425.346) (4.425.346)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2009 3.264.188 3.264.188



156 Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

11.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο 2009 το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στις θυγατρικές 
εταιρείες ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΛΗΤΩ Α.Ε., με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής του από 73,83% σε 
88,62% και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα, με συνολικό τίμημα ύψους 10,9 εκατ. Ευρώ, το οποίο δεν έχει ακόμα ολοσχερώς 
καταβληθεί. Κατόπιν τούτου, το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της ΔΘΚΑ Υγεία Α.Ε. στις δύο αυτές εταιρείες διαμορφώνεται από 
72,76% σε 87,34% και από 69,11% σε 87,39%, αντίστοιχα.

Το Μάρτιο του 2009, η εταιρεία αύξησε την συμμετοχής της από το υφιστάμενο 20% στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εται-
ρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι τιμήματος 1,63 εκατ. ευρώ.

Η εύλογη αξία του ποσοστού 20%, που κατείχε την ημερομηνία της απόκτησης το ΔΘΚΑ Υγεία Α.Ε. υπολογίστηκε σε € 420.000. 
Από την επιμέτρηση του ποσοστού αυτού στην εύλογη αξία προέκυψε κέρδος € 146.447, το οποίο εμφανίζεται στα «Λοιπά χρημα-
τοοικονομικά αποτελέσματα».

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω απόκτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 372.818  372.818 

Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία 880  880 

Αποθέματα 18.043  18.043 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.209.258  1.209.258 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38.677  38.677 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (953.036) (953.036)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας   686.640 

Ποσοστό Συμμετοχής   100,00%

Εύλογη Αξία    686.640 

Οι ανωτέρω εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την εξαγορασθείσα εταιρεία 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. κατά το χρόνο σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων έχουν 
προσδιοριστεί με βάση προσωρινές αξίες ενώ ενδέχεται να μεταβληθούν κατά το χρόνο που αυτές οριστικοποιηθούν.

Η Υπεραξία προέκυψε ως εξής: 

Εύλογη αξία μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος

 - Μετρητά 2.050.001

 - Μετοχές -

Σύνολο τιμήματος απόκτησης  2.050.001

Πλέον: Εύλογη αξία των μη ελεγχουσών συμμετοχών κατά την ημερομηνία της απόκτησης  -

Θεωρητική αξία μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος 2.050.001

Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού (ιδίων κεφαλαίων) 
της αποκτώμενης κατά την ημερομηνία της απόκτησης (100%) 

(686.640)

Σύνολο υπεραξίας 1.363.361

Η υπεραξία που αναγνωρίσθηκε αφορά στις σημαντικές συνέργιες που αναμένεται να επιτευχθούν. 

Η καθαρή ταμειακή εκροή από την απόκτηση της συμμετοχής προσδιορίσθηκε ως εξής:

Μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μετρητά 1.630.001

Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εξαγορασθείσας επιχείρησης (38.677)

Σύνολο 1.591.324

Για την περίοδο από την ημερομηνία απόκτησης ως την ημερομηνία αναφοράς η αποκτηθείσα εταιρεία εισέφερε έσοδα ποσό 
€ 717.645 και ζημιές ποσό € 35.236 στον Όμιλο τα οποία περιλήφθηκαν στα ενοποιημένα αποτελέσματα.

Για την περίοδο ως την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου της εταιρείας η αποκτηθείσα εταιρεία εισέφερε στα αποτελέσματα του 
Ομίλου ζημιές ποσού € 20.568.

Το σύνολο των πωλήσεων και του αποτελέσματος της αποκτηθείσας εταιρείας για τη χρήση 2009 ανήλθε σε € 1.201.409 και ζημιές 
€ 138.078, αντίστοιχα.

Τον Ιούνιο του 2009, η εταιρεία απέκτησε το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό 
Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε», έναντι τιμήματος 1,01 εκατ. ευρώ.
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Το συνολικό κόστος της ανωτέρω απόκτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 61.072  61.072 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,23 - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 42.953  42.953 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 231.951  231.951 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 389.196  389.196 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις (151.740) (151.740)

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (293.279) (293.279)

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις (30.626) (30.626)

Δάνεια (352.598) (352.598)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας   (103.071)

Ποσοστό Συμμετοχής   70,00%

Εύλογη Αξία    (72.150)

Οι ανωτέρω εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την εξαγορασθείσα εταιρεία BIO-
CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων έχουν προσδιο-
ριστεί με βάση προσωρινές αξίες ενώ ενδέχεται να μεταβληθούν κατά το χρόνο που αυτές οριστικοποιηθούν.

Η Υπεραξία προέκυψε ως εξής: 

Εύλογη αξία μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος 

 - Μετρητά 1.016.123

 - Μετοχές -

Σύνολο τιμήματος απόκτησης  1.016.123

Πλέον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού κατά την ημερομηνία 
της απόκτησης που αναλογούν στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (30%) 

(30.921)

Θεωρητική αξία μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος 1.019.100

Μείον: Εύλογη αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού (ιδίων κεφαλαίων) 
της αποκτώμενης κατά την ημερομηνία της απόκτησης (100%) 

(103.071)

Σύνολο υπεραξίας 1.088.273

Η καθαρή ταμειακή εκροή από την απόκτηση της συμμετοχής προσδιορίσθηκε ως εξής:

Μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε μετρητά 1.016.123

Μείον: ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εξαγορασθείσας επιχείρησης (389.196)

Σύνολο 626.927

Για την περίοδο από την ημερομηνία απόκτησης ως την ημερομηνία της τρέχουσας κατάστασης της οικονομικής θέσης αναφοράς 
η αποκτηθείσα εταιρεία εισέφερε έσοδα ποσό € 757.839 και ζημιές ποσό € 44.291 στον Όμιλο τα οποία περιλήφθηκαν στα ενο-
ποιημένα αποτελέσματα.

Το σύνολο των πωλήσεων και του αποτελέσματος της αποκτηθείσας εταιρείας για τη χρήση 2009 ανήλθε σε € 1.320.440 και ζημιές 
€ 252.133, αντίστοιχα.

Απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Την 18 Δεκεμβρίου 2009 και σε συνέχεια της από 24 Ιουλίου 2009 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Εταιρειών, 
εγκρίθηκε από τις Ελληνικές Αρχές η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. από το ΥΓΕΙΑ 
Α.Ε. Η ανωτέρω διαδικασία βασίστηκε στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 
απορροφούμενης εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2009 από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει του Ισολογισμού 
μετασχηματισμού της 30.06.2009. Την 31.12.2009 ενσωματώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της απορροφούμε-
νης εταιρείας με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.06.2009. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων δεν προέκυψε καμία μεταβολή.
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11.5 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
H κίνηση των επενδύσεων σε συγγενείς απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 31.12.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο ανοίγματος  294.121 204.780

Μεταφορά σε θυγατρικές  (294.121) 0

Μείωση/ Επιστροφή Κεφαλαίου 0  (50.000)

Κέρδος/ (Ζημιές) α[π συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες
με την μέθοδο καθαρής θέσης 

0 139.341

Υπόλοιπο  Κλεισίματος  0 294.121

Το μερίδιο του κέρδους από συγγενείς επιχειρήσεις για το έτος 2008 ποσού € 139.341 αφορά σε μερίδιο από την συμμετοχή στην 
εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. 

11.6 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Χρηματοοικονομικά στοιχεία  του ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση 761.793 664.241 11.739 11.739

Σύνολα 761.793 664.241 11.739 11.739

 

 31.12.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο ανοίγματος  664.241 341.739

Προσθήκες (+) 97.552 127.939

Αύξηση/(μείωση) στα I.K. από προσαρμογές στην εύλογη αξία 0 12.448

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 0 182.115

Υπόλοιπο κλεισιματος 761.793 664.241

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση του Ομίλου, περιλαμβάνουν:

α)  κατά το ποσό των € 11.739, επένδυση ποσοστού 10% στην εταιρία ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. η οποία έχει σαν αντικείμενο την έρευ-
να, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία μεταβολικών και ενδοκρινολογικών νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή,

β) κατά το ποσό των € 489.898 επένδυση του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στην εταιρία ιατρικών υπηρεσιών, ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.,

γ) κατά το ποσό των € 108.784 επένδυση του Ομίλου Vallone Co LTD και 

δ) κατά το ποσό των € 151.372 επένδυση του Ομίλου Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ.

11.7 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ένα κατάστημα στο Δήμο Χαλανδρίου 79,2 τ.μ. και αποτιμώνται σύμφωνα με την μέθοδο 
του κόστους. 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Μέθοδος κόστους Σύνολο Μέθοδος κόστους Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2008 182.160 182.160 182.160 182.160

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (10.277)  (10.277)  (10.277)  (10.277)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2008 171.883 171.883 171.883 171.883

Δαπάνη απόσβεσης  (2.569)  (2.569)  (2.569)  (2.569)

Λογιστική Αξία την 31.12.2008 182.160 182.160 182.160 182.160

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (12.846)  (12.846)  (12.846)  (12.846)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2008 169.314 169.314 169.314 169.314
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11.8 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύoνται ως εξής:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Εγγυήσεις 481.369 370.000 228.370 249.171

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.850 331.314 0 0

Καθαρή Λογιστική Αξία 488.220 701.314 228.370 249.171 

11.9 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη χρησιμοποίηση των φορολογικών 
συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του Ομίλου κατά την ημερομηνία ανά-
κτησης ή διακανονισμού. Τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2009. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας των χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο 
φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2010, ανέρχεται σε 24%.

Από το 2011 έως το 2014 ο θα μειώνεται ετήσια κατά μία ποσοστιαία μονάδα και θα ανέλθει τελικά σε 20%.

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο θα υπόκειται η Εταιρία για τη χρήση 2009, είναι ίσος με 25%.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές 
έχουν ως εξής: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
 31.12.2009 31.12.2008

 Α.Φ Απαίτηση  Α.Φ. Υποχρέωση  Α.Φ Απαίτηση  Α.Φ. Υποχρέωση 

Ενσώματα Πάγια  0 14.631.497 0 14.428.016

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 122.752 29.287.002 728.414 26.834.481

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 168.058 5.777.464 441.635 5.777.464

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 357.824 468.938 487.460 551.687

Ζημιές Χρήσης 810.662 0 609.683 0

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 134.284 0 0 745.996

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγου εξόδου από την υπηρεσία 

2.987.963 0 2.594.190 0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 581.778 8.156 494.618 49.081

Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31.454 0 0 4.154

Σύνολα 5.194.775 50.173.057 5.356.000 48.390.880

Προσαρμογές Κονδυλίων αναβαλλόμενης από 
τον καταμερισμό του κόστους αγοράς θυγατρικών εταιρειών     

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 2133823

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση / Υποχρέωση  5.194.775 50.173.057 5.356.000 50.524.702

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 31.12.2009 31.12.2008

 Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρεώση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρεώση

Ενσώματα Πάγια 0 7.462.802 0 7.253.122

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 442.478 483.003 0

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 168.058 0 441.635 0

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 0 745.996

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

2.007.090 0 1.687.990 0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0 2.925 0 2.925

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31.454 0 0 0

Σύνολα 2.206.602 7.908.205 2.612.628 8.002.043



160 Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

11.10 Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Εμπορεύματα 4.076.936 3.514.634 0 0

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 7.111.596 6.530.779 1.898.736 2.158.167

Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 12.044 14.011 0 0

Προκαταβολές σε προμηθευτές 0 25.828 0 25.828

Σύνολα 11.200.576 10.085.252 1.898.736 2.183.995

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα. καθυστερημένα 
και κατεστραμμένα αποθέματα περιόδου 

 (211.265)  (230.496) 0 0

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα. καθυστερημένα και 
κατεστραμμένα αποθέματα προηγούμενων χρήσεων 

 (230.496) 0 0 0

Καθαρή Λογιστική Αξία 10.758.815 9.854.756 1.898.736 2.183.995 

Το ποσό των αποθεμάτων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον Όμιλο και περιλαμβάνεται στο 
κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε ποσό € 100.653.384 (2008: € 86.927.105).

Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα.

11.11 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 62.704.359  48.359.601  32.254.195 26.329.755

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 0  11.892.259  19.656.086 6.093.796

Γραμμάτια Εισπρακτέα 17.590.154  13.651.764  12.077.794 9.812.588

Επιταγές Εισπρακτέες 12.418.451  3.279.277  877.171 869.221

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (11.693.530) (9.546.945) (7.361.050) (6.000.000)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 81.019.433 67.635.956 57.504.195 37.105.360

Προκαταβολές σε προμηθευτές 745.404  422.247  0 10.343 

Σύνολα 81.764.837 68.058.203 57.504.195 37.115.703

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την 
εύλογη αξία τους.

Επιπλέον, ορισμένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η ενηλικίωση των 
πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 14.801.998  12.603.566  19.656.085 9.965.303

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:    

< 90 ημέρες 26.901.681  28.778.445  7.500.681 5.277.947

91 - 180 ημέρες 11.488.663  7.390.803  8.527.969 5.766.057

181 - 360 ημέρες 15.770.550  11.071.981  12.242.987 9.547.101

> 360 ημέρες 12.056.541  7.791.161  9.576.472 6.548.952

Σύνολο 81.019.433 67.635.956 57.504.195 37.105.360
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Η κίνηση των προβλέψεων του Ομίλου και της Εταιρείας για τις μη εισπράξιμες απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:

Προβλέψεις απομείωσης
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο ανοίγματος   (9.546.945)  (691.655)  (6.000.000) 0 

Πρόσθετες προβλέψεις (2.498.277) (8.855.290) (1.361.050) (6.000.000)

Μειώσεις 351.692  0  0  0 

Υπόλοιπο κλεισίματος (11.693.530) (9.546.945) (7.361.050) (6.000.000)

11.12 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Χρεώστες Διάφοροι 5.681.471  6.980.811  2.035.287 2.597.895

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 11.075.798  6.167.162  104.268 1.629.498

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 121.910  48.352  0 43.847

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 249.719  2.092.354  756 1.316.494

Προπληρωθέντα έξοδα 2.537.901  4.687.045  343.828 2.003

Λοιπές Απαιτήσεις 308.675  1.390.416  31.556 227.753

Σύνολα 19.975.475 21.366.140 2.515.695 5.817.490

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (147.597) (62.148) 0 0

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 19.827.877 21.303.992 2.515.695 5.817.490 

Καθώς και κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας:

Προβλέψεις απομείωσης
  Ο ΟΜΙΛΟΣ

   31.12.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο ανοίγματος    (62.148) 0 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών   (98.893) 0 

Πρόσθετες προβλέψεις   0  (62.148)

Εισπραχθείσες επισφάλειες   13.444  0 

Υπόλοιπο κλεισιματος   (147.597) (62.148)

 

11.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μετρητά στο ταμείο 451.406  323.146  1.370 20.084

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 10.596.996  69.252.961  3.694.490 59.787.881

Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις 62.894  63.096.000  0 63.096.000

Δεσμευμένες καταθέσεις 18.000.000  66.904.000  18.000.000 66.904.000

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 28.365.831  198.917.114  21.695.860 189.807.965

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 745.466  658.993  0  0

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965

Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,06% (3,91% το 2008). 

Σημειώνεται ότι παρατηρείται σημαντική μείωση των δεσμευμένων καταθέσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, προς εξασφάλιση 
πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, από την 31.12.2008.

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων το οποίο είναι προσωρινά δεσμευμένο και ως εκ τούτου μη δια-
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θέσιμο για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 31.12.2009 ανέρχεται σε Ευρώ 18 εκατ. (2008: Ευρώ 66,9 εκατ.). Οι δεσμεύσεις αυτές 
αφορούν την εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

11.14 Μετοχικό κεφάλαιο
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 163.320.183 κοινές ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και είναι εισηγμένες στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών. 
 Αριθμός μετοχών Αξία κοινών μετοχών Υπερ Το Άρτιο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2008 125.630.910 51.508.673 263.355.168

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και καταβολή μετρητών στους μετόχους 0 0 (4.598.710)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2008 125.630.910 51.508.673 258.756.458

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2009 125.630.910 51.508.673 258.756.458

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο 0  15.075.709  (15.075.709)

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και καταβολή μετρητών στους μετόχους 0  (15.075.709) 0 

Έκδοση Νέων Μετοχών   

  -Κοινές 37.689.273  15.452.602  67.463.799 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0  0  (212.692)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2009 163.320.183 66.961.275 310.931.856 

Την 17η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία μεταξύ 
άλλων αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 
παλαιών μετόχων, ύψους € 82,9 εκατ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές 
μετοχές της Εταιρείας προς € 2,20 ανά μετοχή. 

Την 30η Οκτωβρίου πιστοποιήθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ) της Εταιρείας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 
0,41 ευρώ, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή. Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν 
από την Α.Μ.Κ ανήλθαν στο ποσό των 82.916.400,60 ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν μέρος των κεφαλαίων ύψους 
306 εκατ. ευρώ, τα οποία κατεβλήθησαν στους ομολογιούχους επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωμή του Μ.Ο.Δ. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον 66.961.275,03 ευρώ, διαιρούμενο σε 163.320.183 κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η κάθε μία. 

Για τη χρήση του 2009, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα αποφασίσει για την μερισματική πολιτική σε επόμενη συνεδρίασή του. 

Σημειώνεται ότι βάσει του άρθρου 18 του Ν.3697/2008 στα κέρδη που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες πραγματοποιείται παρα-
κράτηση φόρου στους μετόχους με συντελεστή 10%.

Πρόγραμμα χορήγησης μετοχών της μητρικής εταιρείας σε μέλη του ΔΣ και διοικητικά στελέχη
Τον μήνα Ιούνιο της κλειόμενης περιόδου η Διοίκηση της εταιρείας προχώρησε στην έκδοση προγράμματος διάθεσης δικαιωμά-
των αγοράς μετοχών σε μέλη της Διοίκησης και λοιπά στελέχη της εταιρείας, δυνάμει της από 18.07.2006, απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης, θα παραχωρηθούν σταδιακά από το έτος 2008 έως και το έτος 2010, 
4.280.000 δικαιώματα προαίρεσης σε στελέχη της εταιρείας. Η κατανομή αυτών είναι 1.980.000 δικαιώματα για το έτος 2008 και 
από 1.150.000 δικαιώματα για τα έτη 2009 και 2010. Σημειώνεται ότι τα χορηγηθέντα δικαιώματα που αφορούσαν στο έτος 2008, 
δεν εξασκήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο έτος 2010 καθώς τότε εκτιμάται ότι πρόκειται να εξασκηθούν.

Οι κινήσεις στον αριθμό των δικαιωμάτων που εκκρεμούν και τις σταθμισμένες μέσες τιμές εξάσκησης, έχουν ως εξής:

2009
 Αριθμός μετοχών Σταθμισμένη μέση τιμή 
  άσκησης - ευρώ / μετοχή

Ανεξόφλητες στην αρχή της περιόδου 1.980.000 

Παραχωρηθέντα 1.150.000  4,50

Ανεξόφλητες στο τέλος της περιόδου 3.130.000 4,50
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Τα εκκρεμή δικαιώματα στο τέλος της περιόδου έχουν τις εξής ημερομηνίες λήξεως και τιμές εξάσκησης:

Ημερομηνία Λήξεως  Αριθμός Μετοχών  «Τιμή Εξάσκησης €/μτχ»

2008 - -

2009 1.150.000   4,50   

2010 3.130.000   4,50   

Σύνολο 4.280.000   4,50    

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν στα στελέχη, επιμετρήθηκε κατά την ημερομηνία παραχώρησης με βάση το 
μοντέλο Black & Scholes. Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων έχει ως εξής: 

Ημερομηνία Λήξεως  Έυλογη αξία Δικαιώματος

2008 0,12

2009 0,42

2010 0,62

Tα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του μοντέλου ήταν:
α) Εύλογη αξία (τιμή κλεισίματος) της μετοχής κατά την ημερομηνία παραχώρησης € 3,66
β) Διακύμανση της τιμής της μετοχής 37,115%
γ) Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate) 5,1%
δ) Τιμή εξάσκησης € 4,5 
ε) Απόδοση μερίσματος 4,67%
στ) Αναμενόμενη διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων 3 έτη

Η συνολική εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων έχει υπολογιστεί σε ποσό € 1.429.910 και θα επιβαρύνει τα αποτελέ-
σματα των χρήσεων 2008-2010. Η επιβάρυνση για τα αποτελέσματα της χρήσης 2008, ανέρχεται σε ποσό € 572.293.

11.15 Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
 

Τακτικό Αφορολόγητα Λοιπά
 Αποθεματικά 

 
αποθεματικο αποθεματικά αποθεματικά

 Μετατροπής Σύνολα
    Ισολογισμού 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2008 2.588.914 593.966 199.208 33.090 3.415.178

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 1.110.825  0  0  0  1.110.825 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 0  0  646.685  (442.881) 203.804 

Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό 0  0  574.049  0  574.049 

Αποθεματικό Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 0  0  2.481.499  0  2.481.499 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2008 3.699.739 593.966 3.901.441 (409.791) 7.785.355

     
 

Τακτικό Αφορολόγητα Λοιπά
 Αποθεματικά 

 
αποθεματικο αποθεματικά αποθεματικά

 Μετατροπής Σύνολα
    Ισολογισμού 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2009 3.699.739  593.966  3.901.441  (409.791) 7.785.355 

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 1.261.647  0  0  0  1.261.647 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 

0  0  0  (2.367.184) (2.367.184)

Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό 0  0  572.293  0  572.293 

Μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών 0  0  (39.000) 0  (39.000)

Αποθεματικό Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 0  0  (2.481.499) 0  (2.481.499)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2009 4.961.386  593.966  1.953.235  (2.776.975) 4.731.612  
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 Τακτικό  Αφορολόγητα Λοιπά
 αποθεματικό αποθεματικά  αποθεματικά  

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2008 2.562.465 593.966 199.208 3.319.639

Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό 0 0 574.049 574.049

Απ’ευθείας μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 0 0 172.162 172.162

Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 0 0 2.481.499 2.481.499

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού προηγούμενης χρήσης 532.126 0 0 532.126

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31.12.2008 3.058.591 593.966 3.082.594 6.735.151

    
 Τακτικό  Αφορολόγητα Λοιπά
 αποθεματικό αποθεματικά  αποθεματικά  

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2009 3.058.591 593.966 3.082.594 6.735.151

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 404.042 0 0 404.042

Παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών στο προσωπικό 0 0 572.293 572.293

Αγορά Θυγατρικών 0 0 1.017.380 1.017.380

Απουεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 0 0 2.481.499 2.481.499

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31.12.2009 3.462.633 593.966 156.008 4.212.607

11.16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο Όμιλος έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε 
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία εκτός της νομικής υποχρέωσης για την καταβολή στο προ-
σωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, έχει 
ενεργοποιήσει και ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζομένους της υπό την μορφή Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. 

Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 12.927.008 12.698.050 7.858.687 8.376.182

Σύνολο 12.927.008 12.698.050 7.858.687 8.376.182    

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ

 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 
 Προγράμματα μη  Προγράμματα  Προγράμματα μη Προγράμματα Τα ποσά που αναγνωρίζονται

  χρηματοδοτουμένων  καθορισμένων Σύνολο χρηματοδοτουμένων καθορισμένων Σύνολοστην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι:
 υποχρεώσεων παροχών  υποχρεώσεων παροχών 

Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης 642.564 235.536 878.100 666.227 183.544 849.771

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 446.183 220.123 666.306 376.700 181.304 558.004

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 (61.222) (61.222) 0 (77.765) (77.765)

Αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας 11.410 (322.987) (311.577) 305.534 (322.987) (17.453)

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές 
αναγνωρισμένα μέσα στο έτος 

216.801 80.030 296.831 298.323 20.032 318.355

Ζημιές (κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις 2.265 0 2.265 0 0 0

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 

1.319.223 151.480 1.470.703 1.646.785 (15.872) 1.630.913

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 61.222 61.222 0 77.765 77.765

Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 11.946 11.946 0 531.815 531.815

Πραγματοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 73.168 73.168 0 (454.050) (454.050)
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 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 
 Προγράμματα μη  Προγράμματα  Προγράμματα μη Προγράμματα Τα ποσά που αναγνωρίζονται

  χρηματοδοτουμένων  καθορισμένων Σύνολο χρηματοδοτουμένων καθορισμένων Σύνολοστην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι:
 υποχρεώσεων παροχών  υποχρεώσεων παροχών 

Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης 390.179 235.536 625.715 287.559 183.544 471.103

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 244.568 220.123 464.691 217.944 181.304 399.248

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 (61.222) (61.222) 0 (77.765) (77.765)

Αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας 11.410 (322.987) (311.577) 0 (322.987) (322.987)

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές 
αναγνωρισμένα μέσα στο έτος 

0 80.030 80.030 0 20.032 20.032

Ζημιές (κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις 0 - - 0 - -

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 

646.157 151.480 797.637 505.503 (15.872) 489.631

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 61.222 61.222 0 77.765 77.765

Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 11.946 11.946 0 (531.815) (531.815)

Πραγματοποιηθείσα απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμματος 

0 73.168 73.168 0 (454.050) (454.050)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
 31.12.2009 31.12.2008 
 Προγράμματα μη  Προγράμματα  Προγράμματα μη Προγράμματα Τα ποσά που αναγνωρίζονται

  χρηματοδοτουμένων  καθορισμένων Σύνολο χρηματοδοτουμένων καθορισμένων Σύνολοστον ισολογισμό είναι:
 υποχρεώσεων παροχών  υποχρεώσεων παροχών 

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων 
καθορισμένων παροχών που είναι  10.804.568 4.336.840 15.141.408 9.553.184 4.402.453 13.955.637
πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενες 

Μείον: εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 (1.864.633) (1.864.633) 0 (1.530.560) (1.530.560)

 10.804.568 2.472.207 13.276.775 9.553.184 2.871.893 12.425.077

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων 
καθορισμένων παροχών που είναι 
πλήρως μη χρηματοδοτούμενες      

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές 
που δεν είναι αναγνωρισμένα στον ισολογισμό 

(1.494.764) (1.670.114) (3.164.878) (1.064.367) (1.800.758) (2.865.125)

Κόστος προϋπηρεσίας που δεν είναι 
ακόμη αναγνωρισμένο στον ισολογισμό 

0 2.815.111 2.815.111 0 3.138.098 3.138.098

 (1.494.764) 1.144.997 (349.767) (1.064.367) 1.337.340 272.973

Καθαρή υποχρέωση 
για συντάξεις στον ισολογισμό 

9.309.804 3.617.204 12.927.008 8.488.817 4.209.233 12.698.050
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 31.12.2009 31.12.2008 
 Προγράμματα μη  Προγράμματα  Προγράμματα μη Προγράμματα Τα ποσά που αναγνωρίζονται

  χρηματοδοτουμένων  καθορισμένων Σύνολο χρηματοδοτουμένων καθορισμένων Σύνολοστον ισολογισμό είναι:
 υποχρεώσεων παροχών  υποχρεώσεων παροχών 

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών που είναι 
πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενες 

5.314.591 4.336.840 9.651.431 4.891.358 4.402.453 9.293.811

Μείον: εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

0 (1.864.633) (1.864.633) 0 (1.530.560) (1.530.560)

 5.314.591 2.472.207 7.786.798 4.891.358 2.871.893 7.763.251

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων 
καθορισμένων παροχών που είναι 
πλήρως μη χρηματοδοτούμενες      

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές 
που δεν είναι αναγνωρισμένα στον ισολογισμό 

(1.073.108) (1.670.114) (2.743.222) (724.409) (1.800.758) (2.525.167)

Κόστος προϋπηρεσίας που δεν είναι 
ακόμη αναγνωρισμένο στον ισολογισμό 

0 2.815.111 2.815.111 0 3.138.098 3.138.098

 (1.073.108) 1.144.997 71.889 (724.409) 1.337.340 612.931

Καθαρή υποχρέωση 
για συντάξεις στον ισολογισμό 

4.241.483 3.617.204 7.858.687 4.166.949 4.209.233 8.376.182

Ο ΟΜΙΛΟΣ
 31.12.2009 31.12.2008 
Μεταβολές στην παρούσα αξία της Προγράμματα μη  Προγράμματα  Προγράμματα μη Προγράμματα 
υποχρέωσης για τα καθορισμένα χρηματοδοτουμένων  καθορισμένων Σύνολο χρηματοδοτουμένων καθορισμένων Σύνολο
προγράμματα παροχών έχουν ως εξής: υποχρεώσεων παροχών  υποχρεώσεων παροχών 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης  9.553.184 4.402.453 13.955.637 8.153.294 3.777.173 11.930.467

Κόστος απασχόλησης  832.934 220.666 1.053.600 661.875 183.544 845.419

Κόστος τόκων 446.183 220.123 666.306 374.743 181.304 556.047

Αναλογιστικά ζημιές/(κέρδη) 682.193 (38.668) 643.525 1.022.759 510.615 1.533.374

Ζημιές/(κέρδη) από περικοπές 0 0 0 0 193.330 193.330

Υποχρεώσεις που εξαλείφθηκαν με τακτοποιήσεις 0 0 0 305.534 0 305.534

Αναληφθείσες υποχρεώσεις 
σε μία συνένωση εταιρειών 

151.740 0 151.740 367.996 0 367.996

Παροχές πληρωθείσες (861.666) (467.734) (1.329.400) (1.333.017) (443.513) (1.776.530)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 10.804.568 4.336.840 15.141.408 9.553.184 4.402.453 13.955.637

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 31.12.2009 31.12.2008 
Μεταβολές στην παρούσα αξία της Προγράμματα μη  Προγράμματα  Προγράμματα μη Προγράμματα 
υποχρέωσης για τα καθορισμένα χρηματοδοτουμένων  καθορισμένων Σύνολο χρηματοδοτουμένων καθορισμένων Σύνολο
προγράμματα παροχών έχουν ως εξής: υποχρεώσεων παροχών  υποχρεώσεων παροχών 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης  4.891.358 4.402.453 9.293.811 4.540.493 3.777.173 8.317.666

Κόστος απασχόλησης  390.179 220.666 610.845 287.559 183.544 471.103

Κόστος τόκων 244.568 220.123 464.691 217.944 181.304 399.248

Αναλογιστικά ζημιές/(κέρδη) 360.109 (38.668) 321.441 409.138 510.615 919.753

Ζημιές/(κέρδη) από περικοπές 0 0 0 0 193.330 193.330

Παροχές πληρωθείσες (571.623) (467.734) (1.039.357) (563.776) (443.513) (1.007.289)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 5.314.591 4.336.840 9.651.431 4.891.358 4.402.453 9.293.811
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Η μεταβολή στην εύλογη αξία των περιουσιακών  Προγράμματα  Προγράμματα Προγράμματα Προγράμματα
στοιχείων του προγράμματος κατά τη διάρκεια  καθορισμένων   καθορισμένων καθορισμένων καθορισμένων
του έτους έχει ως εξής: παροχών παροχών παροχών παροχών

Υπόλοιπο αρχής χρήσης  1.530.560 1.728.115 1.530.560 1.728.115

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος 

61.222 77.765 61.222 77.765

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 11.946 (531.815) 11.946 (531.815)

Εισφορές εργοδότη 743.509 700.008 743.509 700.008

Παροχές πληρωθείσες (482.604) (443.513) (482.604) (443.513)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.864.633 1.530.560 1.864.633 1.530.560
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές, που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

11.17 Επιχορηγήσεις
Η κίνηση των επιχορηγήσεων αναλύεται ως εξής:
 Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2008 150.680

Είσπραξη νέων επιχορηγήσεων 780.304 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (110.503)

Μεταφορά σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (103.962)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2008 716.519
 
 Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Υπόλοιπο αρχής την 01.01.2009 716.519

Είσπραξη νέων επιχορηγήσεων 166.234 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (105.667)

Μεταφορά σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (105.667)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2009 671.419

11.18 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια του Ομίλου καθώς και οι ημερομηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜακροπρόΘεσμος Δανεισμός 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Τραπεζικός δανεισμός 16.421.660  11.930.891  0  0 
Ομολογιακά δάνεια 19.000.000  1.900.000  0  0 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.561.681  3.068.045  0  0 
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση (1.992.912) (863.605) 0  0 
Σύνολο  35.990.430 33.135.331 0 0

ΒραχυπρόΘεσμος Δανεισμός    
Τραπεζικός δανεισμός 146.283.848  18.916.990  108.000.000  10.000.000 
Τραπεζικές Υπεραναλήψεις 6.415.361  4.813.784  0  0
Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια 0  302.953.140  0  302.953.140 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.350.069  1.231.105  0  0 
Μακροπρόθεσμες  Υποχρεώσεις  πληρωτέες την επόμενη χρήση 1.992.912  863.605  0  0 
Σύνολο  156.042.191 328.778.624 108.000.000 312.953.140

Σύνολο δανείων 192.032.620 361.913.955 108.000.000 312.953.140
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων έχουν ως εξής: 

Μέχρι 1 έτος  154.692.121  327.547.748  0  312.953.140 

Από 1 έως 5 έτη 30.532.192  26.034.234  0  0 

Άνω των 5 ετών  2.896.556  4.033.052  0  0 

 188.120.869 357.615.034 0 312.953.140

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων  δανείων έχουν ως εξής:

2 έτη και λιγότερο 0  87.395  0  0 

Μεταξύ 2 και 5 ετών  30.532.192  25.946.839  0  0 

Άνω των 5 ετών 2.896.556  4.033.052  0  0 

 33.428.748 30.067.286 0 0

Το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας, απεικονίζεται κατά την 31.12.2008, στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώ-
σεις, καθώς εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο της χρήσης 2009, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 02.12.2008.

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 31.12.2009 31.12.2008

Εως 1 έτους 1.471.377  1.473.959 

Μεταξύ  1 έτη έως 5 έτη 2.861.087  3.285.905 

 4.332.464 4.759.864

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις χρηματοδωτικές μισθώσεις 420.715  460.714 

 420.715 460.714

  

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Παρούσα αξία υποχρέωσης χρηματοδοτικών μισθώσεων 31.12.2009 31.12.2008

Μέχρι 1 έτος  1.350.069  1.231.105 

Από 1 έως 5 έτη 2.561.681  3.068 

 3.911.750 4.299.150

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2009 και 2008, είναι τα παρακάτω:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μέσα Πραγματικά Επιτόκια 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
 EUR  EUR  EUR  EUR 

Τραπεζικός Δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 2,80% 6,92% 2,80% 6,09%

Τραπεζικός Δανεισμός (μακροπρόθεσμος) 4,34% 6,29% 4,34% 7,27% 

11.19 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρε-
ώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η 
υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
  Προβλέψεις 
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις

 
Λοιπές

 επίδικων  Σύνολα
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

 
Προβλέψεις

 υποθέσεων 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2008 672.500 6.614.125 7.286.625

Πρόσθετες προβλέψεις 543.961  3.105.875  3.649.836 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις (7.500) 0  (7.500)

Από απόκτηση θυγατρικής 11.500  0  11.500 

Ανακατανομή προβλέψεων από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες 0  150.000  150.000 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2008 1.220.461 9.870.000 11.090.461

   

  Προβλέψεις 
 

Λοιπές
 επίδικων  Σύνολα

 
Προβλέψεις

 υποθέσεων 

Υπόλοιπο αρχής την 01.01.2009 1.220.461 9.870.000 11.090.461

Πρόσθετες προβλέψεις 2.668.780  1.198.000  3.866.780 

Χρησιμοποιημένες  προβλέψεις (667.719) (95.754) (763.473)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2009 3.221.522 10.972.246 14.193.768

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 976.663  10.969.246  11.945.909 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 2.244.860  3.000  2.247.860 

 3.221.523 10.972.246 14.193.769 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Προβλέψεις 
 

Λοιπές
 επίδικων  Σύνολα

 
Προβλέψεις

 υποθέσεων 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2008 300.000 980.964 1.280.964

Πρόσθετες προβλέψεις 300.000  1.169.036  1.469.036 

Ανακατανομή προβλέψεων από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες 0  150.000  150.000 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2008 600.000 2.300.000 2.900.000

   

Υπόλοιπο αρχής την 01.01.2009 600.000 2.300.000 2.900.000

Πρόσθετες προβλέψεις 150.000  375.000  525.000 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις (600.000) (85.754) (685.754)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2009 150.000 2.589.246 2.739.246

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 150.000  2.589.246  2.739.246 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0  0  0 

 150.000 2.589.246 2.739.246

11.20 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας έχει ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Προμηθευτές 35.742.439 30.613.647 15.042.180 12.087.220
Γραμμάτια Πληρωτέα 2.250.319 0 0 0
Επιταγές Πληρωτέες 4.513.375 9.667.072 0 0
Προκαταβολές πελατών 648.499 539.835 633.618 0
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 0 18.064.792 0 26.827.786
Λοιπές υποχρεώσεις 5.217.119 12.137.244 6.407.252 6.024.861

Σύνολο 48.371.751 71.022.590 22.083.050 44.939.867 
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11.21 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος αναλύεται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Φόρος εισοδήματος 7.674.978 8.568.260 428.573 0

Σύνολο 7.674.978 8.568.260 428.573 0

11.22 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύoνται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 184.311 103.962 78.643 0

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  5.612.698 6.477.080 2.194.119 1.951.733

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  6.816.118 5.035.505 1.824.992 1.837.168

Μερίσματα πληρωτέα  278.164 335.152 228.568 234.312

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 1.000.754 498.545 101.573 10.941

Δεδουλευμένα έξοδα 5.266.830 1.683.333 2.972.499 893.899

Λοιπές υποχρεώσεις 2.225.533 1.276.011 10.233 606.231

Υποχρεώσεις προς μετόχους από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 1.376 0 0 0

Δεδουλευμένοι τόκοι 768.564 4.432.132 768.564 4.432.132

Υποχρεώσεις από αγορά μετοχών 160.672 0 0 0

Σύνολο 22.315.019 19.841.720 8.179.191 9.966.416

11.23 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Πωλήσεις προϊόντων 2.965.462 1.650.168 0 0

Πωλήσεις εμπορευμάτων 42.732.351 46.452.253 0 0

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 307.685.846 233.718.466 141.423.842 132.707.790

Σύνολο 353.383.660 281.820.888 141.423.842 132.707.790

11.24 Παροχές σε εργαζομένους 
Οι παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μισθοί και ημερομίσθια 100.296.091 69.001.542 40.443.384 36.645.263

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 11.937.979 9.235.369 0 0

Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών  (68.643)  (197.176)  (68.643)  (197.176)

Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων εισφορών 873.040 1.270.085 401.589 287.559

Λοιπά έξοδα προσωπικού 1.125.744 367.822 0 0

Αποζημιώσεις απόλυσης 155.977 791.104 0 0

Έξοδα προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων 
αγοράς μετοχών στο προσωπικό 

572.293 574.049 572.293 574.049

Σύνολο κόστους εργαζομένων 114.892.482 81.042.795 41.348.623 37.309.695 

11.25 Έξοδα ανά λειτουργία
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
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Κόστος πωληθέντων Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Aμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 97.300.366  69.452.858 35.010.047 32.240.173

Aμοιβές και έξοδα τρίτων 46.415.070  32.977.254 17.087.271 13.420.968

Παροχές τρίτων 20.402.152  16.366.886 7.661.005 6.932.714

Υλικά που αναλώθηκαν 100.653.384  86.927.105 43.949.961 47.134.808

Φόροι - τέλη 271.129  224.523 97.563 95.517

Διάφορα έξοδα 14.444.088  9.564.821 3.564.399 2.177.860

Αποσβέσεις 18.043.442  12.947.926 7.273.114 5.262.603

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 919.022  2.305.948 800.000  2.303.798   

Σύνολο 298.448.654 230.767.323 115.443.359 109.568.441

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:
Έξοδα διοίκησης Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Aμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 14.599.113  10.022.534 6.047.104 4.886.705

Aμοιβές και έξοδα τρίτων 3.804.687  4.195.835 1.389.705 3.002.864

Παροχές τρίτων 2.685.912  1.722.256 732.432 799.482

Υλικά που αναλώθηκαν 539.380   71.957    69.446 0

Φόροι - τέλη 488.271  192.074 372.258 142.347

Διάφορα έξοδα 1.443.315  1.810.089 409.618 46.758

Αποσβέσεις 2.080.853  2.959.195 637.966  1.798.094   

Προβλεψεις εκμεταλλευσεως 298.488  61.332 0 0

Σύνολο 25.940.019 21.035.273 9.658.529 10.676.250

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
Έξοδα διάθεσης Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Aμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 2.993.003  1.567.402 291.472 182.817

Aμοιβές και έξοδα τρίτων 235.490  318.089 56.578 192.620

Παροχές τρίτων 294.795  226.950 31.399 42.644

Υλικά που αναλώθηκαν 68.711  0 12.725 0

Φόροι - τέλη 5.679   5.169.75    0 0

Διάφορα έξοδα 1.634.028  384.729 418.708 19.680

Αποσβέσεις 139.025  73.699 36.508 10.913

Προβλεψεις εκμεταλλευσεως 0  55.532 0 0

Σύνολο 5.370.730 2.631.570 847.390 448.675

11.26 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχουν ως εξής:
Λοιπά έσοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Έσοδα από Ενοίκια 3.934.523 7.563.100 1.553.316 4.545.727
Έσοδα από Επιδοτήσεις 472.503 142.816 424.724 92.738
Αποζημιώσεις 74.831 0 7.747 0
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 143.053 110.527 0 0
Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων 105.675 40.570 0 0
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 572 0 0 0
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 3.227.558 3.177.592 225.426 254.352
Λοιπά έσοδα 972.369 578.038 65.619 246.975
Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων 98.999 150.466 28.897 150.466
Αναστροφή προβλέψεων 649.849 0 0 0
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 9.679.932 11.763.109 2.305.729 5.290.258 
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Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχουν ως εξής:
Λοιπά έξοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι 839.133 545.748 205.579 140.536

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 39.159 33.559 21.295 3.319

Απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 373.848 417.107 0 29.806

Προβλέψεις 1.944.496 3.711.718 375.000 1.169.037

Ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 90.490 207.542 38.281 194.354

Λοιπά έξοδα 705.626 441.488 174.603 81.905

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 3.992.753 5.357.162 814.758 1.618.957 

11.27 Χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα 
Τα χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα αναλύoνται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά κόστη Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Tόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 590.169 728.452 0 0

Tόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 9.302.305 2.545.724 7.564.186 1.979.492

Tόκοι ομολογιακών δανείων 2.059.064 25.234.247 1.503.429 24.135.695

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 212.580 289.791 0 2.960

Τόκοι από Υπεραναλήψεις 203.434 189.442 0 0

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

666.306 558.004 464.691 399.248

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 69.399 0 8.600 0

Factoring 160.620 100.737 0 0

Λοιποί τόκοι έξοδα 1.597.173 393.513 299.054 10.107

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 14.861.049 30.039.910 9.839.960 26.527.502 

Χρηματοοικονομικά έσοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 3.233.703 10.281.529 1.992.851 10.168.472

Τόκοι Πελατών 6.288 0 6.288 0

Τόκοι Χορηγηθέντων Δανείων 0 1.666.397 0 0

Λοιποί τόκοι έσοδα 41.196 32.004 74.811 0

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 3.281.187 11.979.930 2.073.949 10.168.472 

11.28 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύoνται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 474.962 181.787 0 0

Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές  (959.701)  (500.759)  (279.770) 0

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 146.447  (5.125) 0 0

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων  (338.292)  (324.097)  (279.770) 0
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11.29 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Τρέχον έξοδο φόρου 8.926.526 6.773.607 2.274.948 166.582
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 764.869  (12.669.870) 1.188.878  (1.262.459)
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 1.754.824 55.962 549.598 0
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 322.500 590.462 150.000 300.000
Λοιποί φόροι 1.705.664 0 575.275 0
Σύνολο 13.474.382  (5.249.839) 4.738.699  (795.877)

Κέρδη προ Φόρων 17.372.714 15.547.932 18.296.337 10.774.459
Συντελεστής Φόρου   25% 25%
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 9.022.669 6.848.851 4.574.084 2.693.615

Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία    
 - Αφορολόγητα Εισοδήματα  (144.800) 0 0 0
 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις προηγ.χρήσεων 1.705.664 0 575.275 0
 - Μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχές  (2.954.020)  (5.180.651)  (2.394.146)  (2.861.941)
- Λοιπά  (236.764) 0 0 0
Προσαρμογές για Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς    
 - Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες 4.063.854 2.031.557 1.350.624  (627.551)
 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή  (581.400)  (9.569.162)  (144.748) 0
 - Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων 27.500 0 0 0
 - Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση 2.142.983 619.566 699.598 0
 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 1.432 0 0 0
 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 38.029 0 0 0
 - Συμπληρωματικός φόρος ακινήτων 102.815 0 78.012 0
 - Λοιπά 286.419 0 0 0
Σύνολο 13.474.382  (5.249.839) 4.738.699  (795.877)

Σύμφωνα με τον Ν.3808/2009, επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις ελληνικές εταιρίες που παρουσίασαν 
κέρδη για την χρήση 2008 άνω των € 5,0 εκατ. Η συνολική επιβάρυνση για τον Όμιλο ανέρχεται σε € 1,7 εκατ. και για την Εταιρία 
σε € 575 χιλ.

Την 29.10.2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2008.

Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές καταλόγισαν στην εταιρεία λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος, 
πλέον προσαυξήσεων συνολικού ποσού € 1.149.598. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είχε επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, τις οικονομικές καταστά-
σεις προηγουμένων χρήσεων, με ποσό € 600.000. 

Ως εκ τούτου, η πρόσθετη επιβάρυνση για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2009 ανέρχεται σε € 549.598, όπου χρησιμοποιήθηκε 
για σκοπούς του τακτικού φορολογικού ελέγχου και σχημάτισε πλέον πρόβλεψη € 150.000 για κάλυψη μελλοντικών ελέγχων.

11.30 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής (μετά από 
φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην διάρκεια της περιόδου. Τα μειωμένα κέρδη ανά 
μετοχή είναι ίδια με τα βασικά.
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής 8.937.404 21.027.122 13.557.639 11.570.336

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετόχων  110.211.007 125.630.910 110.211.007 125.630.910

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0811 0,1674 0,123 0,0921
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Στην τρέχουσα χρήση δεν προέκυψαν απομοιωμένα κέρδη ανά μετοχή, λόγω της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, 
γαιτί έχει αποπληρωθεί πλήρως στην πρώτη επέτειο επανέκδοσής του και η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών 
της εταιρείας (stock option) από τους συμμετέχοντες, οδηγεί σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

11.31 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 17.372.714 15.547.932 18.296.337 10.774.459

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα    

Προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 20.263.319 15.980.822 7.947.587 7.071.610

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω 
συνταξιοδότησης του προσωπικού 

1.470.703  (872.292) 797.637  (1.244.332)

Προβλέψεις 3.567.453 6.582.675 1.175.000 3.472.833

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές  (474.961)  (181.787) 0 0

Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 959.701 532.341 279.770 0

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων  (8.509) 57.076 9.384 43.888

Μερίδιο καθαρών κερδών /(ζημιών) από συγγενείς 
που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

 (125.879)  (139.341) 0 0

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων  (572)  (7.500) 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων  (143.053)  (110.503)  (19.661) 0

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (3.281.187)  (11.947.926)  (2.073.950)  (10.168.472)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.194.743 29.860.431 9.839.960 26.527.503

Μερίσματα 0 0  (9.376.583)  (11.447.764)

Παροχές στο προσωπικό σε συμμετοχικούς τίτλους 572.293 574.049 572.293 574.049

Σύνολο προσαρμογών 36.994.051 40.328.046 9.151.437 14.829.315

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
πρίν τiς μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 

54.366.765 55.875.978 27.447.774 25.603.774

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (1.017.627) 533.901 303.302 575.855

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (19.805.152) 3.911.704  (4.829.249)  (11.208.936)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.427.418  (792.298) 3.323.261 0

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)  (17.630.074)  (18.402.639)  (5.606.195)  (3.449.924)

  (28.025.435)  (14.749.332)  (6.808.881)  (14.083.005)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26.341.330 41.126.646 20.638.893 11.520.769

Καταβληθέντες τόκοι  (15.131.828)  (18.362.451)  (12.173.803)  (15.153.504)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (8.687.131)  (5.030.701)  (354.365)  (1.322.623)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.522.371 17.733.494 8.110.725  (4.955.358) 

11.32 Δεσμεύσεις 
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της εταιρείας και του ομίλου λειτουργούντος ως μισθωτή.

Ο Όμιλος μισθώνει γραφεία και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και 
δικαιώματα ανανέωσης. Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών και 
χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
Λειτουργικές μισθώσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Μέσα σε 1 έτος 1.651.464 1.072.786 860.406 880.154
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη 5.480.526 5.963.845 4.357.238 5.204.965
Περισσότερα από 5 έτη 6.187.439 6.632.328 4.972.994 5.886.408
Σύνολο 13.319.429 13.668.959 10.190.638 11.971.527 
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Χρηματοδοτικές  μισθώσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008

 Ελάχιστες  Παρούσα αξία Ελάχιστες Παρούσα αξία
 Πληρωμές  πληρωμών  Πληρωμές  πληρωμών 
Μέσα σε  1 έτος 1.471.378 1.350.069 1.473.959 1.231.105
Αργότερα από 1 έτος αλλά νωρίτερα από 5 έτη 2.861.086 2.561.681 3.285.905 3.068.045
Σύνολο ελάχιστης καταβολής μελλοντικών  μισθωμάτων  4.332.464 3.911.750 4.759.864 4.299.150
Μείον Χρηματοοικονομικά έξοδα  (420.715) 0  (460.714) 0
Σύνολο ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης 3.911.750 3.911.750 4.299.150 4.299.150

Οι εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31.12.2009 και την 31.12.2008, έχουν ως εξής: 
Εγγυήσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Εγγυήσεις σε τρίτους εκ μέρους των θυγατρικών 22.394.851 82.643.028 18.000.000 66.904.000

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών 6.000.000 730.920 6.000.000 0

Εγγυήσεις δοθείσες που αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις 
οι οποίες σχετίζονται με ενσώματες ακινητοποιήσεις 99.600 59.263 0 0

Άλλες εγγυήσεις 283.220 264.495 106.161 264.495

Σύνολο εγγυήσεων 28.777.671 83.697.707 24.106.161 67.168.495 

Οι συμβατικές δεσμεύσεις κεφαλαίου (εμπράγματα βάρη) του Ομίλου κατά την 31.12.2009 και την 31.12.2008, έχουν ως εξής: 
Συμβατικές Δεσμεύσεις Κεφαλαίου Ο ΟΜΙΛΟΣ

 31.12.2009 31.12.2008
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  20.684.704 13.139.143
Σύνολο 20.684.704 13.139.143 

11.33 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται 
να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηματιστεί. Πιο 
αναλυτικά:

Α. Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες 31.12.2009

Ι. Απαιτήσεις κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Υποθέσεις οι οποίες έχουν περατωθεί και στον β’ βαθμό δικαιοδοσίας (τελεσίδικες)

1) Καταλογισμός Ειδικού Τέλους Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών από το Δήμο Αμαρουσίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου καταλόγισε στην Εταιρία μας για Ειδικό Τέλος Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών ποσό € 
159.354. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, η εταιρία άσκησε προσφυγές ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες απορρίφθηκαν πρωτοδίκως. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών ασκήθηκαν εφέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο με τις αρ. 3270, 3271 και 3272/ 
2005 αποφάσεις του, έκανε δεκτές τις ως άνω εφέσεις μας και εντεύθεν τις προσφυγές μας κατά των εγγραφών που έκανε ο Δήμος 
Αμαρουσίου στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.

2) Καταλογισμός Ειδικού Τέλους Νοσοκομειακών και Νοσηλευτικών Μονάδων από το Δήμο Αμαρουσίου 
Ο Δήμος Αμαρουσίου βεβαίωσε δια της Οικονομικής του Διεύθυνσης σε βάρος της Εταιρείας μας Ειδικό Τέλος Νοσοκομειακών και Νοση-
λευτικών Μονάδων, ύψους € 318.709. Κατά της απόφασης που επέβαλε το ως άνω πρόστιμο ασκήθηκε προσφυγή και αίτηση συμβιβα-
στικής επίλυσης της διαφοράς, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και στα πλαίσια συζητήσεως της αιτήσεως συμβιβασμού 
από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, το Πρόστιμο διεγράφη από τους χρηματικούς 
καταλόγους του Δήμου Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθ. 666/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

3) Προσφυγή ΥΓΕΙΑ κατά ΤΣΑΥ
Η Εταιρία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας κατά του ΤΣΑΥ για την ακύρωση από-
φασης του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ περί καταλογισμού σε βάρος της Εταιρίας οφειλής για εργοδοτικές εισφορές ύψους € 1.507.909. Γίνεται 
μνεία ότι το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί από την Εταιρία. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 12043/27.10.2006 
απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου που απέρριψε την προσφυγή ως ουσία αβάσιμη.

Στη συνέχεια η Εταιρία άσκησε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά της παραπάνω με αριθμό 12043/2006 από-
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φασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. Η έφεση συζητήθηκε στις 09.11.2007, και εκδόθηκε η με αριθμό 4634/07 
απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία έγινε μερικώς δεκτή η έφεση της Εταιρίας και αναγνωρίστηκε ότι θα πρέπει να 
επιστραφεί στην Εταιρία ποσό περίπου € 245.000. Ήδη η απόφαση αυτή μας κοινοποιήθηκε, εντός δε των προσεχών ημερών θα 
ασκήσουμε αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αξιώνοντας την επιστροφή και του υπολοίπου του καταβληθέντος 
από το ΥΓΕΙΑ ποσού.

4) Υπόθεση Καρδιοχειρουργού Ιατρού 
Ο καρδιοχειρουργός Ιατρός άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή κατά της Εταιρείας, με την οποία 
ζητούσε να του επιδικασθεί ποσό € 555.541, πλέον των νομίμων τόκων, για δήθεν διαφορές μεταξύ των καταβληθεισών από την 
Εταιρεία αποδοχών του και των πράγματι οφειλομένων, έτσι όπως αυτές καθορίζονται από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
για διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Η υπόθεση έφθασε ενώπιον του Αρείου Πάγου, μετά από αίτηση αναίρεσης του 
αντιδίκου κατά της εταιρείας μας και με την αρ. 788/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί η σχετική 
έφεση του και εντεύθεν η αγωγή του, την 15.04.2008 συζητήθηκε, στο Β1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και εξεδόθη υπ’ αρ. 
1172/2008 απόφαση του, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης του αντιδίκου εναντίων μας και κατά της ως 
άνω αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.

ΙI. Εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

1) Επιβολή Προστίμου του Κ.Β.Σ. από Σ.Δ.Ο.Ε.
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με την υπ΄ αριθ. 1391/8-7-2004 Απόφαση Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ. επέβαλε 
στην Εταιρεία πρόστιμο ύψους € 288.191 για τη διαχειριστική περίοδο 2003. Κατά της ως άνω απόφασης έχει ασκηθεί διοικητική 
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία δεν έχει προς το παρόν προσδιοριστεί προς εκδίκαση. 
Σημειώνεται ότι μέρος του προστίμου, ανερχόμενο σε ποσό € 68.881, έχει βεβαιωθεί και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Εκτιμάται ότι το ποσό θα μειωθεί σημαντικά, μετά την πιθανολογούμενη ευδοκίμηση της προσφυγής.

2) Υπόθεση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
α)  Με την από 15.05.2007 αίτησή της η ετερόρρυθμη εταιρία ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της με αριθμό 9591/2007 Διαταγής 

Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία υποχρεωνόταν η Εταιρία να καταβάλει σ’ αυτή 
το ποσό των € 966.921, με το νόμιμο τόκο από 05.04.2007 μέχρι την εξόφληση, πλέον δικαστικής δαπάνης ποσού € 9.669. 
Η Διαταγή Πληρωμής εκδόθηκε με βάση σειρά τιμολογίων, συνολικού ύψους € 966.921, τα οποία η ετερόρρυθμη εταιρία είχε 
εκδώσει προς την Εταιρία για την προς αυτή πώληση διαφόρων φαρμάκων.

β)  Κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής η Εταιρία άσκησε ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η συζήτηση 
της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009 μετ’ αναβολή απο την δικάσιμο της 08.10.2008. Εξάλλου, η Εταιρία είχε ζητήσει και 
είχε πετύχει από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας την έκδοση προσωρινής διαταγής για απαγό-
ρευση εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής (μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της επί της αίτησης αναστολής). Ωστόσο, 
η αίτηση για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύσθηκε με βάση την εκδοθείσα Διαταγή πληρωμής 
απερρίφθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας με τη με αριθμό 8381/2007 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Κατόπιν τού-
του, η Εταιρία κατέβαλε στην αντίδικο ετερόρρυθμη εταιρία το ποσό της διαταγής πληρωμής, που ούτως ή άλλως της όφειλε. 
Με την ανακοπή επιδιώκεται η αναγνώριση της υποχρέωσης της εταιρίας “ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” και καταβάλει 
στην Εταιρία τα μισθώματα, που οφείλει και που κατά την Εταιρία ανέρχονται σε περίπου € 610.000, ενώ η αντίδικος εταιρία 
αναγνωρίζει ότι οφείλει μισθώματα ύψους μόνο περίπου € 216.000.

γ)  η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει ασκήσει κατά της Εταιρίας την από 18.03.2008 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009 μετ’ αναβολή από την δικάσιμο της 08.10.2008, με την οποία ζητά να 
της καταβληθεί ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη το ποσό των € 6.690.302 άλλως το ποσό των € 3.968.823, άλλως το ποσό 
των € 2.381.293 άλλως το ποσό των € 1.247.344, για παράβαση εκ μέρους της Εταιρίας αποκλειστικής σύμβασης για προμήθεια 
φαρμάκων που δήθεν είχε συνάψει με την ενάγουσα. H υπόθεση συζητήθηκε στην παραπάνω δικάσιμο και αναμένεται απόφαση.

Η εκτίμησή μας είναι ότι η αγωγή θα απορριφθεί στο σύνολό της αφού ακόμα και αν υποτεθεί ότι υπήρχε τέτοια σύμβαση μεταξύ 
μας πράγμα το οποίο αρνούμεθα α) αυτή είναι απολύτως άκυρη εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Α.Ν 
1384/1938 και β) γιατί ούτως ή άλλως σε πρόσθετη πράξη σε μισθωτήριο που έχει συναφθεί μεταξύ μας συμφωνήθηκε ρητά 
ότι η μεταξύ μας συνεργασία για την προμήθεια φαρμάκων είναι αορίστου διάρκειας και μπορεί να ανακληθεί από οποιονδήποτε 
των συμβαλλομένων με έγγραφη προειδοποίηση ενός μηνός την οποία και τήρησε η Εταιρία. 

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αγωγή εκτιμούμε ότι θα είναι για ποσό μικρότερο του € 1.247.344.

δ)  η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει ασκήσει κατά της Εταιρίας την από 10.11.2008 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθήνας, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 14.01.2009, με την οποία ζητά να της καταβληθεί ως αποζημίωση για δήθεν 
ηθική της βλάβη το ποσό των € 100.000. Η εκτίμησή μας είναι ότι η αγωγή θα απορριφθεί σε κάθε δε περίπτωση ακόμα και αν 
γίνει δεκτή θα είναι για μικρό ποσό.

3) Απαιτήσεις του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
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α)  Η Εταιρία έχει ασκήσει κατά της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας με την 
οποία ζητά να της αποδώσει η παραπάνω εταιρία τη χρήση του μισθίου, λόγω λύσης της από 29.05.1991 σύμβασης μίσθωσης 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με σειρά ιδιωτικών συμφωνητικών. 

β)  Επίσης, η Εταιρία έχει ασκήσει κατά της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρίας αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας 
με την οποία ζητά να της καταβάλει η παραπάνω εταιρία το ποσό των € 609.252 το οποίο αντιστοιχεί στα μισθώματα για το 
χρονικό διάστημα από 01ης.01.2006 έως 31ης.12.2006 και στο ½ του χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα 
από 01ης.01.2006 έως 31ης.03.2006. 

γ)  Τέλος, η ως άνω ετερόρρυθμη εταιρία έχει ασκήσει αντίθετη αγωγή κατά της Εταιρίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθήνας, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί ότι i) το οφειλόμενο μίσθωμα προς την Εταιρία ανέρχεται σε ποσοστό 14,5% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων της ετερόρρυθμης εταιρίας (το μίσθωμα της ετερόρρυθμης εταιρίας υπολογιζόταν επί τη βάσει των ακα-
θάριστων εσόδων της) και ii) από τη 15η.07.2006 μέχρι και τη 17η.05.2007, ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής η ετερόρρυθμη 
εταιρία δεν οφείλει μισθώματα. Και οι τρεις παραπάνω αγωγές είχαν προσδιοριστεί μετά από αναβολές και αντίστοιχες κλήσεις 
για συνεκδίκαση στις 06.11.2008, οπότε και ανεβλήθησαν ξανά για τις 03.05.2009. Εκτιμάμε ότι η αγωγή της Εταιρίας θα γίνει 
τουλάχιστον εν μέρει δεκτή, αφού ακόμη και η εναγόμενη αναγνωρίζει σχετική οφειλή ύψους € 216.000.

4) Υπόθεση «THALYSSIA CATERING ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Α.Ε.»
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «THALYSSIA CATERING ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Α.Ε.» άσκησε κατά της εταιρίας μας την από 
23.10.2008 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά αφενός να αναγνωρισθεί η ακυρότητα 
μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού - σύμβασης τροφοδοσίας, λόγω δήθεν κατάρτισής του υπό το κράτος απειλής και αφετέρου 
να υποχρεωθούμε να της καταβάλουμε το ποσό των € 752.341 άλλως το ποσό των € 480.970 ως αποζημίωση (διαφέρον εκπλη-
ρώσεως), λόγω της επικαλούμενης αδικοπραξίας (απειλής). Η υπόθεση εκδικάζεται κατά την Τακτική Διαδικασία στη δικάσιμο της 
07.10.2009, πλην όμως εκτιμάμε ότι θα απορριφθεί προεχόντως για λόγους ουσιαστικής αβασιμότητας και δευτερευόντως διότι 
η ενάγουσα εταιρία εκπλήρωσε πλήρως τις απορρέουσες από την δήθεν άκυρη σύμβαση υποχρεώσεις της και κοινοποίησε την εν 
λόγω αγωγή της σχεδόν δύο έτη μετά την σύναψη του εν λόγω συμφωνητικού και μόλις δύο μήνες πριν τη λήξη της μεταξύ μας 
συμβατικής σχέσης.

5) Λοιπές Δικαστικές Υποθέσεις
Το συνολικό ποσό των δικαστικών διεκδικήσεων που δεν ανήκουν στην κατηγορία, του Mal-practice, ανέρχεται στο ποσό των € 
1,04 εκατ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει 
ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση.

IΙΙ. Απαιτήσεις ασθενών η κληρονόμων αυτών κατά του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (υποθέσεις MAL PRACTICE) 
Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και την Εταιρία ποσά, ως αποζημίωση θετικής τους ζημίας ή/
και χρηματική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής τους οδύνης, από επικαλούμενα ιατρικά σφάλματα ιατρών που συ-
νεργάζονται με την Κλινική. Το ύψος των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε € 53,2 εκατ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών 
υποθέσεων προβλέπεται θετική για την Εταιρία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση 
καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις ασθενών κατά ιατρών για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και 
δευτερευόντως κατά της Εταιρίας, θεωρώντας ότι οι ιατροί είναι υπάλληλοι της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί είναι ελεύ-
θεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση από την Εταιρία προς αυτούς ούτε ως προς το χρόνο, ούτε ως προς τον 
τρόπο της εργασίας τους. Τέλος αναφέρεται ότι και αν ακόμη το Δικαστήριο ήθελε επιδικάσει κάποιο ποσό εις βάρος της Εταιρίας, 
το ποσό αυτό θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία του ιατρού εφόσον οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία ιατροί όλων των 
ειδικοτήτων είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία είναι ασφαλισμένη για την ως 
άνω αιτία (αξιώσει τρίτων σχετικά με ιατρικά σφάλματα) στην ασφαλιστική εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.», διατηρεί δε το δικαίωμα 
αναγωγής κατά των ιατρών.

IV. Απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόμων αυτών κατά του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (υποθέσεις MAL PRACTICE) 
Ασθενείς ή κληρονόμοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και τον Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ποσά, ως αποζημίωση θετικής τους 
ζημίας ή/και χρηματική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής τους οδύνης, από επικαλούμενα ιατρικά σφάλματα ιατρών που 
συνεργάζονται με τις κλινικές του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Το ύψος των απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε ποσό € 116,8 εκατ. Η έκβαση 
των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων προβλέπεται θετική για τον Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη 
επίπτωση στην οικονομική του κατάσταση καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις ασθενών κατά ιατρών για 
χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως κατά του Ομίλου, θεωρώντας ότι οι ιατροί είναι υπάλληλοι του Ομίλου. 
Επισημαίνεται, ότι οι ιατροί είναι ελεύθεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση από τον Όμιλο προς αυτούς ούτε ως 
προς το χρόνο, ούτε ως προς τον τρόπο της εργασίας τους. 

Β. Προεδρικό Διάταγμα 235/2000
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του Π.Δ. 235/2000, από την έναρξη ισχύος του απαγορεύεται η έναρξη 
και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ. 
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του άρθρου 13 του Ν 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α/92), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του Ν 2256/94 (ΦΕΚ 
196/Α/94), για τις κλινικές δε, στις οποίες λειτουργούν τέτοιοι φορείς η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει μετά δύο (2) έτη από 
τη δημοσίευση του παρόντος. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.1 του Ν 3204/2003 προβλέφθηκε ότι η ισχύς της 
διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 αρχίζει από 01.01.2007. Στη συνέχεια, στο άρθρο 9 
του Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ τα αρ φύλλου 225/04/09/2007) ορίστηκε ότι η παρ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 235/2000 αντικαθίσταται 
ως εξής: «επιτρέπεται η έναρξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές μίας ή και περισσοτέρων μονάδων παροχής εξειδικευμένων 
υγειονομικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα».

Γ. Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 
Παρατίθεται πίνακας με τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των Εταιρειών του Ομίλου Υγεία:

Επωνυμία Εταιρείας Έτη

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 2009

Υ-LOGIMED S.A. 2007-2009

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 2008-2009

ΛΗΤΩ Α.Ε. 2008

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2006-2009

Α-LAB A.E. 2006-2009

BIOCHECK 2007-2009

Y-PHARMA 2008-2009

ANIZ 2007-2009

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 2009

STEM-HEALTH SA 2008-2009

STEM-HEALTH HELLAS SA 2008-2009

STEM-HEALTH UNIREA SRL 2009

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προ-
σαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να 
προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές του Ομίλου.

11.34 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Ενδοεταιρικές συναλλαγές 
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Οι συναλλαγές αυτές, 
μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν απαλοιφθεί 
κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης.
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις συναλλαγές της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη.

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις εμπ.των / υπηρεσίες 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008

Θυγατρικές 0 89.001 0 52.290

Συγγενείς 0 0 17.604 17.604

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 146.000 0 0 0

Σύνολα 146.000 89.001 17.604 69.894

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά έσοδα/έσοδα συμμετοχών 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008

Θυγατρικές 0 10.801.486 0 11.662.464

Συγγενείς 30.256 30.256 351.784 351.784

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.949.000 1.741.000 29.831 29.831

Σύνολα 1.979.256 12.572.742 381.615 12.044.079

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αγορές εμπ.των 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008

Θυγατρικές 0 19.540.841 0 16.199.849

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 271.000 0 0 0

Σύνολα 271.000 19.540.841 0 16.199.849

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές δαπάνες 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008

Θυγατρικές 0 1.223.574 0 479.804

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 13.083.000 9.145.555 17.596.514 17.596.514

Σύνολα 13.083.000 10.369.128 17.596.514 18.076.318

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα υπόλοιπα της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη.

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008

Θυγατρικές 0 19.159.458 0 6.093.796

Συγγενείς 1.147.222 1.147.222 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 27.555.142 21.324.000 11.892.259 0

Σύνολα 28.702.364 41.630.680 11.892.259 6.093.796

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρεώσεις 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008

Θυγατρικές 0 3.659.737 0 11.555.972

Συγγενείς 0 0 182.355 182.355

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 125.926.991 73.819.862 244.607.127 241.814.149

Σύνολα 125.926.991 77.479.598 244.789.482 253.552.476 

Οι συναλλαγές με τα βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και του ομίλου παρατίθενται στη συνέχεια.
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Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 5.811.680 6.397.435 2.190.266 1.594.078

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 467.513 669.120 192.398 89.021

Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 50.000 462.952 0 0

Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές 0 56.962 0 0

Δικαιώματα συμμετοχικών τίτλων 572.293 574.049 572.293 574.049

Σύνολο 6.901.487 8.160.517 2.954.957 2.257.148

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους).

11.35  Αναμορφώσεις κονδυλίων από τον καταμερισμό του κόστους 
της αγοράς του Ομίλου GENESIS S.A.

Η ημερομηνία, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», κατά την οποία αποκτήθηκε ο έλεγχος του Ομίλου Genesis 
Holding S.A. θεωρείται η 01.12.2008. Το τίμημα που καταβλήθηκε για την εξαγορά του ποσοστού 50% ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 
41,1 εκατ. Συνεπεία της προαναφερθείσας εξαγοράς, ο Όμιλος αναγνώρισε προσωρινή υπεραξία ποσού Ευρώ 36,4 εκατ. η οποία 
προσδιορίστηκε με βάση τις λογιστικές αξίες του εξαγορασθέντος Ομίλου κατά την 01.12.2008 και η οποία καταχωρήθηκε στο ομό-
τιτλο κονδύλι της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, 
των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και η προκύψασα υπεραξία του εξαγορασθέντος ομίλου οριστικοποιήθηκε εντός του 4ου τριμήνου 
της χρήσης 2009 (δυνατότητα που παρέχεται από τις σχετικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»). Η συγκριτι-
κή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2008 και οι συγκριτικές Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 
31.12.2008 καθώς και των ενδιάμεσων περιόδων της 31.03.2009, 30.06.2009 και 30.09.2009 αναπροσαρμόσθηκαν, προκειμένου 
να ενσωματώσουν τα οριστικά κονδύλια που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του επιμερισμού του τιμήματος εξα-
γοράς στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του εξαγορασθέντος ομίλου (Purchase Price 
Allocation). Μετά την οριστικοποίηση του προσδιορισμού των εύλογων αξιών, η προσωρινή υπεραξία που είχε αναγνωριστεί κατά 
την 01.12.2008, μειώθηκε κατά ποσό € 4.292 χιλ. (καθαρό από αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση € 2.133 χιλ.), με αποτέλε-
σμα η τελική προκύψασα υπεραξία να ανέλθει σε € 29.635 χιλ. Η τελική υπεραξία (μη κατανεμηθείσα διαφορά) αναγνωρίστηκε ως 
υπεραξία στο ενεργητικό και θα ελέγχεται σε κάθε χρήση για την ύπαρξη τυχόν ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας της.

Τα ποσά των αναπροσαρμογών που προέκυψαν από τη διαδικασία κατανομής του κόστους αγοράς του ομίλου Genesis S.A., καθώς 
και η αντίστοιχη επίδραση στην αρχικά αναγνωρισθείσα υπεραξία του ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλύονται ως εξής:

   ΑΥΛΑ  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΗ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Υπεραξία που έιχε αναγνωρισθεί για 
τον Όμιλο SAFAK έως 30.06.2009 

33.927.169 0 0 0

Αναπροσαρμογές από την διαδικασία 
κατανομής του κόστους αγοράς  

(10.730.423) 10.730.423 0 0

Υπολογισμός αναβαλλόμενης φορολογικής 
υποχρέωσης στις αναπροσαρμογές 

2.146.085 0 2.146.085 0

Αναλογία δικαιωμάτων μειοψηφίας 
στις αναπροσαρμογές 

4.292.169 0 0 0

Σύνολο 29.635.000 10.730.423 2.146.085 4.292.169 

Η κατάσταση Συνολικών Εσόδων και η κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τη χρήση 31.12.2008 καθώς και για τις ενδιάμεσες περι-
όδους 31.03.2009, 30.06.2009 και 30.09.2009 αναπροσαρμόστηκαν ως ακολούθως:
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

30.09.2009 30.09.2009 30.06.2009 30.06.2009 31.03.2009 31.03.2009 31.12.2008 31.12.2008

Πωλήσεις 263.330.818 263.330.818 183.007.412 183.007.412 89.323.877 89.323.877 281.820.888 281.820.888

Κόστος πωληθέντων  (221.819.701) (222.083.399)  (150.102.586) (150.278.385)  (70.993.627)  (71.081.526) (230.708.723) (230.767.323)

Μικτό Κέρδος 41.511.117 41.247.419 32.904.826 32.729.027 18.330.250 18.242.351 51.112.165 51.053.565

Έξοδα διοίκησης  (18.206.737)  (18.218.408)  (12.825.935)  (12.833.715)  (6.940.302)  (6.944.192)  (21.032.680)  (21.035.273)

Έξοδα διάθεσης  (3.137.492)  (3.138.016)  (1.901.247)  (1.901.596)  (1.057.852)  (1.058.027)  (2.631.454)  (2.631.570)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 7.446.051 7.446.051 5.821.726 5.821.726 3.952.384 3.952.384 11.763.109 11.763.109

Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (3.312.050)  (3.312.050)  (2.433.475)  (2.433.475)  (1.162.126)  (1.162.126)  (5.357.162)  (5.357.162)

Κέρδη / (ζημιές) 
εκμετάλλευσης 24.300.889 24.024.996 21.565.896 21.381.968 13.122.354 13.030.390 33.853.978 33.792.668

Λοιπά Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα  (275.039)  (275.039)  (114.330)  (114.330) 10.108 10.108  (324.097)  (324.097)

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (11.026.633)  (11.026.633)  (8.663.101)  (8.663.101)  (5.176.923)  (5.176.923)  (30.039.910)  (30.039.910)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.053.496 3.053.496 3.007.082 3.007.082 2.449.125 2.449.125 11.979.930 11.979.930

Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις  (20.568)  (20.568)  (20.568)  (20.568)  (20.568)  (20.568) 139.341 139.341

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) 
περιόδου προ φόρων 16.032.145 15.756.253 15.774.979 15.591.051 10.384.096 10.292.132 15.609.242 15.547.932

Φόρος εισοδήματος  (6.185.679)  (6.130.500)  (5.095.013)  (5.058.227)  (2.259.111)  (2.240.718) 5.237.578 5.249.840

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) 
περιόδου μετά φόρων 9.846.466 9.625.752 10.679.967 10.532.824 8.124.985 8.051.414 20.846.820 20.797.772

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγματικές διαφορές από 
τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων εταιρειών του 
εξωτερικού

 (2.120.563)  (2.120.563)  (1.100.611)  (1.100.611)  (1.322.428)  (1.322.428)  (794.716)  (794.716)

Σύνολο Λοιπών Συνολικών 
εσόδων μετά φόρων  (2.120.563)  (2.120.563)  (1.100.611)  (1.100.611)  (1.322.428)  (1.322.428)  (794.716)  (794.716)

Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Αποτελέσματα 7.725.904 7.505.189 9.579.356 9.432.213 6.802.557 6.728.986 20.052.104 20.003.056

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε 

Ιδιοκτήτες της μητρικής 11.749.847 11.639.490 11.060.302 10.986.731 7.995.770 7.958.984 21.051.646 21.027.122

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (1.903.380)  (2.013.738)  (380.335)  (453.907) 129.215 92.429  (204.826)  (229.350)

Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε 

Ιδιοκτήτες της μητρικής 10.071.349 9.960.991 10.172.222 10.098.651 6.970.251 6.933.465 20.608.765 20.584.241

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (2.345.445)  (2.455.802)  (592.866)  (666.437)  (167.694)  (204.480)  (556.661)  (581.185)

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή 
αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες 
της μητρικής

0,0935 0,0926 0,0880 0,0875 0,0636 0,0634 0,1676 0,1674
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

30.09.2009 30.09.2009 30.06.2009 30.06.2009 31.03.2009 31.03.2009 31.12.2008 31.12.2008

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματα Πάγια 250.036.682 250.036.682 246.368.965 246.368.965 241.626.616 241.626.616 233.278.633 233.278.633
Υπεραξία επιχείρησης 234.472.404 230.180.235 234.522.404 230.230.235 235.845.561 231.553.392 234.520.825 230.228.656
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 138.356.076 148.749.297 138.772.847 149.258.032 138.924.913 149.502.062 139.817.825 150.486.938
Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 0 0 0 0 0 0 294.121 294.121

Επενδύσεις σε ακίνητα 168.030 168.030 168.351 168.351 168.672 168.672 169.314 169.314
Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 735.170 735.170 747.618 747.618 664.241 664.241 664.241 664.241

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 723.712 723.712 720.214 720.214 704.307 704.307 701.314 701.314

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 6.123.123 6.123.123 5.511.997 5.511.997 5.123.904 5.123.904 5.356.001 5.356.001

Σύνολο 630.615.196 636.716.248 626.812.395 633.005.411 623.058.214 629.343.194 614.802.274 621.179.218
Κυκλοφορoύντα 
Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα 11.345.715 11.345.715 10.933.263 10.933.263 10.924.276 10.924.276 9.854.756 9.854.756
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 109.300.720 109.300.720 94.820.313 94.820.313 103.341.750 103.341.750 89.362.194 89.362.194
Ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 31.074.141 31.074.141 73.964.874 73.964.874 106.761.847 106.761.847 199.576.107 199.576.107

Σύνολο 151.720.575 151.720.575 179.718.450 179.718.450 221.027.873 221.027.873 298.793.057 298.793.057

Σύνολο Περιουσιακών 
Στοιχείων 782.335.772 788.436.823 806.530.845 812.723.861 844.086.087 850.371.067 913.595.331 919.972.275

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673
Λοιπά αποθεματικά 240.525.529 240.525.529 241.134.519 241.134.519 254.641.927 254.641.927 266.541.811 266.541.811
Κέρδη εις νέον 27.771.736 27.636.855 27.157.394 27.059.299 31.406.009 31.344.699 22.090.280 22.065.756
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα 
στους ιδιοκτήτες της Μητρικής 319.805.938 319.671.057 319.800.586 319.702.491 337.556.609 337.495.299 340.140.764 340.116.240

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 31.400.667 35.557.955 33.412.500 37.606.574 36.348.109 40.578.968 38.954.767 43.222.412
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 351.206.604 355.229.011 353.213.086 357.309.065 373.904.718 378.074.268 379.095.531 383.338.652
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 47.725.380 49.804.024 47.541.909 49.638.946 47.052.814 49.168.244 48.390.880 50.524.703

Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζομέμους μετά την έξόδο από 
την υπηρεσία

13.285.818 13.285.818 13.097.460 13.097.460 12.676.958 12.676.958 12.698.051 12.698.051

Επιχορηγήσεις 729.716 729.716 730.469 730.469 0 716.519 716.519
Μακροπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις 33.885.562 33.885.562 31.881.412 31.881.412 30.811.322 30.811.322 33.135.331 33.135.331

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 13.567.956 13.567.956 12.743.105 12.743.105 11.897.954 11.897.954 11.090.461 11.090.461
Λοιπές Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 380.132 380.132 474.304 474.304 292.050 292.050 257.364 257.364

Σύνολο 109.574.564 111.653.208 106.468.659 108.565.696 102.731.098 104.846.528 106.288.606 108.422.429
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 80.620.856 80.620.856 104.034.079 104.034.079 103.724.131 103.724.131 90.864.310 90.864.310

Τρέχον φόρος εισοδήματος 9.033.467 9.033.467 10.470.517 10.470.517 10.794.920 10.794.920 8.568.260 8.568.260
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις 231.900.281 231.900.281 232.344.504 232.344.504 252.931.220 252.931.220 328.778.624 328.778.624

Σύνολο 321.554.604 321.554.604 346.849.100 346.849.100 367.450.271 367.450.271 428.211.194 428.211.194
Σύνολο Υποχρεώσεων 431.129.168 433.207.812 453.317.759 455.414.796 470.181.369 472.296.799 534.499.800 536.633.623
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 782.335.772 788.436.823 806.530.845 812.723.860 844.086.087 850.371.067 913.595.331 919.972.275
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Σημειώνεται, ότι οι προσαρμογές που έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα του Ομίλου αφορούν α) στις αποσβέσεις που υπολο-
γίστηκαν για τα αναγνωριζόμενα άυλα στοιχεία και για τα αναπροσαρμοσμένα ενσώματα στοιχεία και β) στον υπολογισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας.

12. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις των επι-
τοκίων, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Το πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που 
προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και 
των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ομίλου,
• Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και 
• Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές και 
υποχρεώσεις από δάνεια.

12.1 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων 
στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρό-
θεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές 
του ανάγκες. Επίσης, πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν βάση κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31η 
Δεκεμβρίου 2009, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο 
οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Euribor 3-μηνου πλέον 100 μονάδες βάσης). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική 
μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2008: +/-1%).

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

 1%  -1%  1%  -1& 1%  -1% 1%  -1%

Αποτελέσματα χρήσης (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000)  540.000 (1.841.030) 1.841.030

Καθαρή θέση (1.562.064) 1.562.064 (2.988.876) 2.988.876 (540.000) 540.000 (1.841.030) 1.841.030

Σημειώνεται, ότι στον υπολογισμό των ανωτέρω επιδράσεων, συμπεριλαμβάνεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που είχε εκ-
δώσει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, το οποίο αποπληρώθηκε στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του κατά την 10.01.2009.

12.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασί-
ες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις του Ομίλου προέρχονται από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ασφα-
λιστικές Εταιρείες και ιδιώτες πελάτες. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν ελάχιστο 
βαθμό κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια ή 
με τους ασφαλισμένους ασθενείς για το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους. 

Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε 
προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων 
και των οφειλομένων. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για 
απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος.

H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την 
ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων     
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 761.793 664.241 11.739 11.739
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 29.111.297 199.576.107 21.695.860 189.807.965
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 81.764.837 89.362.194 57.504.195 42.933.193
Σύνολο 111.637.927 289.602.542 79.211.794 232.752.897 

Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2009, υφίστανται δεσμευμένες καταθέσεις μετρητών της Εταιρείας ποσού € 24 εκατ., προς εξασφά-
λιση πιστωτικών διευκολύνσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31.12.2009 και την 31.12.2008, ανα-
λύεται ως εξής:

Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ

 Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες >1 έτος και μη απομειωμένες Σύνολο

2009 4.439.334 1.588.727 3.709.642 2.862.991 80.949.010 101.592.714

2008 2.510.018 1.715.360 834.970 2.875.260 81.426.586 89.362.194

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες >1 έτος και μη απομειωμένες Σύνολο

2009 1.583.358 962.325 2.587.180 1.245.291 47.488.958 60.019.890

2008 310.949 496.430 433.863 2.465.884 39.226.067 42.933.193 

12.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων χρημα-
τοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας πα-
ρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 
ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής:

31.12.2009
 Ο ΟΜΙΛΟΣ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 30.532.192 2.896.555

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 659.696 690.375 2.561.681 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 44.470.699 3.901.052 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 10.782.325 16.649.345 2.582.831 265.886

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 3.070.501 151.621.620 0 0

Σύνολο 58.983.222 172.862.392 35.676.705 3.162.441

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχε ως εξής:

31.12.2008
 Ο ΟΜΙΛΟΣ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 320.221.845 10.427.771 29.857.770 990.377

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 742.410 731.549 3.285.905 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 43.732.689 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 46.842.338 0 758.320 500.000

Σύνολο 411.539.282 11.159.320 33.901.994 1.490.377

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
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31.12.2009
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 0 0
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 0 0 0
Εμπορικές Υποχρεώσεις 18.181.998 3.901.052 0 0
Λοιπές υποχρεώσεις 8.014.910 450.141 142.930 74.597
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 0 108.000.000 0 0
Σύνολο 26.196.908 112.351.193 142.930 74.597

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχε ως εξής:

31.12.2008
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 316.015.300 0 0 0

Εμπορικές Υποχρεώσεις 15.000.890 0 0 0

Λοιπές υποχρεώσεις 39.905.392 0 41.800 0

Σύνολο 370.921.582 0 41.800 0 

Σημειώνεται ότι, στα εταιρικά και ενοποιημένα στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που είχε εκδώ-
σει η Εταιρεία κατά το έτος 2008, (ποσού την 31.12.2008 € 302,9 εκατ.), το οποίο αποπληρώθηκε στην πρώτη ετήσια επέτειο της 
έκδοσής του στις 10.01.2009. 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις 
λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

12.4 Ανάλυση συναλλαγματικού κινδύνου
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων 
του Ομίλου είναι σε Ευρώ, όπως και οι δανειακές υποχρεώσεις πλην του Ομίλου Ευαγγελισμού, που διατηρεί δάνειο σε Ελβετικό 
Φράγκο, προς εκμετάλλευση χαμηλότερων επιτοκίων. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμη-
λή. Από τον Δεκέμβριο του 2008, με την εξαγορά του ιδιωτικού Ομίλου εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας Genesis Holding A.S., 
στην Τουρκία, ο οποίος ως νόμισμα λειτουργίας έχει την τουρκική λίρα, μπορεί στο μέλλον να προκύψει συναλλαγματικός κίνδυνος 
από την ενοποίησή του, ο οποίος όμως στην δεδομένη χρονική στιγμή δεν επηρεάζει σημαντικά τα στοιχεία του ενοποιημένου ισο-
λογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Επίσης, ο Όμιλος επηρεάζεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών του 
ευρώ έναντι του τοπικού νομίσματος (Lek), αναφορικά με την επένδυση στην Αλβανία, μόνο ως προς τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης 
από την μετατροπή του ισολογισμού της εταιρείας σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς 
τους συναλλαγματικούς κινδύνους, που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η έκθεση του Ομίλου σε ξένα νομίσματα κατά την 31.12.2009:

31.12.2009
 CHF TRY USD LEK RON

Ονομαστικά ποσά    

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -   13.657.171  4.797  6.753.676   211.487 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  (696.861)  (15.387.453) -  (1.824.172)  (599.656)

Βραχυχρόνια έκθεση  (696.861)  (1.730.282) 4.797  4.929.504   (388.169)

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -   7.904.295  -  34.701.204   872.899 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  (2.302.236)  (5.428.384) -  -   (225.587)

Μακροχρόνια έκθεση  (2.302.236)  2.475.911  -  34.701.204   647.312

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μεταβολές 
συναλλάγματος βάσει του μέσου όρου της διακύμανσης του εκάστοτε νομίσματος κατά τα δύο τελευταία έτη. 
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 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

31.12.2009
 CHF TRY USD LEK RON

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)  (299.910)  299.910   (184.720)  184.720   (480)  480  -  - - -

Καθαρή Θέση  (299.910)  299.910   (184.720)  184.720   (480)  480   (3.963.071)  3.963.071 (25.914) 25.914

Σε περίπτωση αποδυνάμωσης του ευρώ έναντι των ανωτέρω ξένων νομισμάτων θα προκύψει η ίδια, αλλά αντίθετη επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

12.5 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
• να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και
•  να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες, αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης εξασφάλισης, μείον 
τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό. 

Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2009 και 2008 αναλύεται ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483
Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 0 767.125 0 0
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (29.111.297) (199.576.107) (21.695.860) (189.807.965)
Κεφάλαιο 402.255.415 184.529.670 375.918.088 134.508.518
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 431.366.712 383.338.652 397.613.948 324.316.483
Πλέον: Δάνεια  192.032.620 361.913.955 108.000.000 312.953.140
Σύνολο κεφαλαίων 623.399.332 745.252.607 505.613.948 637.269.623

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων  1:1,5 1:4,1 1:1,3 1:4,7 

Ο Όμιλος ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονο-
μικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική 
κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την 
προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει 
κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό. Σημα-
ντικό λόγο στην απόκλιση του δείκτη οφείλεται στη πρόωρη αποπληρωμή του Μ.Ο.Δ.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρίας
i. Εξάρτηση από συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες 
Η Εταιρία υπέγραψε στις 17.05.2007 σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., η οποία ως εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης διαχειρίζεται 
ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η συμφωνία 
είναι 3ετής. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας μειώνει σε μεγάλο βαθμό την έκθεση της Εταιρίας στον αντίστοιχο κίνδυνο.

ii. Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών Στοιχείων 
Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια για τον πάγιο εξοπλισμό του και τις εγκαταστάσεις του με τον Ασφαλιστικό 
Οργανισμό «Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α.» με τις παρακάτω ημερομηνίες λήξης: Πυρός και Απωλείας Κερδών 15.03.2011 με 
συνασφαλιστή την «ALLIANZ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων», Ομαδικό Προσωπικού 31.12.2010, Γενικής και Επαγγελματι-
κής Αστικής Ευθύνης 31.03.2010, Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης 31.05.2010, και αυτοκινήτων Ι.Χ. 30.06.2010. Σημειώνεται ότι την 
31.12.2009 η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων, μηχανημάτων και επίπλων της Εταιρίας ανερχόταν σε € 79,1 χιλ. Κατά συνέπεια το πο-
σοστό της ασφαλιστικής κάλυψης της αναπόσβεστης αξίας με βάση τα στοιχεία της 31.12.2009 ανέρχεται σε 105% περίπου, γεγονός 
που μπορεί να ενέχει αρνητικές επιπτώσεις για την Εταιρία σε περίπτωση ολικής καταστροφής των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
των μηχανημάτων. Ωστόσο η διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί την εν λόγω πιθανότητα ολικής καταστροφής όλων των εγκαταστάσεων 
του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ελάχιστη ενώ επισημαίνεται ότι προχωρά συνεχώς στην ασφαλιστική κάλυψη όλων των νέων της παγίων. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία
i. Συνθήκες του Κλάδου της Υγείας 
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προφέροντας ολο-
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κληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι 
οποίες προέρχονται από την κυριαρχική θέση που κατείχε παραδοσιακά ο δημόσιος τομέας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η 
αδυναμία ωστόσο του δημόσιου τομέα να καλύψει την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αλλά και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες 
παροχής υγείας οδήγησε στη σημαντική ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Με το ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου ιδιωτικής παροχής 
υπηρεσιών υγείας να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2009 περίπου στο 10% καθίσταται σαφές ότι ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας 
στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που 
συμμετέχουν σε αυτόν. Τα αποτελέσματα και η πορεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριοποίηση των Εταιρει-
ών του, έναντι της συνεχούς ανάπτυξης στον κλάδο της υγείας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη.

ii. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας της παροχής υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει μία συνεχή ανάπτυξη με τις 6 μεγαλύτερες εται-
ρείες του κλάδου να συγκεντρώνουν το 55% των συνολικών εσόδων αυτού γεγονός που αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ 
των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός στρέφεται αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρε-
σιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για στέγαση νέων τμημάτων. 
Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι αρκετές ιδιωτικές κλινικές περιλαμβάνουν από τμήματα μαιευτικής κλινικής, μέχρι και διαγνωστικά 
κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο της 
ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας είναι η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες και η 
σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχει σήμερα 
μια σημαντική θέση στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας και με τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι μόνο να 
διατηρήσει την θέση αυτή αλλά να αποτελέσει τον πρωτοπόρο του κλάδου προσφέροντας νέες υπηρεσίες. Ωστόσο, σε περίπτωση που 
η Εταιρεία διακόψει την επενδυτική της πολιτική σε τεχνολογίες αιχμής (cutting edge technology), δεν αναπτύξει υπηρεσίες προστι-
θέμενης αξίας (added value services), δεν συνεχίσει τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) 
και δεν συνεχίσει να αναπτύσσει νέες συνεργασίες, ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά η ανταγωνιστική της θέση.

iii. Τάση συσσώρευσης του κλάδου της υγείας 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση συσσώρευσης στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
εξαγορές μικρότερων περιφερειακών κλινικών και ίδρυση από μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων σε 
επαρχιακές πόλεις. Η τάση αυτή όπως είναι φυσικό εντείνει τον ανταγωνισμό καθώς ιδιωτικές κλινικές που δεν αναπτύσσονται και 
δεν αυξάνουν τα μεγέθη τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο των ανταγωνιστών τους στην προσπάθεια τους να μονοπωλήσουν 
την αγορά ιδιωτικής υγείας. 

iv. Κίνδυνος Τεχνολογικών Εξελίξεων
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση ασκούν καθοριστική επίδραση στις 
υπηρεσίες υγείας. Οι εκάστοτε ιδιωτικές κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα με στόχο την ανανέωση και την 
απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να προσφέρουν νέες και καλύτερες υπηρεσίες. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ανανεώνει 
τον τεχνολογικό του εξοπλισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτή τη στιγμή λειτουργεί: α) το μοναδικό Gamma Knife στην Ελλάδα 
(ένα εξειδικευμένο μηχάνημα ακτινοχειρουργικής όγκων του εγκεφάλου), β) το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα ρομποτικής χειρουρ-
γικής DA VINCI S γ) το μεγαλύτερο τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας με τρεις γραμμικούς επιταχυντές δ) το πρώτο PET / CT που 
λειτούργησε στην Ελλάδα, ε) νέο Αξονικό Τομογράφο 128 τομών στ) Ψηφιακός αγγειογράφος ζ) Σύστημα νευροπλοήγησης Navigator 
και η) Διοισοφάγειος υπέρηχος. Στόχος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι η συνεχής επένδυση στις πλέον σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις 
και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε να είναι ενήμερο με τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις του κλάδου της υγείας. 

13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Στις 11 Ιανουαρίου 2010 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Y – LOGIMED AE, εξαγόρασε το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου 
της BIO – CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε., έναντι τιμήματος € 450.000, με αποτέλεσμα να ελέγχει πλέον 
το 100% της εν λόγω εταιρείας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΑΔΤ Α049114 ΑΔΤ Ν245069 ΑΔΤ ΑΒ606210

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ Σ028050  ΑΔΤ Μ059001
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ΣΤ.  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου 
Ομολογιακού Δανείου

ΥΓΕΙΑ Δ.Θ.Κ.Α. Α.Ε.
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 13165/06/B/86/14
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση 

του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
Για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών 33/24.11.2005, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την 25/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την έκδοση 
του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») διάρκειας πέντε έτη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 1,0384735202 ομολογίες ανά 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης και 
ονομαστική αξία ομολογίας ευρώ 4,50 ευρώ και τιμή μετατροπής 4,50 ευρώ που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 18.07.2006 
μετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 07.02.2007 Α’ Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας και σύμφωνα με τις 453/2.11.2007 και 457/29.11.2007 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες εγκρίθηκαν τα περιεχόμενα του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς 
και του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια 299.767 χιλ. ευρώ (300.015 χιλ. ευρώ μείον 
έξοδα έκδοσης 245 χιλ. ευρώ).

Από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου εκδόθηκαν 66.670.000 ονομαστικές ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές 
ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 21.01.2008. Η πιστοποίηση της 
κάλυψης του ΜΟΔ έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10.01.2008.

Σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο δεν υπήρξε μεταβολή στα έσοδα από την έκδοση του ΜΟΔ. Τα αντληθέντα 
κεφάλαια, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο θα χρησιμοποιούντο για την στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου της Εκδότριας μέσα 
στα πλαίσια της γενικότερης επενδυτικής πολιτικής που η Εκδότρια εταιρεία προτίθετο να ακολουθήσει, προκειμένου να δραστη-
ριοποιηθεί στον κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στη συνεδρίαση του στις 02.12.2008, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθή-
κες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης ομόφωνα αποφάσισε η Εκδότρια να προχωρήσει στην πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου 
του ΜΟΔ στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του (10.01.2009) στο 102% επί της Τιμής Έκδοσης, βάσει των όρων του Ενημε-
ρωτικού Δελτίου της έκδοσης του ΜΟΔ.

Στις 13.01.2009 η Εκδότρια κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Τριακοσίων Έξι Εκατομμυρίων Δεκαπέντε Χιλιάδων Τρια-
κοσίων Ευρώ (€ 306.015.300), το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωμή του ΜΟΔ υπολογιζόμενο σύμφωνα με τους 
όρους του ΜΟΔ σε 102% επί της τιμής έκδοσης έκαστης ομολογίας.

Για τις υπ’ αριθμό 1 και 2 σημειώσεις που αποτελούν τροποποίηση του δημοσιευμένου Ενημερωτικού Δελτίου το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Εταιρείας γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές με την από 03.12.2008 ανακοίνωση του.

Δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας κατά της 31.12.2009.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
την από 3.12.2008 ανακοίνωση της εταιρίας διατέθηκαν μέχρι την 10.01.2009, ως ακολούθως:
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Ζ.  Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί 
της «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετα-
τρέψιμου Ομολογιακού Δανείου»

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται 
από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά 
με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 
με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων που διενεργήθηκε την περίοδο 16.11.2007 με 14.12.2007. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας 
γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας. 

Διαδικασίες: 

1.  Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από 
την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά 
τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2.  Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που 
εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων 
της Εταιρείας. 

3.  Διαπίστωση της πρόωρης αποπληρωμής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου την 10.01.2009 και ότι δεν υφίστανται «Αδιά-
θετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 31.12.2009.

Ευρήματα: 

1.  Τα ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση 
Ομολογιακού Δανείου», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2.  Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό 
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφε-
ρόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

3.  Διαπιστώσαμε την πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου την 10.01.2009 και ότι δεν υφίστανται «Αδι-
άθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 31.12.2009.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα 
Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε 
ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέ-
σει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώ-
σεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. 
Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που 
αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 2009 για τις οποίες 
εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 24.03.2010. 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 Μανόλης Μιχαλιός  Νικόλαος Ιωάννου
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29031

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο
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Η.  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

ΥΓΕΙΑ Δ.Θ.Κ.Α. Α.Ε.
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 13165/06/B/86/14

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών 33/24.11.2005, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την 25/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 3 νέες κοινές 
ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,41 και τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την από 17.06.2009 απόφαση της Β’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και 
σύμφωνα με την 524/28.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες εγκρίθηκε το 
περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια ύψους 82.703.708 ευρώ (82.916.400,60 ευρώ μείον έξοδα 
έκδοσης 212.693 ευρώ).

Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 125.630.910 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς δι-
απραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 06.11.2009. Η πιστοποίηση της κάλυψης της αύξησης έγινε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30.10.2009.

Σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο δεν υπήρξε μεταβολή στα έσοδα από την έκδοση της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου. Τα αντληθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο θα χρησιμοποιούντο για την κάλυψη μέρους των κεφα-
λαίων 306 εκατ. ευρώ τα οποία κατεβλήθησαν στους ομολογιούχους επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου 
Ομολογιακού Δανείου.

Δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας κατά την 31.12.2009.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν μέχρι την 31.12.2009, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

Τρόπος Διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων / 
Ενημερωτικό Δελτίο (ποσά σε  €)

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων Συνολικό 
Διατεθέν 
Κεφάλαιο Δανεισμός

Ποσό που 
Καταβλήθηκε

Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού για την πρόωρη 
αποπληρωμή του μετατρέψιμου 
ομολογιακού δανείου

82.916.401

Δά
νε
ια Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού
82.390.923 82.916.401

Δαπάνες έκδοσης 212.693 Δαπάνες έκδοσης 212.693

Σύνολο 82.916.401 Σύνολο 82.916.401 82.916.401 
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Θ.  Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 
επί της «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου»

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από 
το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με 
την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων που διενεργήθηκε την περίοδο 13.10.2009 με 27.10.2009. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την 
ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών 
Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα 
ευρήματα μας. 

Διαδικασίες: 

1.  Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από 
την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, 
κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2.  Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που 
εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων 
της Εταιρείας. 

3.  Διαπίστωση ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 
31.12.2009.

Ευρήματα: 

1.  Τα ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2.  Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανο-
νιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές 
με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της 
Εταιρείας. 

3.  Διαπιστώσαμε ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 
31.12.2009.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα 
Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε 
ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέ-
σει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώ-
σεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. 
Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που 
αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 2009 για τις οποίες 
εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 24.03.2010. 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 Μανόλης Μιχαλιός  Νικόλαος Ιωάννου
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29031

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο
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Ι. Πληροφορίες άρ. 10 Ν.3401/2005 
Η εταιρεία Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε., κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.01.2009-31.12.2009, κατ’ εφαρ-
μογή της νομοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό της τόπο www.hygeia.gr και στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005

Α/Α ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το 
Ν.3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 02.01.2009

2 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 05.01.2009

3
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗ-
ΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 08.01.2009

4 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 09.01.2009

5 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 15.01.2009

6
Ανακοίνωση γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμ-
φωνα με τον Ν. 3556/2007 

www.ase.gr / www.hygeia.gr 16.01.2009

7 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 16.01.2009

8
Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου σύμ-
φωνα με τον ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 19.01.2009

9 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 20.01.2009

10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗ-
ΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 22.01.2009

11 Αποφάσεις Α Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr / www.hygeia.gr 23.01.2009

12 Διοικητικές Αλλαγές www.ase.gr / www.hygeia.gr 10.02.2009

13
Το Δεκέμβριο του 2009 η έναρξη λειτουργίας του ΠΡΩΤΟΥ ιδιωτικού νοσοκομεί-
ου στην Αλβανία

www.ase.gr / www.hygeia.gr 19.02.2009

14
Μετάθεση ημερομηνίας ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων 2008. 

www.ase.gr / www.hygeia.gr 23.02.2009

15
Αύξηση συμμετοχής στην εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙ-
ΣΕΙΣ Α.Ε.

www.ase.gr / www.hygeia.gr 10.03.2009

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 ΤΟΥ Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. www.ase.gr / www.hygeia.gr 27.03.2009

17 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2008 www.ase.gr / www.hygeia.gr 30.03.2009

18 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 03.04.2009

19 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 07.04.2009

20 Οικονομικό Ημερολόγιο 2009 www.ase.gr / www.hygeia.gr 13.04.2009

21 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 15.04.2009

22 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 22.04.2009

23 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων www.ase.gr / www.hygeia.gr 28.04.2009

24 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 30.04.2009

25
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ-
ΔΥΤΩΝ

www.ase.gr / www.hygeia.gr 08.05.2009

26 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 15.05.2009

27 Ανακοίνωση Ματαίωσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr / www.hygeia.gr 20.05.2009

28
Ορθή επανάληψη της 15.5.2009 ανακοίνωσης: Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Ση-
μαντικών Μεταβολών Σε Δικαιώματα Ψήφου Σύμφωνα Με Τον N. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 20.05.2009

29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗ-
ΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 25.05.2009

30 Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης & Oικονομικών καταστάσεων 1ου τριμήνου 2009 www.ase.gr / www.hygeia.gr 25.05.2009

31 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ» - Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2009 www.ase.gr / www.hygeia.gr 26.05.2009

32 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 27.05.2009
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Α/Α ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

33
Ανακοίνωση γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμ-
φωνα με τον Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 28.05.2009

34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗ-
ΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 29.05.2009

35
Αναβολή-Ματαίωση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Με-
τόχων της 03.06.2009

www.ase.gr / www.hygeia.gr 03.06.2009

36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ www.ase.gr / www.hygeia.gr 05.06.2009

37
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗ-
ΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 11.06.2009

38 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης. www.ase.gr / www.hygeia.gr 17.06.2009

39 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρείας www.ase.gr / www.hygeia.gr 17.06.2009

40 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 23.06.2009

41
Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ισόπο-
ση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και διανομή μερίσμα-
τος οικονομικής χρήσης 2008.

www.ase.gr / www.hygeia.gr 03.07.2009

42 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 07.07.2009

43 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 08.07.2009

44 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 03.08.2009

45
Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης & Δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων 1ου Εξα-
μήνου 2009.

www.ase.gr / www.hygeia.gr 05.08.2009

46 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2009 www.ase.gr / www.hygeia.gr 06.08.2009

47

Περίληψη Σσχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανωνύμου εται-
ρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

www.ase.gr / www.hygeia.gr 13.08.2009

48
Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟ-
ΝΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

www.ase.gr / www.hygeia.gr 13.08.2009

49 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 28.09.2009

50 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΚ www.ase.gr / www.hygeia.gr 30.09.2009

51
«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ « 13 Οκτωβρίου ξεκινάει η περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευ-
σης των δικαιωμάτων προτίμησης για την Α.Μ.Κ. ύψους ευρώ 83 εκατ. 

www.ase.gr / www.hygeia.gr 01.10.2009

52
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟ-
ΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.ase.gr / www.hygeia.gr 01.10.2009

53 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 02.10.2009

54 Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου www.ase.gr / www.hygeia.gr 06.10.2009

55 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 13.10.2009

56 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 15.10.2009

57 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 15.10.2009

58 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 15.10.2009

59 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 15.10.2009

60 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 19.10.2009

61 Σχολιασμός Δημοσιευμάτων www.ase.gr / www.hygeia.gr 20.10.2009

62 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 20.10.2009

63
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.ase.gr / www.hygeia.gr 29.10.2009

64 Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα. Αρετή Σουβατζόγλου www.ase.gr / www.hygeia.gr 29.10.2009

65
Εισαγωγή νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρη-
τών υπέρ των παλαιών μετόχων

www.ase.gr / www.hygeia.gr 03.11.2009

66 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 06.11.2009
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Α/Α ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

67 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 06.11.2009

68 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 www.ase.gr / www.hygeia.gr 06.11.2009

69
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗ-
ΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

www.ase.gr / www.hygeia.gr 09.11.2009

70
Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του 
Ν. 3556/2007 - Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε»

www.ase.gr / www.hygeia.gr 10.11.2009

71 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 13.11.2009

72
Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης & Δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων Εννεα-
μήνου 2009.

www.ase.gr / www.hygeia.gr 17.11.2009

73
Παρουσίαση για τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2009. έως 
30.09.2009

www.ase.gr / www.hygeia.gr 19.11.2009

74 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 www.ase.gr / www.hygeia.gr 19.11.2009

75
Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 
2007 και 2008

www.ase.gr / www.hygeia.gr 25.11.2009

76 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 23.12.2009

77 Ανακοίνωση www.ase.gr / www.hygeia.gr 30.12.2009
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Κ. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.hygeia.gr 



Τηλ.: 210 685 0820

Σχεδιασμός - Παραγωγή



Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού
151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 686 7000 
Fax:  210 686 7008

e-mail: ir@hygeia.gr

http://www.hygeia.gr




