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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Το 2011 οι Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατείχαν τις παρακάτω πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΗ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΓΕΙΑ

JOINT 

COMMISSION 

INTERNATIONAL

Όλες οι δραστηριότητες:  

PATIENT CARE & ORGANIZATION MANAGEMENT
28.01.2010

ΥΓΕΙΑ TEMOS

Όλες οι δραστηριότητες:  

MEDICAL TOURISM AND CROSS-BORDER HEALTHCARE SERVICES (βλ. 

αναλυτική επεξήγηση παρακάτω)

17.10.2011

ΥΓΕΙΑ ISO 9001

Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας και Οστεοπόρωσης:  

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΙ-

ΚΟΝΙΣΗΣ

20.04.2005

ΥΓΕΙΑ ISO 9001

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας με Εκπομπή Ποζιτρονίων (PET/CT):  

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΡ-

ΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

(PET/CT)

17.04.2006

ΥΓΕΙΑ ISO 9001

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης:  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 

ΕΡΓΩΝ

06.06.2006

ΥΓΕΙΑ /  

ΜΗΤΕΡΑ
ISO 9001

Κεντρικά Εργαστήρια:  

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

& ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΙ-

ΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

12.04.2007

ΜΗΤΕΡΑ TEMOS

Όλες οι δραστηριότητες:  

MEDICAL TOURISM AND CROSS-BORDER HEALTHCARE SERVICES (βλ. 

αναλυτική επεξήγηση παρακάτω)

17.10.2011

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

BIOCHECK

ISO 9001
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟ-

ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
08.10.2002

Y-LOGIMED ISO 9001

Όλες οι δραστηριότητες:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

15.05.2009

Y-LOGIMED

Υπουργική Από-

φαση ΔΥ8δ/

Γ.Π./1348/ΦΕΚ 

32/16.01.2004

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 15.05.2009

Y-LOGIMED ISO 13485

Όλες οι δραστηριότητες:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

15.05.2009

Y-LOGIMED BS 25999

Όλες οι δραστηριότητες:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

11.10.2010

STEM-

HEALTH

FACT- Netcord: 

Cord Blood 

Banks for 

Autologous 

and Directed 

Allogeneic Use

Όλες οι δραστηριότητες:  

CORD BLOOD COLLECTION, PROCESSING, TESTING, BANKING, 

SELECTION AND RELEASE OF AUTOLOGOUS AND DIRECTED 

ALLOGENEIC DONATIONS

08.09.2010

AΛΦΑLAB ISO 15189 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 09.11.2012



Σύμφωνα με τα Προγράμματα Ποιότητας που εφαρμόζουν οι θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και υπό 

τη διαρκή εποπτεία και υποστήριξη της Διεύθυνσης Ποιότητας του Ομίλου, υπό ανάπτυξη βρίσκονται τα ακό-

λουθα συστήματα διαχείρισης:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΥΓΕΙΑ ISO 14001
Όλες οι δραστηριότητες: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑ OHSAS 18001
Όλες οι δραστηριότητες: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΕΡΑ ISO 9001
Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF): 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΤΕΡΑ ISO 9001
Όλες οι δραστηριότητες: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΕΡΑ ISO 9001

Ακτινολογικό Τμήμα - Μαστογραφία – Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA

ISO 15189 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA

TEMOS
Όλες οι δραστηριότητες: 

MEDICAL TOURISM AND CROSS-BORDER HEALTHCARE SERVICES

Y-LOGIMED ISO 14001

Όλες οι δραστηριότητες: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ







ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ &  

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

/ Διασφάλιση ποιότητας, 

υπευθυνότητας και ασφά-

λειας στις υπηρεσίες και 

την παροχή τους

/ Προσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών με βάση τις 

ανάγκες της αγοράς

 Διαχείριση Προτάσεων & Παρατηρήσεων Ασθενών, 

Συνοδών & Επισκεπτών

 Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών

 Συλλογή και αξιολόγηση KPIs με επίκεντρο την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

 Εταιρικές ιστοσελίδες

 Έντυπα επικοινωνίας & ενημέρωσης

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ &  

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

/ Διασφάλιση ενός υγιούς, 

ασφαλούς και ικανοποι-

ητικού εργασιακού περι-

βάλλοντος

/ Διασφάλιση της ανεξαρ-

τησίας του συνδικαλισμού

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

 Σύστημα αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού

 Σύστημα συλλογής και αξιολόγησης προτάσεων βελτίω-

σης από το προσωπικό

 Εταιρικές εκδόσεις

 Πολιτικές παροχών

 Εσωτερικό δίκτυο (intranet)

 Εσωτερικές συναντήσεις

 Εκδηλώσεις

 Ανακοινώσεις

 Συστηματική συνεργασία των συλλόγων εργαζομένων με 

τη Διοίκηση και τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού

ΜΕΤΟΧΟΙ &  

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

/ Διασφάλιση έγκαιρης και 

έγκυρης ενημέρωσης

 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

 Περιοδική ενημέρωση με ειδική έκδοση

 Επενδυτικές σχέσεις

 Συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές

 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

/ Διασφάλιση αρμονικού 

πλαισίου συνεργασίας 

/ Διασφάλιση ενός υγιούς, 

ασφαλούς και ικανοποι-

ητικού εργασιακού περι-

βάλλοντος

 Έρευνα Ικανοποίησης Ιατρών

 Πολιτικές παροχών

 Εκδηλώσεις / Συνέδρια / Ημερίδες

 Ανακοινώσεις

    Εταιρικό περιοδικό

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑ-

ΝΙΣΜΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

/ Διασφάλιση αρμονικού 

πλαισίου συνεργασίας
 Τακτικές συναντήσεις & αλληλοενημέρωση



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ /  

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

/ Διασφάλιση αρμονικού 

πλαισίου συνεργασίας. 

/ Διασφάλιση ενός υγιούς, 

ασφαλούς και ικανοποι-

ητικού εργασιακού περι-

βάλλοντος

 Τακτικές συναντήσεις & αλληλοενημέρωση 

 Εκπαίδευση σε θέματα υγείας & ασφάλειας, πρόληψης 

νοσοκομειακών λοιμώξεων, κλπ.

 Ενημέρωση για συμμόρφωση προς τις εταιρικές διαδικα-

σίες & πρακτικές

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

/ Διασφάλιση διαφανούς 

πλαισίου συνεργασίας

/ Λειτουργία Κεντρικής Επι-

τροπής Προμηθειών Ομί-

λου και σχετικές γραπτές 

διαδικασίες 

/ Τυποποιημένη Αξιολόγηση 

Προμηθευτών

 Λειτουργία Τμήματος Προμηθειών

 Λειτουργία συστήματος E-auction στις προμήθειες

 Τακτικές συναντήσεις και αλληλοενημέρωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

/ Διασφάλιση των συμφε-

ρόντων του κλάδου

 Ενεργή συμμετοχή πολλών στελεχών του Ομίλου στις κύ-

ριες Ενώσεις του κλάδου

ΠΟΛΙΤΕΙΑ &  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

/ Διαρκής συμμόρφωση με 

το κανονιστικό πλαίσιο

 Συνεχής έλεγχος ποιότητας και συμμόρφωσης με τις νο-

μοθετικές απαιτήσεις

 Συναντήσεις για άμεση ενημέρωση αλλά και έμμεση ενη-

μέρωση μέσω των κλαδικών οργανώσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

/ Συνεργασίες με πανεπι-

στήμια για την εκπόνηση 

εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων

 Μετεκπαίδευση εργαζομένων

 Εκπαίδευση σπουδαστών ΤΕΙ –ΙΙΕΚ & ΑΕΙ

 Συνδρομή για εκπόνηση πτυχιακών & μεταπτυχιακών ερ-

γασιών, ερευνών κλπ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ / 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

/ Διασφάλιση 

της συνέχειας της  

χορηγικής πολιτικής

 Ενίσχυση φορέων με συνέχεια και συνέπεια

 Ενίσχυση επιστημονικών συνεδρίων

 Ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας

 Αμφίδρομη επικοινωνία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

/ Διασφάλιση ορθής και 

γρήγορης ενημέρωσης

 Λειτουργία Γραφείου Τύπου

 Δελτία Τύπου

 Συνεντεύξεις Τύπου

ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ / 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  

ΥΓΕΙΑΣ

/ Υποδοχή και παροχή προ-

γραμμάτων εκπαίδευσης 

για μεγάλο εύρος σπουδα-

στών / φοιτητών

 Αποδοχή ομάδων ή/και ατόμων για παρουσίαση λειτουρ-

γιών / οργάνωσης

 Ειδικά προγράμματα για μέλη
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ΕΤΑΙΡEΙΑ 2010 2011
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  

ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΥΓΕΙΑ 1226 1253 2,2%

ΜΗΤΕΡΑ 880 892 1,4%

ΛΗΤΩ 266 252 -5,3%

Y-LOGIMED 115 123 7,0%

A-LAB 16 17 6,3%

Y-PHARMA 14 8 -42,9%

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(BIOCHECK)

18 19 5,6%

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16 16 0,0%

ΑΝΙΖ 28 28 0,0%

STEM HEALTH 39 36 -7,7%

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 169 150 -11,2%

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 89 87 -2,2%

HHT (HYGEIA Hospital Tirana) 376 413 9,8%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ 3252 3294 1,3%











































































ΥΓΕΙΑ
βραβεία

εργαζόμενοι

προσφορά

παροχή

ενέργειες

νοσοκομείο

διακυβέρνηση

πιστεύουμε

2011

διασφαλίζουμε όραμα

επίπεδο

Ελλάδα

επιβράβευση

ποιότητα

συνέπεια

βελτίωση

επιτυχία

υπευθυνότητα

όλοι

υπευθυνότητα

δράσεις

δημιουργία

κορυφαίος

Όμιλος

σεβασμός

συμμέτοχοι

Διοίκηση

προσπάθεια

αριστεία

κλάδος

περιβάλλον

κοινωνία

οργάνωση

στόχοι

βελτίωση
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ Ι: Δημοσιοποιήσεις Προφίλ 

1 Στρατηγική και Ανάλυση

1.1

Δήλωση από το ανώτερο στέλεχος 

του Οργανισμού που είναι  

αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων.

Δήλωση  

Διευθύνουσας  

Συμβούλου.

1.2

Περιγραφή των βασικών  

επιπτώσεων, κινδύνων  

και ευκαιριών.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 / 

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού  

Συμβουλίου.

2 Προφίλ Οργανισμού

2.1 Επωνυμία του Οργανισμού. Όμιλος ΥΓΕΙΑ.

2.2
Κύριες μάρκες, προϊόντα  

ή / και υπηρεσίες.

1.1. Η Παρουσία μας, 1.2. Ιστορική 

Αναδρομή και Επιχειρηματική Δρα-

στηριότητα, 1.3. Οι Εταιρείες μας.

2.3

Λειτουργική δομή του Οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένων  

των βασικών κλάδων, εταιρειών  

εκμετάλλευσης, θυγατρικών  

εταιρειών και κοινοπραξιών.

1.1. Η Παρουσία μας, 1.2. Ιστορική 

Αναδρομή και Επιχειρηματική Δρα-

στηριότητα, 1.3. Οι Εταιρείες μας.

2.4
Τοποθεσία της έδρας  

του Οργανισμού.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 

(Δομή Ομίλου και Μέθοδος  

Ενοποίησης των Εταιρειών) και  

1.1. Η Παρουσία μας.

2.5

Αριθμός των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιείται ο Οργανισμός,  

και ονόματα των χωρών,  

στις οποίες πραγματοποιούνται  

σημαντικές δραστηριότητες.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 

(Δομή Ομίλου και Μέθοδος  

Ενοποίησης των Εταιρειών) και  

1.1. Η Παρουσία μας.
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2.6
Καθεστώς ιδιοκτησίας  

και νομική μορφή.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 

(Δομή Ομίλου και Μέθοδος Ενο-

ποίησης των Εταιρειών και (Ζ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗ-

ΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 

ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007).

2.7

Αγορές που εξυπηρετούνται  

(συμπεριλαμβανομένης γεωγραφι-

κής ανάλυσης, κλάδων που εξυπη-

ρετούνται, τύπων πελατών / δικαι-

ούχων).

1.1. Η Παρουσία μας.

2.8
Μεγέθη του Οργανισμού  

που εκδίδει τον απολογισμό.

Πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη 

του Ομίλου ΥΓΕΙΑ υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα μας www.hygeia.gr στην 

ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών/Οι-

κονομικά Στοιχεία.

2.9

Σημαντικές μεταβολές κατά τη δι-

άρκεια της περιόδου απολογισμού 

όσον αφορά στο μέγεθος, τη  

δομή και την ιδιοκτησία.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011.

2.10

Βραβεύσεις που απονεμήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της περιόδου  

απολογισμού.

1.4. Οι διακρίσεις μας.

3 Παράμετροι απολογισμού

3.1
Περίοδος απολογισμού για  

τις παρεχόμενες πληροφορίες.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.2
Ημερομηνία του προγενέστερου 

απολογισμού.
27 Οκτωβρίου 2011.

3.3 Κύκλος απολογισμού.
7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.4

Σημείο επικοινωνίας για την υποβο-

λή ερωτημάτων σχετικά με τον  

απολογισμό και το περιεχόμενό του.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.5
Διαδικασία καθορισμού του περιε-

χομένου του απολογισμού.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.6

Όρια του απολογισμού (π.χ. χώρες, 

κλάδοι, θυγατρικές, μισθωμένες 

εγκαταστάσεις, κοινοπραξίες,  

προμηθευτές).

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.
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3.7

Αναφορά τυχόν συγκεκριμένων πε-

ριορισμών ως προς τα πεδία και τα 

όρια του Απολογισμού.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.8

Βάση υποβολής απολογισμών για 

κοινοπραξίες, θυγατρικές, μισθω-

μένες εγκαταστάσεις, εργασίες που 

ανατίθενται σε εργολάβους και άλ-

λους φορείς που μπορεί να επηρε-

άσουν σημαντικά τη σύγκριση από 

περίοδο σε περίοδο ή/και μεταξύ 

των εταιρειών.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.9

Τεχνικές μέτρησης στοιχείων και 

βάσεις υπολογισμού, συμπεριλαμ-

βανομένων των παραδοχών και των 

τεχνικών που αποτελούν τη βάση 

των εκτιμήσεων που χρησιμοποιού-

νται για την επεξεργασία των δει-

κτών και άλλων στοιχείων του απο-

λογισμού. Εξηγήστε τυχόν αποφά-

σεις να μην χρησιμοποιήσετε τα 

Πρωτόκολλα Δεικτών GRI ή να απο-

κλίνετε σημαντικά από αυτά.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.10

Εξήγηση της συνέπειας οποιασδή-

ποτε επαναδιατύπωσης στοιχείων 

που περιλαμβάνονταν σε προηγού-

μενους απολογισμούς και των λόγων 

αυτής της επαναδιατύπωσης (π.χ. 

συγχωνεύσεις / εξαγορές, αλλαγή 

ετών / περιόδων βάσης, φύση δρα-

στηριοτήτων, μέθοδοι μέτρησης).

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.11

Σημαντικές αλλαγές του εύρους, 

των ορίων ή των μεθόδων μέτρη-

σης που χρησιμοποιούνται στον 

απολογισμό σε σχέση με προηγού-

μενες περιόδους απολογισμών.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.12

Πίνακας προσδιορισμού θέσεως 

των τυπικών δημοσιοποιήσεων που 

περιέχονται στον απολογισμό.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.

3.13

Πολιτική και τρέχουσα πρακτική 

όσον αφορά στην επιδίωξη εξωτερι-

κής διασφαλίσεως του απολογισμού.

7. Βασικές Παράμετροι και  

Μεθοδολογία του Απολογισμού.
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4 Διακυβέρνηση, Δεσμεύσεις, Συμμετοχή

4.1

Δομή διακυβέρνησης του οργα-

νισμού, καθώς και επιτροπές που 

αναφέρονται στο υψηλότερο διοι-

κητικό όργανο, το οποίο είναι υπεύ-

θυνο για συγκεκριμένα καθήκοντα, 

όπως ο καθορισμός της στρατηγι-

κής ή η οργανωτική επίβλεψη.

Στην ιστοσελίδα μας www.hygeia.gr 

ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνη-

σης, στον Ετήσιο Απολογισμό 2011 

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

ν. 3016/2002) και στην ενότητα 

2.1.1 Ανώτατα Όργανα Διοίκησης.

4.2

Επισημάνετε κατά πόσο ο Πρόε-

δρος του υψηλότερου διοικητικού 

οργάνου διακυβέρνησης είναι ταυ-

τόχρονα εκτελεστικό μέλος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι  

μη εκτελεστικό μέλος  

(στοιχεία 2012).

4.3

Για τους Οργανισμούς που χρησι-

μοποιούν συγκεντρωτική δομή  

για το Διοικητικό τους Συμβούλιο,  

δηλώστε αριθμό των μελών του  

υψηλότερου διοικητικού οργάνου  

που είναι ανεξάρτητα ή / και μη  

εκτελεστικά μέλη.

Στο Δ.Σ. του Ομίλου ΥΓΕΙΑ  

υπάρχουν 8 μη εκτελεστικά  

και 2 ανεξάρτητα μη  

εκτελεστικά μέλη.

4.4

Μηχανισμοί μέσω των οποίων  

οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι  

παρέχουν συστάσεις ή οδηγίες  

στο υψηλότερο διοικητικό όργανο.

Το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & 

Εξυπηρέτησης Μετόχων διασφαλίζει 

τόσο την ύπαρξη συνεχούς και απρό-

σκοπτης επικοινωνίας με τους μετό-

χους όσο και τα δικαιώματά τους ως 

αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία. Η Διεύθυνση Αν-

θρώπινου Δυναμικού μεριμνά για την 

έγκαιρη και έγκυρη προώθηση των αι-

τημάτων των εργαζομένων στη Διοί-

κηση και πραγματοποιεί τακτικές συ-

ναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των 

εργαζομένων και της Διοίκησης.

4.5

Σύνδεση της αμοιβής των μελών 

του ανώτερου διοικητικού οργάνου, 

των ανώτατων διευθυντικών στελε-

χών και των στελεχών (συμπεριλαμ-

βανομένων των συμφωνιών αποχώ-

ρησης) και της συνολικής επίδοσης 

του οργανισμού (συμπεριλαμβανο-

μένης της κοινωνικής και της περι-

βαλλοντικής επιδόσεως).

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμοίβονται για τις 

υπηρεσίες τους ως μέλη Δ.Σ.

Οι στόχοι επίδοσης των ανώτατων δι-

ευθυντικών στελεχών και των στελε-

χών καθορίζονται από το στέλεχος και 

τον άμεσο προϊστάμενό του σε ετήσια 

βάση σύμφωνα με τη διαδικασία Αξι-

ολόγησης Εργαζομένων. Στόχοι που 

άπτονται της εταιρικής υπευθυνότη-

τας περιλαμβάνονται στους στόχους 

επίδοσης, ανάλογα με το ρόλο και την 

αρμοδιότητα του στελέχους.
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4.6

Διαδικασίες που εφαρμόζονται, 

προκειμένου το υψηλότερο διοι-

κητικό όργανο να διασφαλίζει ότι 

αποφεύγεται η σύγκρουση συμφε-

ρόντων.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως 

με τα όσα ορίζει ο ν. 3016/2002.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας 

www.hygeia.gr/Εταιρική Διακυβέρ-

νηση/Κώδικας Εταιρικής Διακυ-

βέρνησης.

4.7

Διαδικασία καθορισμού των προ-

σόντων και της εξειδίκευσης των 

μελών του υψηλότερου διοικητικού 

οργάνου, το οποίο προσδιορίζει τη 

στρατηγική του οργανισμού σε οι-

κονομικά, περιβαλλοντικά και κοι-

νωνικά θέματα.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

αξιολογεί τα μέλη του Δ.Σ. 

Εφαρμόζει τις απαιτήσεις εταιρικής 

διακυβέρνησης σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία.

4.8

Εσωτερικές δηλώσεις αποστολής 

ή αξίες, κώδικες δεοντολογίας και 

αρχές που αφορούν την οικονομι-

κή, περιβαλλοντική και κοινωνική 

επίδοση, καθώς και την κατάσταση 

εφαρμογής τους.

2.1. Εταιρική Διακυβέρνηση.

4.9

Διαδικασίες του υψηλότερου διοι-

κητικού οργάνου για την επίβλεψη 

της συμμόρφωσης του οργανισμού 

και της διαχείρισης της οικονομι-

κής, περιβαλλοντικής και κοινωνι-

κής επίδοσης, καθώς και των σχε-

τικών κινδύνων και ευκαιριών, και 

της τήρησης διεθνώς συμφωνημέ-

νων προτύπων, κωδίκων δεοντολο-

γίας και αρχών.

2.1. Εταιρική Διακυβέρνηση,  

2.2.2. Οργάνωση & Διοικητικές  

Δομές Ποιότητας,  

2.2.4. Διαχείριση Κινδύνων  

& Ασφάλεια Εγκαταστάσεων.

4.10

Διαδικασίες αξιολόγησης της από-

δοσης του υψηλότερου διοικητικού 

οργάνου, κυρίως όσον αφορά την 

οικονομική, την περιβαλλοντική και 

την κοινωνική επίδοση.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

αξιολογεί τα μέλη του Δ.Σ.

4.11

Επεξήγηση του κατά πόσον ο ορ-

γανισμός εφαρμόζει την προσέγ-

γιση ή την αρχή της πρόληψης και 

του τρόπου εφαρμογής της.

2.1.2. Σύστημα Εσωτερικού  

Ελέγχου, 2.2. Διαχείριση  

Ποιότητας και Ασφάλεια Ασθενών.

4.12

Εξωτερικοί οικονομικοί, περιβαλλο-

ντικοί και κοινωνικοί χάρτες, αρχές 

ή άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες 

εγκρίνει ή υποστηρίζει ο Οργανι-

σμός.

1.5. Συμμετοχές σε Οργανώσεις  

και 2.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα.
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4.13

Συμμετοχές σε ενώσεις ή / και 

εθνικές / διεθνείς οργανώσεις προ-

άσπισης, στις οποίες ο οργανισμός: 

*κατέχει θέσεις σε διοικητικά όργα-

να, *συμμετέχει σε έργα ή επιτρο-

πές, *προσφέρει ουσιαστική χρημα-

τοδότηση, πέραν της προβλεπόμε-

νης συνδρομής ή *θεωρεί στρατη-

γική τη συμμετοχή του.

1.5. Συμμετοχές σε Οργανώσεις.

4.14

Κατάλογος των ομάδων  

κοινωνικών εταίρων που συνεργά-

ζονται με τον Οργανισμό.

1.7. Κοινωνικοί Εταίροι -  

Συμμετέχοντες.

4.15

Βάση εντοπισμού και επιλογής κοι-

νωνικών εταίρων με τους οποίους 

συνεργάζεται ο Οργανισμός.

1.7. Κοινωνικοί Εταίροι -  

Συμμετέχοντες.

4.16

Προσέγγιση της συνεργασίας με 

τους κοινωνικούς εταίρους, συμπε-

ριλαμβανομένης της συχνότητας 

συνεργασίας ανά τύπο και ομάδα 

κοινωνικών εταίρων.

1.7. Κοινωνικοί Εταίροι -  

Συμμετέχοντες.

4.17

Βασικά θέματα και ανησυχίες  

που έχουν προκύψει στο πλαίσιο 

της συνεργασίας με τους  

κοινωνικούς εταίρους και περιγρα-

φή του τρόπου με τον οποίο  

ο οργανισμός αντιμετώπισε  

αυτά τα βασικά θέματα  

και τις ανησυχίες, όπως π.χ.  

μέσω του απολογισμού του.

Δεδομένου ότι μόλις την προηγού-

μενη χρονιά εκδώσαμε τον πρώ-

το Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυ-

νότητας, τα θέματα που προέκυψαν 

μέσω του διαλόγου με τους κοινω-

νικούς μας εταίρους ήταν περιορι-

σμένου εύρους. Για το λόγο αυτό 

αποφασίσαμε να συμμετέχουμε 

στο θεσμό BRAVO μια πρωτοβου-

λία του QualityNet Foundation, για 

την ανάπτυξη του διαλόγου των επι-

χειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Τα αποτελέσματα από το θε-

σμό BRAVO είναι ακόμη σε εξέλιξη.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Δημοσιοποιήσεις Διοικητικής Πρακτικής (DMA)

DMA EC Δημοσιοποίηση Διοικητικής Πρακτικής - Οικονομική Επίδοση

Πτυχές Οικονομική Επίδοση. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011.

Παρουσία στην αγορά.

1.1. Η Παρουσία μας, 1.2. Ιστορική 

Αναδρομή και Επιχειρηματική Δρα-

στηριότητα, 1.3. Οι Εταιρείες μας.

Έμμεσες οικονομικές επιδράσεις. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011.
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DMA EΝ Δημοσιοποίηση Διοικητικής Πρακτικής - Περιβαλλοντική Επίδοση

Πτυχές Υλικά.
5.6. Άλλες Δράσεις Προστασίας 

του Περιβάλλοντος.

Ενέργεια. 5.2.1. Φυσικοί Πόροι και Διαχείριση.

Νερό. 5.2.1. Φυσικοί Πόροι και Διαχείριση.

Βιοποικιλότητα. 5.4. Βιοποικιλότητα.

Εκπομπές αερίων, υγρά απόβλητα 

και στερεά απόβλητα.

5.2.2 Διαχείριση Αποβλήτων, 5.3 

Κλιματική Αλλαγή.

Προϊόντα και υπηρεσίες.
5.6. Άλλες Δράσεις Προστασίας 

του Περιβάλλοντος.

Συμμόρφωση. 5.5. Κανονιστική Συμμόρφωση.

Μεταφορές. 5.3. Κλιματική Αλλαγή.

Γενικά. 5.1. Το όραμά μας για το Περιβάλλον.

DMA LA Δημοσιοποίηση Διοικητικής Πρακτικής - Πρακτικές Εργασίας και Αξιοπρεπής Εργασία

Πτυχές Απασχόληση. 4.1. Διαχείριση Προσωπικού.

Σχέσεις εργαζομένων / Διοίκησης.
4.6. Διάλογος με τους Εργαζομέ-

νους.

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο  

εργασίας.

4.7. Υγεία και Ασφάλεια  

Εργαζομένων.

Επιμόρφωση και εκπαίδευση. 4.2. Εκπαίδευση.

Διαφοροποίηση και ίσες ευκαιρίες. 4.5. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών.

Ισότιμη αμοιβή για γυναίκες  

και άνδρες.
4.5. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών.

DMA HR Δημοσιοποίηση Διοικητικής Πρακτικής - Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πτυχές
Πρακτικές επενδύσεων και  

προμηθειών.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Δείκτες Επίδοσης (Ευ-

θείες απαντήσεις στους Δείκτες 

HR1, HR2 και HR3).

Έλλειψη διακρίσεων. 4.5. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών.

Ελευθερία συνδικαλισμού και  

συλλογικές διαπραγματεύσεις.

4.6. Διάλογος με τους Εργαζομέ-

νους.

Παιδική εργασία. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Εξαναγκασμένη και υποχρεωτική 

εργασία.
4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

Πρακτικές ασφάλειας. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δικαιώματα αυτόχθονων πληθυσμών. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Αξιολόγηση. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Διόρθωση. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα.

DMA SO Δημοσιοποίηση Διοικητικής Πρακτικής - Κοινωνία

Πτυχές Τοπικές κοινότητες.

3.2. Ενημέρωση Ενδιαφερομένων 

Μερών, 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Διαφθορά.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Δείκτες Επίδοσης (Ευ-

θείες απαντήσεις στους Δείκτες 

SO2, SO3 και SO4).

Δημόσια πολιτική.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Δείκτες Επίδοσης (Ευ-

θείες απαντήσεις στους Δείκτες 

SO5 και SO6).

Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Δείκτες Επίδοσης (Ευ-

θεία απάντηση στο Δείκτη SO7).

Συμμόρφωση.
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συμμορφώνεται 

πλήρως με τη νομοθεσία.

DMA PR Δημοσιοποίηση Διοικητικής Πρακτικής - Προϊόντα

Πτυχές Υγεία και ασφάλεια των πελατών.
2.2. Διαχείριση Ποιότητας  

και Ασφάλεια Ασθενών.

Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών.
2.2. Διαχείριση Ποιότητας  

και Ασφάλεια Ασθενών.

Επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συμμορφώνεται 

πλήρως με τη νομοθεσία, τα  

πρότυπα και τους προαιρετικούς 

κώδικες συμπεριφοράς.

Ιδιωτικότητα των πελατών.
2.2. Διαχείριση Ποιότητας  

και Ασφάλεια Ασθενών.

Συμμόρφωση.
2.2. Διαχείριση Ποιότητας  

και Ασφάλεια Ασθενών.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Δείκτες Επίδοσης

Οικονομική

Οικονομική Επίδοση

EC1  

Άμεση οικονομική αξία που παρά-

γεται και κατανέμεται, συμπεριλαμ-

βανομένων των εσόδων, του κό-

στους λειτουργίας, των αμοιβών 

των Εργαζομένων, των δωρεών και 

άλλων επενδύσεων σε επίπεδο κοι-

νότητας, παρακρατηθέντων κερ-

δών και πληρωμών σε παρόχους 

κεφαλαίου και κρατικούς φορείς.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011.

EC2

Χρηματοοικονομικές επιδράσεις 

και άλλοι κίνδυνοι και ευκαιρίες για 

τις επιχειρησιακές δραστηριότητες 

λόγω της αλλαγής του κλίματος.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011.

EC3

Κάλυψη των υποχρεώσεων του Ορ-

γανισμού σύμφωνα με το πρόγραμ-

μα καθορισμένων παροχών.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ καλύπτει όλες  

τις υποχρεώσεις του σύμφωνα  

με το πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών.

EC4  

Σημαντική χρηματοοικονομική βο-

ήθεια που λαμβάνεται από κυβερ-

νητικούς φορείς.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011, 

Ετήσιος Απολογισμός 2011.

Παρουσία στην αγορά

EC5 

Κλίμακα ποσοστού του τυπικού  

βασικού μισθού σε σύγκριση με 

τον κατώτατο μισθό που ισχύει σε 

τοπικό επίπεδο, σε σημαντικές  

τοποθεσίες δραστηριοποίησης  

του οργανισμού.

Ο κατώτατος βασικός μισθός  

στο ΥΓΕΙΑ είναι κατά 15%  

ανώτερος από τον κατώτατο  

βασικό μισθό που ισχύει  

στην Ελλάδα για το 2011.

EC6  

Πολιτική, Πρακτικές και Αναλογία 

Δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές 

στις σημαντικές τοποθεσίες δρα-

στηριοποίησης του Οργανισμού.

2.1.3. Πολιτική Προμηθειών.

EC7 

Διαδικασίες για προσλήψεις προ-

σωπικού από την περιοχή και ανα-

λογία προσλήψεων ανώτερων στε-

λεχών από την τοπική κοινότητα 

στις σημαντικές περιοχές δραστη-

ριοποίησης του οργανισμού.

Οι Κλινικές του Ομίλου στην Ελλά-

δα απασχολούν κατά 99% προσω-

πικό με ελληνική υπηκοότητα.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

Έμμεσες οικονομικές επιδράσεις

EC8

Ανάπτυξη και επίδραση των  

επενδύσεων σε υποδομή και  

υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως  

για το κοινό όφελος, μέσω της 

συμμετοχής σε είδος ή δωρεάν.

3. Υπευθυνότητα για την Κοινωνία.

EC9

Περιγραφή σημαντικών εμμέσων 

οικονομικών συνεπειών, συμπερι-

λαμβανομένων των συναφών  

μεγεθών τους.

3. Υπευθυνότητα για την Κοινωνία.

Περιβαλλοντική

Υλικά

ΕΝ1 
Χρησιμοποιούμενα υλικά κατά 

βάση, βάρος ή όγκο.

Παρόλο που θεωρούμε ότι δεν  

είναι ουσιαστικό για τον Όμιλο 

ΥΓΕΙΑ, καθώς η βασική δραστηρι-

ότητα μας είναι η παροχή υπηρεσι-

ών, σχετικές αναφορές για τα χρη-

σιμοποιούμενα υλικά γίνεται στην 

ενότητα 5.6. Άλλες Δράσεις Προ-

στασίας του Περιβάλλοντος).

ΕΝ2

Χρησιμοποιούμενα υλικά που προ-

έρχονται από εισαγωγή ανακυκλω-

μένων υλικών.

Παρόλο που θεωρούμε ότι δεν  

είναι ουσιαστικό για τον Όμιλο 

ΥΓΕΙΑ, καθώς η βασική δραστηρι-

ότητα μας είναι η παροχή υπηρεσι-

ών, σχετικές αναφορές για τα χρη-

σιμοποιούμενα υλικά γίνεται στην 

ενότητα 5.6. Άλλες Δράσεις Προ-

στασίας του Περιβάλλοντος).

Ενέργεια

ΕΝ3 

Άμεση κατανάλωση ενέργειας,  

με βάση την πρωτογενή πηγή  

ενέργειας.

5.2.1. Φυσικοί Πόροι και Διαχείριση.

ΕΝ4 

Έμμεση κατανάλωση ενέργειας,  

με βάση την πρωτογενή πηγή  

ενέργειας.

5.2.1. Φυσικοί Πόροι και Διαχείριση.

ΕΝ5 

Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω  

συντηρήσεως και βελτιώσεως  

της απόδοσης.

5.6. Άλλες Δράσεις Προστασίας 

του Περιβάλλοντος.



Παράγραφος 
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Περιγραφή
Επίπεδο  
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Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

ΕΝ6 

Πρωτοβουλίες που εξοικονομούν 

ενέργεια ή υπηρεσίες / προϊόντα 

που βασίζονται σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και αποτελέσματα 

σε ότι αφορά στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, ως αποτέλεσμα συγκε-

κριμένων πρωτοβουλιών.

5.6. Άλλες Δράσεις Προστασίας 

του Περιβάλλοντος.

ΕΝ7 

Πρωτοβουλίες για τη μείωση της 

έμμεσης κατανάλωσης ενέργειας 

και μειώσεις που επετεύχθησαν.

5.6. Άλλες Δράσεις Προστασίας 

του Περιβάλλοντος.

Νερό

ΕΝ8 
Συνολική άντληση νερού με βάση 

την πηγή.
5.2.1. Φυσικοί Πόροι και Διαχείριση.

ΕΝ9
Υδάτινες πηγές που επηρεάζονται 

σημαντικά από την άντληση νερού.

Δεν επηρεάζονται σημαντικά  

υδάτινες πηγές από τη δραστηριό-

τητα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

ΕΝ10

Ποσοστό και συνολική ποσότητα 

νερού που ανακυκλώθηκε  

και επαναχρησιμοποιήθηκε.

0 m3 (0%)

Βιοποικιλότητα

ΕΝ11

Θέση και έκταση ιδιόκτητων, εκμι-

σθωμένων ή διαχειριζόμενων γαι-

ών εντός ή παρακείμενων σε προ-

στατευόμενες ή υψηλής αξίας βιο-

ποικιλότητας περιοχές.

5.4. Βιοποικιλότητα.

ΕΝ12

Περιγραφή των σημαντικών επι-

δράσεων των δραστηριοτήτων, 

των προϊόντων και των υπηρεσι-

ών στη βιοποικιλότητα των προστα-

τευμένων περιοχών και των περιο-

χών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, 

εκτός των προστατευομένων  

περιοχών.

5.4. Βιοποικιλότητα.

ΕΝ13
Βιότοποι που προστατεύονται ή 

αποκαθίστανται.

Δεν έχουμε δράσει σε αυτή  

την κατεύθυνση.

ΕΝ14

Στρατηγικές, υφιστάμενες ενέργει-

ες ή μελλοντικά σχέδια για τη δια-

χείριση του αντίκτυπου στο πεδίο 

της βιοποικιλότητας.

Προς το παρόν δεν έχουμε 

στρατηγικές, υφιστάμενες  

ενέργειες ή μελλοντικά σχέδια 

προς αυτή την κατεύθυνση.



Παράγραφος 
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Περιγραφή
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ΕΝ15

Αριθμός ειδών στη Red List του 

IUCN και στις εθνικές λίστες προ-

στατευόμενων ειδών σε περιοχές 

που επηρεάζονται από τη λειτουρ-

γία του Οργανισμού, στη βάση του 

επιπέδου κινδύνου εξαφανίσεως.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δεν δραστηριο-

ποιείται σε περιοχές υψηλής αξίας 

βιοποικιλότητας (βλ. 5.4. Βιοποικι-

λότητα).

Εκπομπές αερίων, υγρά απόβλητα και στερεά απόβλητα

ΕΝ16

Συνολικές άμεσες και έμμεσες  

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου  

με βάση το βάρος.

5.3. Κλιματική Αλλαγή.

ΕΝ17

Άλλες σχετικές έμμεσες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου και των 

μειώσεων που επετεύχθησαν.

5.3. Κλιματική Αλλαγή.

ΕΝ18

Πρωτοβουλίες για τη μείωση  

των ρύπων του θερμοκηπίου και 

των μειώσεων που επετεύχθησαν.

5.3. Κλιματική Αλλαγή.

ΕΝ19
Εκπομπές ουσιών που καταστρέ-

φουν το όζον με βάση το βάρος.
5.3. Κλιματική Αλλαγή.

ΕΝ20   

NOx, SΟx, και άλλες σημαντικές 

εκπομπές αερίων, με βάση  

τον τύπο και το βάρος.

5.3. Κλιματική Αλλαγή.

ΕΝ21

Συνολικός όγκος υδάτινων  

αποβλήτων, με βάση την ποιότητα 

και τον προορισμό.

5.2.2. Διαχείριση Αποβλήτων.

ΕΝ22   

Συνολικό βάρος των αποβλήτων  

με βάση τον τύπο και τη μέθοδο  

διαθέσεως.

5.2.2. Διαχείριση Αποβλήτων.

ΕΝ23
Συνολικός αριθμός και όγκος  

σημαντικών διαρροών.
Δεν υπάρχουν διαρροές.

ΕΝ24

Βάρος μεταφερόμενων, εισαγόμε-

νων, εξαγόμενων ή διαχειριζόμε-

νων αποβλήτων επικίνδυνου χα-

ρακτήρα με βάση τη Σύμβαση της 

Βασιλείας, Παράρτημα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και 

VIII, και ποσόν μεταφερόμενων 

αποβλήτων που στάλθηκαν στο 

εξωτερικό.

5.2.2. Διαχείριση Αποβλήτων.
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ΕΝ25

Εντοπισμός, μέγεθος,  καθεστώς 

προστασίας και αξία βιοποικιλότη-

τας των υδάτινων οργανισμών και 

των συναφών οικισμών που επηρε-

άσθηκαν σημαντικά από τις εκθέ-

σεις υδάτων και αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν υδροβιότοποι ή 

υδάτινες μάζες που να επηρεάζο-

νται σημαντικά από τις απορρίψεις 

νερού των Εταιρειών του  Ομίλου 

ΥΓΕΙΑ.

Προϊόντα και υπηρεσίες

ΕΝ26

Πρωτοβουλία για τη μείωση  

περιβαλλοντικών επιδράσεων  

των προϊόντων και των υπηρεσιών 

και βαθμός μείωσης των  

επιδράσεων.

5.6. Άλλες Δράσεις Προστασίας 

του Περιβάλλοντος.

ΕΝ27

Ποσοστό προϊόντων που πωλούνται 

και τα επιστρεφόμενα υλικά συ-

σκευασίας τους, ανά κατηγορία.

5.6. Άλλες Δράσεις Προστασίας 

του Περιβάλλοντος.

Συμμόρφωση

ΕΝ28

Χρηματική αξία των σημαντικών 

προστίμων και συνολικός αριθμός 

μη χρηματιστηριακών κυρώσεων 

για τη μη συμμόρφωση με την πε-

ριβαλλοντική νομοθεσία και τους 

κανονισμούς.

Παρά τους συνεχείς ελέγχους από 

τα αρμόδια Υπουργεία δεν έχει ση-

μειωθεί καμία μη συμμόρφωση με 

την περιβαλλοντική νομοθεσία και 

τους κανονισμούς και δεν έχει επι-

βληθεί κανένα πρόστιμο. (βλ. 5.5. 

Κανονιστική Συμμόρφωση)

Μεταφορές

ΕΝ29

Σημαντικές περιβαλλοντικές επι-

δράσεις από τη μεταφορά προϊό-

ντων και άλλων αγαθών και υλικών 

που χρησιμοποιούνται από τον Ορ-

γανισμό και από τις μετακινήσεις 

του Προσωπικού του.

5.3. Κλιματική Αλλαγή.

Γενικά

ΕΝ30
Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος.
5.1. Το όραμά μας για το Περιβάλλον.

Κοινωνική: Εργασιακές πρακτικές και αξιοπρεπής εργασία

Απασχόληση

LA1

Συνολικό εργατικό δυναμικό με 

βάση τον τύπο απασχόλησης, τη 

σύμβαση εργασίας και την περιοχή.

4.1. Διαχείριση Προσωπικού.
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LA2

Συνολικός αριθμός και ποσοστό κί-

νησης με βάση την ηλικιακή ομά-

δα, το φύλο και την περιοχή.

4.1. Διαχείριση Προσωπικού,  

4.5. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών.

LA3

Παροχές που προσφέρονται στους 

εργαζομένους πλήρους απασχόλη-

σης και δεν προσφέρονται σε ερ-

γαζόμενους προσωρινής ή μερικής 

απασχόλησης.

4.4. Παροχές.

LA15

Επιστροφή στην εργασία και βαθ-

μός διατήρησης του προσωπικού 

μετά τη γονική άδεια, ανά φύλο.

100 % του προσωπικού έχει διατη-

ρηθεί και έχει επιστρέψει στην  

εργασία του μετά τη γονική άδεια.

Σχέσεις εργαζομένων / Διοίκησης

LA4

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτο-

νται από συμφωνίες που βασίζονται 

σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

4.6. Διάλογος  

με τους Εργαζομένους.

LA5

Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης 

όσον αφορά στις σημαντικές λει-

τουργικές αλλαγές, συμπεριλαμβα-

νομένου του εάν προσδιορίζεται 

στις συλλογικές συμβάσεις.

4.6. Διάλογος  

με τους Εργαζομένους.

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

LA6

Ποσοστό του συνολικού προσωπι-

κού που εκπροσωπείται σε επιτρο-

πές υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία για την παρακολούθηση 

των σχετικών προγραμμάτων.

4.7. Υγεία και Ασφάλεια  

Εργαζομένων.

LA7

Δείκτες τραυματισμών, επαγγελ-

ματικών ασθενειών, απώλειας ημε-

ρών εργασίας και απουσιών εργα-

ζομένων.

4.7. Υγεία και Ασφάλεια  

Εργαζομένων.

LA8

Προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρ-

τισης, παροχής συμβουλών, πρόλη-

ψης και περιορισμού κινδύνων, που 

εφαρμόζονται για την υποστήριξη 

των μελών της κοινότητας σχετικά 

με σοβαρές ασθένειες.

4.2. Εκπαίδευση,  

3. Υπευθυνότητα για την Κοινωνία.

LA9

Αριθμός ζητημάτων υγιεινής και 

ασφάλειας που καλύπτονται από 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

καλύπτουν όλα τα ζητήματα υγείας 

και ασφάλειας που προβλέπονται 

από τη νομοθεσία.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

Επιμόρφωση και εκπαίδευση

LA10

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης 

ανά έτος/εργαζόμενο, με βάση την 

κατηγορία εργαζομένων.

4.2. Εκπαίδευση.

LA11

Προγράμματα για τη διαχείριση δε-

ξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση 

που υποστηρίζουν τους εργαζόμε-

νους και τους βοηθούν στη διαχεί-

ριση της σταδιοδρομίας τους.

4.2. Εκπαίδευση.

LA12

Ποσοστό εργαζομένων που λαμ-

βάνουν τακτικές εκθέσεις σχετικά 

με την επίδοση και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας τους.

4.3. Αξιολόγηση της Απόδοσης.

Διαφοροποίηση και ίσες ευκαιρίες

LA13

Σύνθεση των φορέων διακυβέρ-

νησης και ανάλυση των εργαζομέ-

νων ανά κατηγορία, φύλο, ηλικιακή 

ομάδα, εάν ανήκουν σε μειονοτι-

κές ομάδες και άλλους δείκτες δι-

αφοροποίησης.

4.5. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών.

LA14

Αναλογία βασικού μισθού ανδρών 

/ γυναικών με βάση την κατηγορία 

εργαζομένων.

4.5. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών.

Κοινωνική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Πρακτικές επενδύσεων και προμηθειών

HR1

Ποσοστό και συνολικός αριθμός 

σημαντικών επενδυτικών συμφωνι-

ών που περιλαμβάνουν όρους που 

αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο 

σχετικά με το σεβασμό των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων.

Δεν αποτελεί ουσιώδες ζήτημα για 

τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, καθώς το επίπε-

δο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 

χώρες που δραστηριοποιούνται οι 

Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (Ελλά-

δα, Αλβανία, Κύπρος) είναι υψηλό.

HR2

Ποσοστό σημαντικών προμηθευ-

τών και αναδόχων που έχουν υπο-

βληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σε-

βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των και ενέργειες που έχουν πραγ-

ματοποιηθεί.

Δεν αποτελεί ουσιώδες ζήτημα για 

τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, καθώς το επίπε-

δο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 

χώρες που δραστηριοποιούνται οι 

Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (Ελλά-

δα, Αλβανία, Κύπρος) είναι υψηλό.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

HR3

Σύνολο ωρών εκπαίδευσης εργα-

ζομένων σχετικά με πολιτικές και 

διαδικασίες που αφορούν σε θέ-

ματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 

οποία σχετίζονται με τις δραστηρι-

ότητες, συμπεριλαμβανομένου του 

ποσοστού των εργαζομένων που 

έχουν εκπαιδευτεί.

Δεν αποτελεί ουσιώδες ζήτημα για 

τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, καθώς το επίπε-

δο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 

χώρες που δραστηριοποιούνται οι 

Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (Ελλά-

δα, Αλβανία, Κύπρος) είναι υψηλό.

Έλλειψη διακρίσεων

HR4

Συνολικός αριθμός περιστατικών 

διάκρισης και ενέργειες που έχουν 

πραγματοποιηθεί.

Δεν αναφέρθηκε κανένα περιστα-

τικό που να σχετίζεται με διάκριση.

Ελευθερία συνδικαλισμού και συλλογικές διαπραγματεύσεις

HR5

Δραστηριότητες κατά τις οποίες 

θεωρείται ότι το δικαίωμα του συν-

δικαλισμού και των συλλογικών δι-

απραγματεύσεων ενδεχομένως να 

αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο 

και ενέργειες που έχουν πραγμα-

τοποιηθεί για την υποστήριξη αυ-

τών των δικαιωμάτων.

Καμία δραστηριότητα δεν αντιμε-

τωπίζει κίνδυνο σχετικά με το δι-

καίωμα του συνδικαλισμού και των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων 

(βλ. 4.6. Διάλογος με τους  

Εργαζομένους).

Παιδική εργασία

HR6

Δραστηριότητες που θεωρείται  

ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο  

εμφάνισης περιστατικών παιδικής 

εργασίας και μέτρα που έχουν  

ληφθεί για την εξάλειψη της  

παιδικής εργασίας.

Καμία δραστηριότητα του Ομίλου 

ΥΓΕΙΑ δεν ενέχει σημαντικό κίνδυ-

νο εμφάνισης περιστατικών παιδι-

κής εργασίας, καθώς η παιδική ερ-

γασία είναι παράνομη στις χώρες 

δραστηριοποίησης του Ομίλου.  

βλ. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα).

Εξαναγκασμένη και υποχρεωτική εργασία

HR7

Δραστηριότητες που θεωρείται ότι 

ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εμφά-

νισης περιστατικών εξαναγκασμέ-

νης ή υποχρεωτικής εργασίας και 

μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

εξάλειψη της  εξαναγκασμένης ή 

υποχρεωτικής εργασίας.

Καμία δραστηριότητα του Ομίλου 

ΥΓΕΙΑ δεν ενέχει σημαντικό κίνδυ-

νο εμφάνισης περιστατικών εξα-

ναγκασμένης εργασίας, καθώς η 

εξαναγκασμένη ή υποχρεωτική ερ-

γασία είναι παράνομη στις χώρες 

δραστηριοποίησης του Ομίλου.  

(βλ. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα).



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

Πρακτικές ασφάλειας

HR8

Ποσοστό προσωπικού ασφάλειας 

που εκπαιδεύεται σε πολιτικές ή δι-

αδικασίες του οργανισμού σχετικά 

με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμά-

των που αφορούν τις δραστηριότη-

τές της.

Το 100% του προσωπικού  

ασφαλείας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ  

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Δικαιώματα αυτόχθονων πληθυσμών

HR9

Συνολικός αριθμός περιστατικών 

παραβίασης δικαιωμάτων αυτόχθο-

νων πληθυσμών και ενέργειες που 

έχουν πραγματοποιηθεί.

Δεν έχει σημειωθεί κανένα  

περιστατικό παραβίασης  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

(βλ. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα)

Αξιολόγηση

HR10

Ποσοστό και συνολικός αριθμός 

των λειτουργιών που υπόκεινται σε 

επιθεωρήσεις ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων ή / και σε αξιολογήσεις επι-

πτώσεων.

Καμία από τις λειτουργίες του Ομί-

λου ΥΓΕΙΑ δεν υπόκειται σε επιθε-

ωρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

(βλ. 4.8. Ανθρώπινα Δικαιώματα)

Διόρθωση

HR11

Αριθμός καταγγελιών σχετικές με 

ανθρωπινα δικαιώματα που έχουν 

υποβληθεί, αντιμετωπισθεί και επι-

λυθεί μέσω επίσημων μηχανισμών 

καταγγελιών.

Δεν έχει σημειωθεί κανένα  

παράπονο σχετικό με ανθρώπινα 

δικαιώματα.

Κοινωνική: Κοινωνία

Τοπικές κοινότητες

SO1

Περιγραφή, στόχοι και αποτελε-

σματικότητα προγραμμάτων και 

πρακτικών που αξιολογούν και δια-

χειρίζονται τις επιδράσεις στην το-

πική κοινωνία.

3.2. Ενημέρωση  

Ενδιαφερομένων Μερών.

SO9

Λειτουργίες με σημαντικές προβλε-

πόμενες ή πραγματικές αρνητικές 

επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Καμία από τις λειτουργίες του  

Ομίλου ΥΓΕΙΑ δεν έχει προβλεπό-

μενη ή πραγματική αρνητική  

επίπτωση στις τοπικές κοινωνίες.

SO10

Μέτρα πρόληψης ή καταστολής 

που εφαρμόζονται στις λειτουργί-

ες με σημαντικές προβλεπόμενες ή 

πραγματικές αρνητικές επιπτώσεις 

στις τοπικές κοινωνίες.

Με δεδομένη την απάντησή μας 

στο δείκτη SO9, δεν απαιτείται  

η λήψη μέτρων πρόληψης ή  

καταστολής.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

Διαφθορά

SO2

Ποσοστό και συνολικός αριθμός 

επιχειρηματικών μονάδων που εξε-

τάζονται για κινδύνους σε σχέση με 

τη διαφθορά.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ εξετάζουμε και 

διασφαλίζουμε τόσο τις λειτουργι-

κές όσο και τις επενδυτικές δρα-

στηριότητες μας διαφυλάσσο-

ντας τις από ενδεχόμενους κινδύ-

νους διαφθοράς (βλ. 2.1.2. Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου). Το ΥΓΕΙΑ, 

ως εισηγμένη εταιρεία έχει συμ-

μορφωθεί με την κείμενη νομο-

θεσία, έχοντας μεταξύ άλλων ως 

βασικό σκοπό την προστασία του 

επενδυτικού κοινού και την προά-

σπιση της διαφάνειας.

SO3

Ποσοστό εργαζομένων που εκπαι-

δεύονται στις πολιτικές που εφαρ-

μόζει ο Οργανισμός κατά της δια-

φθοράς.

Όλο το προσωπικό είναι ενήμερο.

SO4

Ενέργειες που πραγματοποιούνται 

για την αντιμετώπιση περιστατικών 

διαφθοράς.

Δεν έχει σημειωθεί κανένα περι-

στατικό διαφθοράς, αλλά εφαρ-

μόζονται όσα προβλέπονται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 

τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνη-

σης και τη νομοθεσία.

Δημόσια πολιτική

SO5

Περιγραφή συμμετοχής στη δια-

μόρφωση δημόσιων πολιτικών και 

στη λειτουργία ομάδων πιέσεως.

Μέσω της συμμετοχής μας στο 

Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, 

στον οποίο Πρόεδρος το 2011 ήταν 

ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ 

και Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗ-

ΤΕΡΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης, 

ασκούμε πίεση στη διαμόρφωση 

της δημόσιας πολιτικής στον  

κλάδο των Ιδιωτικών Κλινικών.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις  

δράσεις μας για το 2011:

- Προώθηση της κωδικοποίησης  

διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων 

με στόχο τη διευκόλυνση του  

υπολογισμού αμοιβών από τα 

ασφαλιστικά ταμεία.

- Προώθηση της αναγκαιότητας  

πιστοποίησης και της διαπίστευσης 

των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

SO6

Οικονομική συνεισφορά και συνει-

σφορά σε είδος σε πολιτικά κόμμα-

τα, πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα 

ανά χώρα.

Δεν παρέχεται κανενός είδους  

συνεισφορά σε πολιτικά κόμματα, 

πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα.

Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά

SO7

Συνολικός αριθμός νομικών ενερ-

γειών για συμπεριφορά αντίθε-

τη στον ελεύθερο ανταγωνισμό και 

μονοπωλιακές πρακτικές που κινή-

θηκαν εναντίον του Οργανισμού και 

αποτελέσματα που είχαν.

Δεν υπάρξε καμμία νομική ενέρ-

γεια για συμπεριφορά αντίθετη 

στον ελεύθερο ανταγωνισμό και 

μονοπωλιακές πρακτικές.

Συμμόρφωση

SO8

Πρόστιμα και μη χρηματικές κυρώ-

σεις για τη μη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό  

μη συμμόρφωσης.

Κοινωνική: Ευθύνη για τα προϊόντα

Υγεία και ασφάλεια των πελατών

PR1

Στάδια κύκλου ζωής, κατά τα οποία 

οι επιδράσεις των προϊόντων και 

των υπηρεσιών στην Υ&Α αξιολο-

γούνται και σημαντικές κατηγορίες 

προϊόντων και υπηρεσιών που υπό-

κεινται σε αυτές τις διαδικασίες.

2.2. Διαχείριση Ποιότητας  

και Ασφάλεια Ασθενών.

PR2

Συνολικός αριθμός περιστατικών 

μη συμμορφώσεως με τους κανονι-

σμούς και προαιρετικοί κώδικες που 

διέπουν τις επιδράσεις των προϊό-

ντων και των υπηρεσιών στην υγεία 

και την ασφάλεια, με βάση τον τύπο 

της έκβασης.

Δεν υπάρχουν περιστατικά  

μη συμμόρφωσης.

Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

PR3

Τύπος πληροφοριών για προϊόντα 

και υπηρεσίες που απαιτούνται με 

βάση τις διαδικασίες και το ποσο-

στό σημαντικών προϊόντων και υπη-

ρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου 

είδους απαιτήσεις πληροφορήσεως.

Δεν υπάρχει αναφορά μη  

συμμόρφωσης.



Παράγραφος 
GRI

Περιγραφή
Επίπεδο  
Αναφοράς

Παραπομπή / Ευθεία απάντηση

PR4

Συνολικός αριθμός περιστατικών 

μη συμμορφώσεως με κανονισμούς 

και εθελοντικούς κώδικες που  

αφορούν πληροφόρηση για υπηρε-

σίες ή προϊόντα, ανά είδος συνέπει-

ας για τον Οργανισμό (πρόστιμα, 

καταγγελίες, καταδικαστικές  

αποφάσεις κτλ.).

Δεν υπάρχουν περιστατικά  

μη συμμόρφωσης.

PR5

Πρακτικές που σχετίζονται με την 

ικανοποίηση πελατών συμπεριλαμ-

βανομένων των ερευνών μετρήσε-

ως της ικανοποίησής τους.

2.2. Διαχείριση Ποιότητας  

και Ασφάλεια Ασθενών.

Επικοινωνίες Marketing

PR6

Προγράμματα για τη συμμόρφωση 

με τη νομοθεσία, τα πρότυπα  

και τους προαιρετικούς κώδικες  

συμπεριφοράς, που σχετίζονται με 

τις δράσεις Marketing, διαφήμισης, 

χορηγίας και επικοινωνίας.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συμμορφώνεται 

πλήρως με τη νομοθεσία, τα  

πρότυπα και τους προαιρετικούς 

κώδικες συμπεριφοράς.

PR7 

Συνολικός αριθμός περιστατικών 

μη συμμορφώσεως με κανονισμούς 

και εθελοντικούς κώδικες, που  

αφορούν σε δράσεις Marketing,  

διαφήμισης, χορηγίας και επικοινω-

νίας, ανά τύπο συνεπειών  

(πρόστιμα, καταγγελίες, καταδικα-

στικές αποφάσεις κτλ.).

Δεν υπήρξαν περιστατικά μη  

συμμόρφωσης.

Ιδιωτικότητα των πελατών

PR8

Συνολικός αριθμός επαληθευμένων 

καταγγελιών που αφορούν  

παραβιάσεις της ιδιωτικότητας  

και των προσωπικών δεδομένων 

των πελατών.

Δεν υπήρξε καταγγελία που αφορά 

παραβάσεις της ιδωτικότητας και 

των προσωπικών δεδομένων των 

πελατών.

Συμμόρφωση

PR9

Χρηματική αξία των σημαντικών 

προστίμων που επιβλήθηκαν για τη 

μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

και τους κανονισμούς αναφορικά 

με την παροχή και χρήση των προϊ-

όντων και υπηρεσιών.

Δεν υπήρξε μη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία και τους κανονισμούς 

για παροχή και χρήση προϊόντων 

και υπηρεσιών.



Επίπεδο Εφαρμογής  
Απολογισμού

C C+ B B+ A A+

Δημοσιοποιήσεις  
Προφίλ G3

Απολογισμός για:

•1.1

•2.1 - 2.10

•3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12

•4.1 - 4.4 , 4.14 - 4.15

Απολογισμός για 

όλα τα κριτήρια  

του Επιπέδου Γ+:

•1.2

•3.9, 3.13

•4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Όπως στην  

απαίτηση για  

το επίπεδο B

Δημοσιοποιήσεις  
Διοικητικής  
Πρακτικής G3

Δεν απαιτείται

Δημοσιοποιήσεις 

Διοικητικής Πρακτι-

κής για κάθε Κατη-

γορία δείκτη

Διοικητική Πρακτι-

κή που δημοσιο-

ποιήθηκε για κάθε 

Κατηγορία δείκτη

Δείκτες Επίδοσης G3  
και Δείκτες Επίδοσης 
άλλων κλάδων

Απολογισμός  

για τουλάχιστον 10 

Δείκτες επίδοσης, 

συμπεριλαμβάνοντας 

τουλάχιστον έναν 

από τους  

δείκτες για την  

κοινωνία, την  

οικονομία και  

το περιβάλλον

Απολογισμός για 

τουλάχιστον 20 Δεί-

κτες επίδοσης, συ-

μπεριλαμβάνοντας 

τουλάχιστον έναν 

από τους  

δείκτες για το  

περιβάλλον,  

τα ανθρώπινα  

δικαιώματα, την  

εργασία, την κοινω-

νία και την ευθύνη 

για τα προϊόντα

Απόκριση για κάθε 

κύριο δείκτη G3 και 

Συμπλήρωμα για 

συγκεκριμένο κλά-

δο* κάνοντας σχε-

τική μνεία στην 

αρχή της ουσιαστι-

κότητας είτε α) κα-

ταρτίζοντας απολο-

γισμό για το δείκτη 

είτε β) εξηγώντας 

το λόγο για την  

παράλειψή του





 








