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26.11.2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 9μήνου 2018» 

 Τα ενοποιημένα κέρδη  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξακολουθούν να καταγράφουν ανοδικούς ρυθμούς 
και διαμορφώθηκαν στα € 27,3 εκ. σημειώνοντας  αύξηση 23,5%, 

 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
διαμορφώθηκαν στα € 161,8 εκ. καταγράφοντας αύξηση 6,2%, 

 

Στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν 

Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει τα βασικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα 

του εννιαμήνου του 2018. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 30.09.2018 και 30.09.2017  

περιλαμβάνουν τις περικοπές στην τιμολόγηση των νοσηλίων και των διαγνωστικών εξετάσεων 

των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (ήτοι rebate και claw-back ) οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή 

από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 

4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

                     

 

 

 

 

(1) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων. 
 
 

 
«Το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ Α.Ε» ιδρύθηκε το 1970, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης κατέχοντας κυρίαρχη θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι εταιρεία 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απασχολώντας σε ομιλικό επίπεδο  περισσότερους από 2.650 εργαζομένους 
και περισσότερους από 3.800 συνεργάτες ιατρούς..  Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, σήμερα διαθέτει 3 νοσοκομεία στην Ελλάδα 
(ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ), με άδειες συνολικής δυναμικότητας 874 κλινών με συνολικά 45  χειρουργικές αίθουσες, 14 
αίθουσες τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα διαθέτει ένα  Κέντρο Μοριακής Βιολογίας & 
Κυτταρογενετικής (ΑΛΦΑLAB), καθώς επίσης και εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών 
ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (YLOGIMED). Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, 
παραγωγής και εμπορίας ιατρικών καλλυντικών προϊόντων (BEATIFIC). 
Tην 9

η
 Νοεμβρίου 2018 η HELLENIC HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ απέκτησε το 

70,38% των μετοχών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατόπιν ολοκλήρωσης της  μεταβίβασης του συνολικού ποσοστού που 
κατείχε η MARFIN INVESTMENT GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  A.E.  

€ εκατ. 
9Μ  2018 9Μ  2017 

%  
Μεταβολή Όμιλος   

Κύκλος Εργασιών 161,8 152,3 6,2% 

EBITDA(1) 27,3 22,1 23,5% 


