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1. Διζαγωγή 

1.1. Ανηικειμενικόρ ζκοπόρ 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεμαγσγή κηαο φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξεο 

επηζθφπεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο κειέηεο ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. εκεία πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε επίπεδν νκίισλ θαη θιάδσλ βάζεη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη ε επηβίσζε, ε επηθξάηεζε επί ησλ αληαγσληζηψλ, 

ε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θνζηψλ, ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ, ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο θεξδνθνξίαο, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε θνηλσληθή σθέιεηα. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

αμηνπνηνχληαη ηφζν νη αξηζκνδείθηεο θαη ε αλάιπζή ηνπο, φζν θαη ε αλάιπζε ησλ 

πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ δηαρξνληθά, αιιά θαη δηαθιαδηθά.  

 

Ο θιάδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη δηεζλψο. Πιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή λα δνζνχλ απαληήζεηο απνηειεζκαηηθά, κέζα ζε έλα ηφζν 

αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο επέλδπζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, κεξίζκαηνο θ.ιπ. 

 

 

1.2. Μεθοδολογία 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ν θιάδνο ησλ Ηδησηηθψλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο απφ ηε ζθνπηά ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο.  

 

Καηαξρήλ, γίλεηαη κηα εθηελήο αλαδξνκή ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο έλλνηεο θαη πξαθηηθέο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Λνγηζηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ζηηο 

Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Τπνζέζεηο θαη Αξρέο, ελψ γίλεηαη ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κηα παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Υψξαο, 

θαζψο επίζεο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ Ηδησηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο 
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νηθνλνκίαο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία, νη ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ κέζα ζε πεξίνδν χθεζεο πνπ δηαλχεη ε ρψξα. Γηα ηνλ θιάδν 

πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ε δήηεζε, φζν θαη ε πξνζθνξά, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε βάζε ην 

κνληέιν ησλ Πέληε Γπλάκεσλ ηνπ Porter.  

 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ πέληε ζεκαληηθφηεξσλ «παηθηψλ» – εγέηηδσλ, ησλ 

Οκίισλ ηνπ θιάδνπ πνπ είλαη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα νιφπιεπξεο πξνζέγγηζεο ησλ νκίισλ απηψλ, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εηθφλα. 

 

Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη πιήξεο αλάιπζε ησλ βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θεθάιαηα ηεο 

εξγαζίαο, κηαο θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηνπ θάζε δείθηε, σο 

εξγαιείν γηα ηε ιήςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Καηφπηλ, έρνπλ επηιεγεί θαη 

αλαιπζεί νη ζεκαληηθφηεξνη αλά θαηεγνξία δείθηεο γηα θάζε φκηιν γηα ηα έηε 2006 – 

2009, έηε γηα ηα νπνία ππάξρνπλ πιήξε ζηνηρεία θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πιένλ θαηαξηνχληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. Ζ αλάιπζε αλά φκηιν θαη αλά έηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο θαη 

δηεμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ δηαρξνληθά θαη δηαζηξσκαηηθά. ηελ ίδηα αθξηβψο 

θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε αλάιπζε ησλ πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ. 

 

Σέινο, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήγεη ε παξνχζα 

κειέηε γηα ηνπο νκίινπο θαη γηα ηνλ θιάδν ζην ζχλνιφ ηνπ. Δλψ, κηα δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά εληάζζεηαη επηινγηθά ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

 

1.3. Γιάπθπωζη κεθαλαίων 

 

 

ην θεθάιαην 2: «Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε – Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε» δίλνληαη 

αξρηθά νη νξηζκνί βαζηθψλ ελλνηψλ φπσο ηη πεξηιακβάλεη ν θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο ή ηη 

απνηππψλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηηνθίσλ. Αθνινπζεί ν 

νξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζπλερίδεηαη κέζα απφ κηα 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί πιήξεο εηθφλα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζηα πνηνηηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (θαηαλνεηέο, ζρεηηθέο, αμηφπηζηεο θαη 

ζπγθξίζηκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), θαζψο θαη ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο ππνζέζεηο, 

βάζεη ησλ γεληθά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, θαλφλσλ 

θαη λνκνζεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Σέινο, δίλεηαη ζχληνκνο νξηζκφο γηα ηηο βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο απνθάζεσλ. 

 

ηελ ζπλέρεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηξίην θεθάιαην ηεο κειέηεο, παξαηίζεηαη ε 

αλάιπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εμεγψληαο ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζήκεξα αιιά θαη ζην κέιινλ. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην, ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηελ δηάξζξσζή 

ηνπ, ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δήηεζε 

θαη ηελ πξνζθνξά ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη ηα 

αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ, ην κέγεζνο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ 

εηαηξηψλ θαη ησλ νκίισλ. Ζ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε βάζε ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ εηαηξηψλ γηα ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε. Οη εηαηξίεο απηέο είλαη ην Ηαηξηθφ Αζελψλ Δ.Α.Δ., ε 

Axon Holdings – Euromedica Α.Δ., ην ΗΑΧ Α.Δ., ην Πξαμηηέιεην Θεξαπεπηήξην 

χγρξνλεο Ηαηξηθήο Α.Δ., θαη ην Γηαγλσζηηθφ θαη Θεξαπεπηηθφ Κέληξν Αζελψλ ΤΓΔΗΑ 

Α.Δ.. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζπλζέηνπλ νινθιεξσκέλα ην πξνθίι ηνπ θάζε νκίινπ, ψζηε λα πξνθχςεη πιήξεο εηθφλα 

ηεο ηζρχο θαη ηεο ζέζεο ηνπ θαζελφο ζηελ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Παξνπζηάδεηαη, δειαδή, κε κηα ζχληνκε αλαδξνκή απφ ηε δεκηνπξγία ηεο θάζε 

εηαηξίαο, ε ζέζε ηεο ζήκεξα αιιά θαη νη βιέςεηο γηα ην άκεζν κέιινλ ζηελ αγνξά, νη 

ζπγαηξηθέο ηνπ θάζε νκίινπ θαη ε δηνίθεζε θαη ηέινο ηα πην βαζηθά νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. 

 

ην έθην θεθάιαην πνπ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ, γίλεηαη αξρηθά κηα πιήξεο 

ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο, θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο, δνκήο θεθαιαίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ζηνπο δείθηεο απηνχο ψζηε λα 

ηεθκεξησζεί γηα θάζε δείθηε ν εγέηεο – εηαηξία θαη κε πνηφλ ηξφπν αλά θαηεγνξία 

δείθηε δηαξζξψλνληαη νη βαζηθνί παίθηεο ηεο αγνξάο. 

 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ πνπ παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ γηα ηελ ηξέρνπζα 
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νηθνλνκηθή πεξίνδν, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ αχμεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηελ κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θάζε εηαηξίαο. 

 

Δπηινγηθά, δίλνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε θαη 

θαηεπζχλζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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2. Υπημαηοοικονομική Ανάλςζη – Θεωπηηική 

Πποζέγγιζη 

2.1. Διζαγωγή ζηη Λογιζηική  

 

 

Ο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο είλαη έλα ζπζηεκαηνπνηεκέλν ζχλνιν γλψζεσλ. Μέζα απφ ηε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, αζρνιείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε, θαηαγξαθή 

θαη παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ. Ζ ζπνπδαηφηεηά ηεο έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα 

πνπ δίλεη ε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κέζα 

ζηελ Οηθνλνκία. Οη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα εθηηκνχλ ηνλ 

θίλδπλν, ηελ απφδνζε ηεο θάζε επέλδπζεο θαη λα επηιέγνπλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

επέλδπζε. «Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο ή φπσο ζπλήζσο ιέγεηαη, ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο»
1
 

 

Οη θπξηφηεξνη ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαηαλέκνληαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: ηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο θαη εθείλνπο πνπ 

βξίζθνληαη εληφο, φπσο ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο.  

 

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή απνηειεί αληηθείκελν ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο. 

Βαζηθνί ρξήζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη επελδπηέο, νη πηζησηέο, νη πειάηεο, νη 

εξγαδφκελνη, νη θνξνινγηθέο θαη νη άιιεο Αξρέο ηεο Πνιηηείαο.  

 

Υξήζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ δελ κπνξεί λα θάλεη νπνηνζδήπνηε ζηεξείηαη ησλ 

ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη δελ έρεη ηε ζέιεζε θαη δηάζεζε λα κειεηήζεη.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ επηηξέπεη ηελ απνηχπσζε ηεο παξνχζαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

εξγαιείσλ φπσο δείθηεο θαη πίλαθεο, επηδηψθεη ηε κειέηε κεηαβιεηψλ, φπσο 

απνδνηηθφηεηα, πεξηζψξην θέξδνπο, θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα, ξεπζηφηεηα, 

ρξεκαηνδνηηθή δηάξζξσζε. «Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

κεζνδεχεηαη θαιχηεξα φηαλ ην φιν έξγν αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξεηο δηαδνρηθέο 

θάζεηο: ζηαηηζηηθή αλάιπζε, θξηηηθή δηεξεχλεζε δεηθηψλ, θξηηηθή δηεξεχλεζε πηλάθσλ 

θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ»
2
 

 

                                                 
1 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Απνθάζεηο Δπελδχζεσλ, Γεψξγηνο Αξηίθεο, ζει 32 

2 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Αλάιπζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο, Γεψξγηνο Αξηίθεο, ζει 103 
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2.2. Φπημαηοοικονομικό Πεπιβάλλον 

 

 

Σξία είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο: ηα 

δηάθνξα είδε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, νη νξγαληζκνί θαη ηα επηηφθηα. ε κηα 

νηθνλνκία, ππάξρεη κεγάινο φγθνο θαη πνηθηιία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. «Οη 

αγνξέο δηαθξίλνληαη κε βάζε ην ρξφλν ιήμεο θαη ην είδνο ηεο εμαζθάιηζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηέο».
3
 Βαζηθέο θαηεγνξίεο αγνξψλ είλαη νη 

Αγνξέο Τιηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, νη Αγνξέο 

Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, νη Αγνξέο Άκεζεο θαη Πξνζεζκηαθέο, νη Αγνξέο Κηεκαηηθήο 

θαη Καηαλαισηηθήο Πίζηεο, νη Αγνξέο Παγθφζκηεο, Δζληθέο, Πεξηθεξεηαθέο θαη 

Σνπηθέο, νη Πξσηνγελείο θαη Γεπηεξνγελείο Αγνξέο.  

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ή κεζνιαβεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νξγαληζκνί απνηακηεχζεσλ θαη δαλείσλ, ηξάπεδεο ακνηβαίσλ 

απνηακηεχζεσλ, πηζησηηθέο ελψζεηο, εηαηξείεο αζθάιηζεο δσήο, ηδησηηθά ηακεία 

ζπληάμεσλ θαη ακνηβαία θεθάιαηα. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα επηηφθηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ξπζκηζηέο γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ 

πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ ρξήκαηνο. Πξνζδηνξίδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ν 

πιεζσξηζκφο, ν βαζκφο θηλδχλνπ, ε ξεπζηφηεηα θ.ιπ.  

 

 

2.3. Οπιζμόρ Οικονομικήρ Μονάδαρ 

 

 

Σέινο, σο νηθνλνκηθή κνλάδα νξίδεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο, 

δειαδή, θαηά θαλφλα, ηνπ εδάθνπο, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηε 

βαζηθή νηθνλνκηθή αξρή, ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα 

πξέπεη, εθαξκφδνληάο ηελ, λα επηηπγράλεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, κε ηε 

κηθξφηεξε δπλαηή θαηαβαιιφκελε πξνζπάζεηα. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα είλαη νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο θάζε δπλαηνχ είδνπο, πνπ δηελεξγεί θάπνην είδνο 

εθκεηάιιεπζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ εμππεξέηεζε 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ επηδίσμε θέξδνπο. Αλάινγα, ινηπφλ, κε ηνπο ζθνπνχο θάζε 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

                                                 
3 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Απνθάζεηο Δπελδχζεσλ, Γεψξγηνο Αξηίθεο, ζει 46  
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 Δμηζσηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ηεο θνηλσλίαο.  

 Κηεηηθέο ή πξνζαπμεηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, φπνπ πέξα απφ ηε θάιπςε 

αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο επηδηψθνπλ πιεφλαζκα εζφδσλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

 Πνξηζηηθέο ή Κεξδνζθνπηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, δειαδή, θάζε λνκηθήο 

κνξθήο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ην θέξδνο θαη ηελ αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπο. 

Αλάινγα κε ην θνξέα ηνπο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο δηαθξίλνληαη ζε ηδησηηθέο, 

δεκφζηεο ή κηθηέο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη ε πεξηνπζηαθή ηνπο 

απηνηέιεηα (έδξα, επσλπκία, πξνζσπηθφ), ε δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη ε πεξηνπζία ηνπο.  

 

 

2.4. Ιζηοπική Δξέλιξη ηηρ Λογιζηικήρ Δπιζηήμηρ 

 

 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο βνεζά ζην λα θαηαλνεζεί πάλσ ζε πην 

νηθνλνκηθφ, λνκηθφ, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αλαπηχρζεθαλ ζην παξειζφλ νη ινγηζηηθέο 

αξρέο, κέζνδνη θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα. 

 

Ήδε απφ πνιχ παιηά, αξραίνη ιανί είραλ ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε δηαθχιαμε ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ γεγνλφησλ, ρσξίο απηφ, βέβαηα, λα ζπλδέεηαη κε ηηο ζεκεξηλέο 

εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο. Ζ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο ζπλδέεηαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή άλζεζε θαη αθκή ζεκαληηθψλ ηηαιηθψλ θαη θιακαλδηθψλ πφιεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν εκθαλίδνληαη νη πξψηνη ινγηζηηθνί 

θαλφλεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξψηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ελψ γίλνληαη νη πξψηεο 

πξνζπάζεηεο ζπζηεκαηνπνίεζήο ηνπο γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο. Ζ 

επηλφεζε ηεο δηγξαθηθήο κεζφδνπ, ελψ ήηαλ δεκηνχξγεκα ηεο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βνήζεζε αθφκε πεξηζζφηεξν, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

ηελ επφκελε θάζε ηεο εμέιημεο ηεο ινγηζηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ε επηλφεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο παξαιιαγήο, ηνπ δηπινγξαθηθνχ (εκεξνιφγην – θαζνιηθφ) θαη πξνηείλεηαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε πέληε ινγαξηαζκψλ: ηακείν, εκπνξεχκαηα, γξακκάηηα εηζπξαθηέα θαη 

πιεξσηέα, θέξδε – δεκηέο. Σν ζχζηεκα απηφ δέρεηαη φηη νη ινγαξηαζκνί 

αληηπξνζσπεχνπλ πξφζσπα ζπλαιιαζζφκελα κε ηνλ επηρεηξεκαηία. 
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Αξγφηεξα δεκηνπξγνχληαη νη ιεγφκελεο «πιηζηηθέο ή πεξηνπζηαθέο» ζρνιέο, πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ κεραληζκνχ απμνκείσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζε ζπζρέηηζε πξνο ηνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ θαη ηε 

δηάθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε βάζε ηε ζρέζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θπθινθνξίαο.  

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε εκθάληζε ηεο «Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο ησλ Οξγαληζκψλ» 

δίλεη ψζεζε ζηελ εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο, θαζψο ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε νξγαλσκέλνπ 

ινγηζηεξίνπ. Πιένλ, ππάξρεη αλάγθε γηα πιεξέζηεξε θαη ζπζηεκαηηθφηεξε νξγάλσζε 

ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Κχξηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε αλάπηπμε θαη 

εμάπισζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο σο κέζνπ γηα άληιεζε θεθαιαίσλ, ε 

αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ε 

επέθηαζε θαη ε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ νξθσηνχ ινγηζηή, 

ε αλάπηπμε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ηίηινπο αλψλπκσλ εηαηξηψλ θαη ε 

δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηαθηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε βάζε, ψζηε λα 

ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

 

ήκεξα, ε ινγηζηηθή έξρεηαη αληηκέησπε κε ινγηζηηθά πξνβιήκαηα θαη αλαδεηά ιχζεηο 

ζε ζέκαηα, φπσο ε κεηαβνιή ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο αιιά θαη 

ησλ ηηκψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη κηα επηρείξεζε, ε ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε, πνπ βξίζθνληαη φκσο θάησ απφ εληαία 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε, ε χπαξμε πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εθθξαζηνχλ πνζνηηθά, φπσο ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπ δπλακηθνχ, ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θ.α., ε ππνθίλεζε ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε δηαθνξεηηθέο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο θαη ηέινο ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο 

ινγηζηηθήο. 

 

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή ή Γεληθή Λνγηζηηθή σο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο, 

αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 
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2.5. Ποιοηικά Φαπακηηπιζηικά ηων Λογιζηικών 

Πληποθοπιών 

 

 

Καηαλνεηέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: 

Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ έγθεηηαη θαηαξρήλ ζηελ επθνιία 

θαηαλφεζήο ηνπο. ίγνπξα απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη 

πξνζπκία γηα κειέηε. 

 

ρεηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: 

Ζ ηδηφηεηα απηή ζπλεπάγεηαη λα κπνξνχλ νη πιεξνθνξίεο απηέο λα επεξεάζνπλ ηηο 

απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ νη ρξήζηεο. Οη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνπλ ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα γηα πξφβιεςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ ή γηα επηβεβαίσζε ησλ 

πξνβιέςεσλ απηψλ, αλαθνξηθά γηα παξάδεηγκα κε ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ή ηε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο.  

 

Γχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο είλαη 

αθελφο ε θχζε ηνπο θαη αθεηέξνπ ην λα είλαη νπζηψδεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

παξάιεηςε ή ε ιάζνο παξνπζίαζή ηνπο επεξεάδεη ηελ απφθαζε ηνπ ρξήζηε. Ζ θχζε 

ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη αξθεηή γηα λα επεξεάζεη 

ηηο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο: 

Αμηφπηζηεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ δελ πεξηέρνπλ νπζηψδε 

ιάζε ή πξνθαηαιήςεηο, αιιά παξνπζηάδνπλ αμηφπηζηα ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξέπεη, φπσο απηά πνπ παξνπζηάδνπλ γηα παξάδεηγκα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. 

Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή νπζία ησλ δηαθφξσλ γεγνλφησλ θαη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο λνκηθνχο 

ηχπνπο. Ζ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδεηαη θαη απφ ην θαηά πφζν ε δηνίθεζε 

αζθεί νπζηψδε θξηηηθή, είλαη ζπληεξεηηθή, δειαδή, δελ επηηξέπεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

ππεξβνιηθή αχμεζε εζφδσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ππεξβνιηθή κείσζε 

εμφδσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Οη ππεξβνιηθέο κεηαβνιέο δειψλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ είλαη νπδέηεξεο θαη άξα δελ είλαη αμηφπηζηεο. Αθφκε, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, κηαο θαη ηπρφλ παξαιείςεηο ηηο θαζηζηνχλ 

παξαπιαλεηηθέο θαη αλαμηφπηζηεο θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηε ιήςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. 
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πγθξίζηκεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ δηαρξνληθά είηε 

δηαζηξσκαηηθά, δειαδή, λα γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ δηαθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ. Σε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

εμαζθαιίδεη ε ζπλέπεηα ζην ρεηξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ. Θα πξέπεη, δειαδή, 

λα εθαξκφδεηαη ε ίδηα ινγηζηηθή πνιηηηθή. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο δηεπθνιχλεη ηηο 

ζπγθξίζεηο απηέο.  

 

ηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιάβεη θαλείο ππφςε αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη φηη ην αλ είλαη έγθαηξε ε πιεξνθφξεζε, πνπ ζπρλά 

νδεγεί ζηελ αλαμηνπηζηία, θαζψο ελδέρεηαη λα κελ είλαη γλσζηέο φιεο νη ζπλέπεηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη αθνχ έρνπλ 

ειεγρζεί απφ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή θαη είλαη αμηφπηζηεο, δελ ζεσξείηαη 

έγθαηξε. Αληίζεηα, ε πιεξνθφξεζε ζε ελδηάκεζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο αλά 

ηξίκελν, ρσξίο λα είλαη πιήξεο θαη ειεγκέλε, είλαη έγθαηξε αιιά αλαμηφπηζηε. 

Δπνκέλσο, ε εηήζηα θαη ε ηξηκεληαία παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

απνηεινχλ έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, δειαδή, ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. Σν πνην απφ 

ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά είλαη πην ζεκαληηθφ, έρεη λα θάλεη κε ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα 

εμππεξεηεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

 

2.6. Βαζικέρ Λογιζηικέρ Υποθέζειρ 

 

 

Α) ε ππφζεζε ηεο απηνηεινχο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

Ζ ππφζεζε απηή ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο εηαηξείαο είλαη 

δηαθξηηέο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο, γη’ απηφ θαη παξαθνινπζνχληαη θαη 

εκθαλίδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο. Ζ έλλνηα 

απηή, δελ ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο λνκηθήο νληφηεηαο. 

 

Β) ε ππφζεζε ηεο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο κέηξεζεο 

Ζ ππφζεζε απηή δειψλεη φηη ε λνκηζκαηηθή κνλάδα απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν κέζν 

κέηξεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο θαη απηφ γηαηί είλαη απιή, γεληθά 

απνδεθηή, επξχηεξα θαηαλνεηή θαη ζπλαθήο κε ηηο ινγηζηηθέο κεηξήζεηο. Βαζηθφ ηεο 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη δηαρξνληθά κεηαβάιιεηαη ε αγνξαζηηθή ηεο αμία. 
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Γ) ε ππφζεζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

Ζ ππφζεζε απηή εμαζθαιίδεη φηη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο κεηξψληαη θαη εθηηκψληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δλαιιαθηηθά, ν 

ρξήζηεο ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη κέρξη ηε ξεπζηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζεη λα κειεηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ εηήζηα ρξνληθή 

πεξίνδνο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο νξίδεηαη σο Λνγηζηηθή Υξήζε. 

 

 

2.7. Βαζικέρ Λογιζηικέρ Απσέρ 

 

 

Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη 

δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, σζηφζν απνηεινχλ πνιχ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο. 

 

1) Αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο: Απαηηεί φηη ε 

επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη ζην κέιινλ, γηα απξνζδηφξηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ θπθινθνξηαθψλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηε 

δεκηνπξγία ησλ πάζεο θχζεσο απνζεκαηηθψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Απαηηεί αθφκε ε επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνίεη ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθάξκνδε θαηά ηα πξνεγνχκελα 

έηε, ελψ ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνρξεψζεηο πνπ δελ 

πξνυπήξραλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

2) Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο: Απαηηεί ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην θφζηνο θηήζεο. Σε ζηηγκή ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, ην 

θφζηνο θηήζεο είλαη ην ίδην κε ην πνζφ γηα ην νπνίν θάζε ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ζε κηα θαζαξά εκπνξηθή ζπλαιιαγή 

κεηαμχ πξφζπκσλ κεξψλ ηα νπνία έρνπλ πιήξε γλψζε θαη δίλεη αμηφπηζηε 

πιεξνθφξεζε. Με ην πέξαζκα ησλ πεξηφδσλ ην θφζηνο θηήζεο απνθιίλεη απφ 

ην πνζφ απηφ (εχινγε αμία) θαη έηζη παχεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε, 

ελψ σο βάζε απνηίκεζεο πιένλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζεσξείηαη ε εχινγε αμία. 

 

3) Αξρή ηεο Αλαγλψξηζεο Δζφδσλ θαη Δμφδσλ: Απαηηεί ηε ζπζρέηηζε ησλ εμφδσλ, 

νιφθιεξνπ, δειαδή, ηνπ θφζηνπο, κε ηα έζνδα, ηα επηηεχγκαηα θάζε ρξήζεο. Ζ 

αξρή απηή απνηειεί ηε βάζε ηεο ινγηζηηθήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη 
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εμφδσλ, πνπ επηβάιεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ 

φηαλ απηά ζπκβαίλνπλ θαη φρη φηαλ γίλνληαη νη εηζπξάμεηο ή νη πιεξσκέο. 

 

4) Αξρή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ρξεκαηηθήο κνλάδαο: Απαηηεί φιεο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα είλαη εθθξαζκέλεο ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ρξεκαηηθή κνλάδα έρεη 

ζηαζεξή αγνξαζηηθή αμία. Ζ ρξεκαηηθή έθθξαζε ελφο ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο 

γίλεηαη κε βάζε ηελ αμία πνπ έρεη ε λνκηζκαηηθή κνλάδα θαηά ην ρξφλν 

θαηαρψξεζεο ηνπ γεγνλφηνο. 

 

5) Αξρή ηεο πιήξνπο Απνθάιπςεο: Απαηηεί φιεο νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο λα 

παξνπζηάδνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπλέπεηα νηθνλνκηθή γηα 

ηελ επηρείξεζε. ηφρνο είλαη ε πιήξεο απνθάιπςε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πεξηέρνληαη 

πέξα απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ή 

ζπκπιεξσκαηηθνχο πίλαθεο. 

 

6) Αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο: ηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία κέζνδνη 

απνηίκεζεο ησλ εζφδσλ, ε αξρή απηή απαηηεί ε επηρείξεζε λα επηιέμεη εθείλε 

πνπ δίλεη ηα κηθξφηεξα απνηειέζκαηα, ελψ ζηα έμνδα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηα 

πςειφηεξα απνηειέζκαηα. Αθφκε, απαηηεί ηα έμνδα ή νη δεκηέο λα 

αλαγλσξίδνληαη άκεζα, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά ππάξρεη 

ε ζρεηηθή πξφβιεςε, ελψ ηα θέξδε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη άξα λα 

ππνινγίδνληαη κφλν φηαλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

 

2.8. Γενικά Αποδεκηέρ Λογιζηικέρ Απσέρ 

 

 

Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηα ινγηζηηθά πξφηππα, ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο θαη ηε 

λνκνζεζία πνπ είλαη γεληθά απνδεθηά θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Ζ χπαξμε θαη ε εθαξκνγή 

ησλ γεληθά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ εμαζθαιίδεη εληαία θαη νκνηφκνξθε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα απνθεχγνληαη ε ζχγρπζε θαη ε 

παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ 

νξζνινγηθέο απνθάζεηο. 
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ήκεξα, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην παξειζφλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Καη απηφ, γηαηί ζήκεξα ππάξρεη 

δηεχξπλζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη ησλ ρξεκαηαγνξψλ, άλνηγκα θαη δηεζλνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Με ηε ρξήζε ησλ Δληαίσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπγθξηζηκφηεηα 

κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνηθηιίαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πνζνηηθνπνίεζεο.  

 

Σν θχξην θαη πιένλ απνδεθηφ κέζν έθθξαζεο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο είλαη ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. Απνηεινχλ κηα θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Παξνπζηάδνπλ, αθφκε, ηνλ ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

απεηθνλίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα, έηζη ψζηε λα 

ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο απηνχο.  

 

Ζ θαζηέξσζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή αγνξά θεθαιαίσλ, κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ εληαία αγνξά, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ν αληαγσληζκφο θαη ε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ. 

 

 

2.9. Οπιζμόρ Βαζικών Οικονομικών Καηαζηάζεων  

 

 

Μέζα απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρεηαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε 

γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο, ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηε ιήςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Οη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη: 

 

1. Ηζνινγηζκφο 

2. Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

3. Καηάζηαζε πλνιηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 



 14 

4. Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

5. Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 

6. Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο θαη εκεηψζεηο, νη νπνίεο επεμεγνχλ ηηο παξαπάλσ 

θαηαζηάζεηο θαη παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ 

δηαθφξσλ πνζψλ. 

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ: Παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο πνπ ειέγρεη κηα επηρείξεζε (ελεξγεηηθφ), ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα (θαζαξά ζέζε). Σα ζηνηρεία απηά είλαη ζεκαληηθά, θαζψο επηηξέπνπλ λα 

εθηηκάηαη ε ξεπζηφηεηα θαη ε θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθνί πεξηνξηζκνί ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ην φηη 

βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη αγλννχλ ζηνηρεία φπσο ην πειαηνιφγην, ηε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, ζηνηρεία σζηφζν πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή αμία θαη 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ βαζηθή ινγηζηηθή Ηζφηεηα πνπ 

πξέπεη λα δηέπεη ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη:  

 

Δνεπγηηικό = Ίδια Κεθάλαια + Τποσπεώζειρ. 

 

Σν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία (ηίηινο θαη ρξεκαηηθφ ππφινηπν), ηα 

νπνία είλαη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ ειέγρνληαη θαη απφ ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε 

αλακέλεη λα εηζπξάμεη ζην κέιινλ. Δίλαη ιάζνο λα ηαπηίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κηαο επηρείξεζεο κε ηελ πεξηνπζία ηεο. 

 

Οη ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα (ηίηινο θαη ρξεκαηηθφ ππφινηπν), ηα 

νπνία είλαη παξνχζεο νθεηιέο ηεο επηρείξεζεο, ε ηαθηνπνίεζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη 

λα νδεγήζεη ζηελ εθξνή πφξσλ απφ ηελ επηρείξεζε. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη νη φξνη ππνρξεψζεηο κε ηηο δεζκεχζεηο, δειαδή, κε αλεθηέιεζηεο 

ζπκβάζεηο ηεο πνπ ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα γίλνπλ ππνρξεψζεηο. 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα είλαη ην πνζφ πνπ απνκέλεη απφ ηελ αθαίξεζε απφ ην ελεξγεηηθφ ησλ 

ππνρξεψζεσλ. Ίδηα Κεθάιαηα καδί κε ππνρξεψζεηο νξίδνληαη σο Παζεηηθφ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ: Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ηε ζχγθξηζή ηεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ. Παξέρεη, αθφκε, πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα πξφβιεςε 

κειινληηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ή ηεο κνληκφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ, αλ θαη νη ππνινγηζκνί απηνί ζπρλά βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο, ζπλήζσο ηεο 
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δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. Ζ βαζηθή εμίζσζε πνπ δηέπεη ηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο είλαη ε εμήο: 

 

Αποηέλεζμα Υπήζηρ = Έζοδα – Έξοδα + Κέπδη – Εημίερ 

 

Σα έζνδα είλαη εηζξνέο νηθνλνκηθψλ νθειψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπάγνληαη 

απμήζεηο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, είλαη, δειαδή, απμήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ή κεηψζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  

 

Σα θέξδε επίζεο ζπλεπάγνληαη απμήζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κεηψζεηο 

ππνρξεψζεσλ, αιιά πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη ζπλήζεηο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ θφζηνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπο.  

 

Σα έμνδα είλαη εθξνέο νηθνλνκηθψλ νθειψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο θαη ζπλεπάγνληαη 

κεηψζεηο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη κεηψζεηο απηέο πξνθχπηνπλ κε ηε κνξθή κείσζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Οη δεκηέο είλαη κεηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή απμήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη ζπλήζεηο γηα ηελ επηρείξεζε θαη εκθαλίδνληαη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ εθξνψλ απφ ηηο εηζξνέο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ: Δκθαλίδεη ηηο 

κεηαβνιέο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ νηθνλνκηθά 

γεγνλφηα (ζπλαιιαγέο) κε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πιελ ησλ κεηνρψλ. 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ: Βαζίδεηαη ζηελ 

ηαπηφηεηα: 

 

Ίδια Κεθάλαια 31/12/ΟΥ = Ίδια Κεθάλαια 1/1/ΟΥ + Αποηελέζμαηα ηηρ 

Μεηαβολήρ ηων Λογιζηικών Πολιηικών + ςνολικά Αποηελέζμαηα Υπήζηρ – 

Μεπίζμαηα + Αςξήζειρ Μεηοσικού Κεθαλαίος 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ηαπηφηεηαο είλαη φηη ζπλδέεη ηελ Καηάζηαζε 

πλνιηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο κε ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη επηηπγράλεη ηε κεηαθνξά 

ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ. 
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2.10. Φπημαηοοικονομική Ανάλςζη και Καηηγοπίερ 

Αποθάζεων 

 

 

Ζ κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά 

ζηελ θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Ansoff δηαθξίλνληαη ηξεηο 

θαηεγνξίεο απνθάζεσλ: ιεηηνπξγηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη δηνηθεηηθέο. Καζεκηά απφ ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθή άπνςε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο πξνζβιέπνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ, απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

παξαγσγή, ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ηελ ηηκνιφγεζε θ.ιπ. νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο 

αλαθέξνληαη ζε εμσηεξηθά ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο, ζηελ επηινγή ηνπ κείγκαηνο 

πξντφλησλ – αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο. «Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ 

επηινγή ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε επηρείξεζε θαη ηνπ 

είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηδηψμεη λα εηζέιζεη».
4
 Αλαθνξηθά κε ηηο 

δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, 

απφθηεζε θαη αλάπηπμε πφξσλ. 

 

Οη ηξεηο θαηεγνξίεο απηέο δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα κεηαμχ ηνπο, αιιειεμαξηψληαη θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία, γεγνλφο πάξα πνιχ 

δχζθνιν. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πεξίπησζε απηή, επηθεληξψλεηαη 

ζηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία: θαζνξηζκφο αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθήο, ζπληνληζκφο δξάζεο, δηνηθεηηθή απνθέληξσζε, κείσζε θφζηνπο θαη 

άζθεζε ειέγρνπ.  

 

                                                 
4 Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Αλάιπζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο, Γεψξγηνο Αξηίθεο, ζει 213 
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3. Ανάλςζη Οικονομίαρ 

 

 

ήκεξα, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ελ κέζσ κηαο βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έρεη ην πνιχ κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ρξένο θαη 

ηαπηφρξνλα ηε ζπλερφκελε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο. Ήδε απφ ην 2008 

πξνυπήξραλ πξνβιήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη κε 

ηελ έιιεηςε ηνικεξψλ θαη απνθαζηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Έηζη ππάξρεη ζήκεξα ε θιηκάθσζε ησλ spreads 

θαη γεληθφηεξα ε επηηάρπλζε ηεο πησηηθήο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Ζ 

παγθφζκηα θξίζε απιψο επέηεηλε ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Δμάιινπ, ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα παξέκελε θαηά 3% πςειφηεξν ηνπ ΑΔΠ νιφθιεξε ηε 

δεθαεηία πνπ πέξαζε.  

 

Σν κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην ηεξάζηην ρξένο δελ νθείινληαη εμνινθιήξνπ 

ζην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Κχξηα αηηία είλαη ε κε έγθαηξε αληηκεηψπηζε 

ρξφλησλ κηθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, φηαλ ππήξρε ην πεξηζψξην, αιιά αληίζεηα ε 

δηεχξπλζή ηνπο, εμαηηίαο άηνικσλ θαη απξφζθνξσλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ.  

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε ρψξα ππήρζε ζηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο, 

θαζψο ην έηνο απηφ, ην έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζην 12,9 ηνπ ΑΔΠ, βάζεη ζηνηρείσλ ηεο 

Eurostat ζηηο 21.10.2009, θαη ηειηθά άγγημε ην 13,6, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat 

ζηηο 24.4.2010. Σν δεκφζην ρξένο έθηαζε γηα ην 2009 ζην 115,5% ηνπ ΑΔΠ θαη 

αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2014. 

 

Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ ήηαλ ε ρψξα λα ράζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο 

ηθαλφηεηα θαη λα δηεπξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ 

ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ γηα ην έηνο απηφ. 

 

Παξάιιεια, έρεη δηαηππσζεί ε ζεψξεζε φηη ε αχμεζε απηή ησλ spreads πνπ 

παξαηεξείηαη ζήκεξα, θαλεξψλεη θαη κηα θεξδνζθνπηθή ζηξαηεγηθή νξηζκέλσλ 

επελδπηψλ ζηηο αγνξέο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε ρψξα ρξενθνπεί. Ζ άπνςε 

απηή είρε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ιήςεο κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

θπβέξλεζεο, ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ηεο ρψξαο. Καη ήηαλ ε ίδηα ε ππφζεζε απηή πνπ ιεηηνπξγνχζε 

ζαλ απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, κηαο θαη ζηεξηδφηαλ ζηελ έληνλε πξνζπάζεηα λα 

επαιεζεπηεί ην ζελάξην ηεο ρξενθνπίαο. Ζ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, νη ζπκπξάμεηο θαη 
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ε αδηαθάλεηα, νη ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί κηα πην απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζα έρεη θαη πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Ζ ζπλέρηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο, γεγνλφο 

πνπ ζα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

αλ κφλε ιχζε θαίλεηαη ε άκεζε θαη δξαζηηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο, 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ αληηζηξνθή ηεο δπζκελνχο απηήο ηάζεο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε θπβέξλεζε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, δεκνζίεπζε ην 

Δπηθαηξνπνηεκέλν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ ζα ηζρχεη κέρξη ην 

2013 θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Μέηξα πνπ ήδε έρνπλ 

αλαθνηλσζεί ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο, ε 

κείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην. 

Αθνινχζεζε ε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, ελψ ηελ πεξίνδν απηή ζπδεηείηαη ην 

λνκνζρέδην γηα ην αζθαιηζηηθφ. χκθσλεο κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο απηέο θάλεθαλ νη 

αξρέο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θξάηε – κέιε, πξνρψξεζαλ 

ζηε δέζκεπζε φηη ζα αλαιάβνπλ απνθαζηζηηθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε, αλ ρξεηαζηεί, 

γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο θχξηα ζηε δψλε ηνπ επξψ. Έηζη, ζηηο 11 

Απξηιίνπ, ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έθαλε μεθάζαξνπο ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ελεξγνπνίεζεο 

κεραληζκνχ ζηήξημεο. Γηα ην 2010, ηα θξάηε – κέιε είλαη έηνηκα λα δψζνπλ έσο θαη 30 

δηο επξψ, ηα νπνία ζα ζπκπιεξσζνχλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο πξέπεη λα ιάβεη θαλείο 

ππφςε πσο είλαη πηζαλφ ε ρψξα λα πέζεη ζε έλα θαχιν θχθιν, φπνπ ε δαλεηνδφηεζε κε 

πςεινχο ηφθνπο ζα νδεγεί ζε ζθιεξφηεξε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κε κεησκέλεο γηα ηε 

ρψξα αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη άξα κε αλάγθε γηα παξαπάλσ δαλεηζκφ θ.ν.θ. 

Πξέπεη αθφκα λα ζεκεησζεί φηη κηα ζεηξά απφ ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο είλαη αδχλαην λα απνδψζνπλ άκεζα. Κάηη 

ηέηνην απαηηεί νη αγνξέο λα ζηακαηήζνπλ λα παξακέλνπλ δχζπηζηεο απέλαληη ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη άξα λα παξακέλνπλ πςειά ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ, κε 

απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δαπάλε γηα ηφθνπο. Παξάιιεια, φκσο, ε πξνζθπγή ζην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κπνξεί λα 
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απνηειέζεη ζεκαληηθφ φξν κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ε ρψξα λα κελ εθαξκφζεη 

πεηζαξρεκέλα ηελ επηδησθφκελε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

 

Παξά ηελ πιεζψξα ησλ κέηξσλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε ειιεληθή νηθνλνκία 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο αγνξέο κε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη 

αμηνπηζηίαο θαη κε αλππνκνλεζία γηα άκεζα θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Ζ αλεζπρία 

απηή ησλ αγνξψλ γηα ηε δπλακηθή ηνπ ρξένπο έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηελ εθαξκνδφκελε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή γηα ην κέιινλ, φζν θαη κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ 

νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ.  

 

Αμίδεη, ζε απηφ ην ζεκείν, λα ζεκεησζνχλ νη θίλδπλνη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην 

νπνίν ζα πξέπεη λα αλζίζεη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα πνπ έρεη μεθηλήζεη ηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν. Οη θίλδπλνη απηνί πεγάδνπλ απφ ηελ αχμεζε ειιεηκκάησλ θαη ρξεψλ 

ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ, ηηο δπζκελείο δεκνγξαθηθέο πξννπηηθέο, ιφγσ γήξαλζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο εθηηκήζεηο φηη ζα αξγήζεη ε επάλνδνο ζηα πξν ηηο θξίζεο επίπεδα. 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν είλαη φηη ε νηθνλνκία είλαη εθηεζεηκέλε ζε δηαηαξαρέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο αγνξέο θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ εθείλεο.  

 

Αθφκε, ζηελ Διιάδα γηα ην 2009 ζεκεηψζεθε αθαζάξηζηε εζληθή απνηακίεπζε, 

δεκφζηα θαη ηδησηηθή καδί, πεξίπνπ ζην 5%, πνζφ ηειείσο αλεπαξθέο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε αθφκε θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 

πάγηνπ θεθαιαίνπ πνπ κεηψλεηαη ιφγσλ ησλ απνζβέζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ θπξίσο 

ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πνπ ζεκεηψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αλεπαξθήο απηή 

απνηακίεπζε, δελ κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ην δεκφζην ρξένο, κε απνηέιεζκα λα 

δηεπξχλεηαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα πνιιά ρξφληα θαη λα 

κεγαιψλεη ην εμσηεξηθφ ρξένο. Γηα ην 2009 ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ έθηαζε ζην 11,2% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Γηα ην 2009, ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 2%, θπξίσο ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ επελδχζεσλ, 

αιιά θαη ησλ εμαγσγψλ. Γηα ην επφκελν έηνο πξνβιέπεηαη αξλεηηθφο ξπζκφο 

κεηαβνιήο, ζπλαξηήζεη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε απηή ηε ζηηγκή. Σν εμσηεξηθφ ρξένο γηα ην 2009 άγγημε ην 170% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Ο κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο γηα ην 2009 ππνρψξεζε ζην 1,3% έλαληη ηνπ 4,2% πνπ 

ήηαλ ην 2008. Ζ απνθιηκάθσζε απηή ηνπ πιεζσξηζκνχ έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ 

ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ άιισλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008. Χζηφζν, ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξακέλεη πςειφηεξνο, θαζψο ε ειιεληθή 
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νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλζήθεο αηεινχο αληαγσληζκνχ ζηηο 

αγνξέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  

 

Σε ρξνληά απηή παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο δήηεζεο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

φηη ην «παξαγσγηθφ θελφ» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2009 ήηαλ αξλεηηθφ. Οη 

εμειίμεηο απηέο αληαλαθιψληαη ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ζηε ζηαζηκφηεηα ή ζπκπίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο γηα ην 2009. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα πην ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία: 

 

 Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο δηακνξθψζεθε 

ζην 5,3% ηνπ ζπλφινπ εξγαζίαο.  

 Ο ξπζκφο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο επηηαρχλζεθε ζην 3,8%. 

 Οη κέζεο πξν θνξνινγίαο απνδνρέο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απμήζεθαλ 

θαηά 4,6%. 

 Ζ παξαγσγηθφηεηα κεηψζεθε θαηά 0,4%. 

 Ζ θαηά θεθαιήλ κηζζνινγηθή δαπάλε καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

απμήζεθε θαηά 4,9%. 

 Σν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απμήζεθε θαηά 3,2%. 

 

Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο ηα θέξδε 

κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, επνκέλσο ζεκεηψζεθε κείσζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο. ηελ εμέιημε απηή νδήγεζε ε δπζκελήο δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο 

ζηελ εγρψξηα θαη εμσηεξηθή αγνξά. Γηα ηηο 221 εηζεγκέλεο ζην ΥΑ γηα ην 2009 νη 

πσιήζεηο κεηψζεθαλ θαηά 18,6%, ελψ ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ απμήζεθαλ θαηά 

10%.  

 

Ζ θξίζε ζηελ Διιάδα άγγημε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη παξαγσγηθνχο ηνκείο, επεξέαζε 

πνιχ αξλεηηθά ηελ απαζρφιεζε θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ε αλεξγία λα θηάζεη ζην 10%. 

Ζ θαηάζηαζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν επηδεηλψζεθε ζηαδηαθά ζε ζρέζε κε ην 2008, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ππνρψξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Γηα ην 2009, ν κέζνο 

αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ κεηψζεθε θαηά 1,1% θαη ην κέζν πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

γηα ηηο ειηθίεο 15 – 64 δηακνξθψζεθε ζην 61,2%. Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ησλ απνιχζεσλ, αιιά θαη ζηε κεησκέλε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Σε 

ρξνληά απηή, ζεκεηψζεθε αθφκα κείσζε αλά κηζζσηή ησλ σξψλ εξγαζίαο. Πην 

επάισηνη ζηηο εμειίμεηο απηέο ήηαλ νη λένη ζε ειηθία εξγαδφκελνη θαη σο πξνο ηηο 

απνιχζεηο θαη αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. 
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Γηα ην 2010 αλαθέξνληαη νη εμήο πξνβιέςεηο γηα ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε: 

 

 Μείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεσο ηνπ 2%. 

 Μείσζε ηεο απαζρφιεζεο κε ξπζκφ 1,5% έλαληη 1,1% γηα ην 2009, αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην 10,5%. 

 Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, δηακφξθσζή ηνπ ζην 3% απφ 1,3% πνπ ήηαλ ην 

2009. 

 Δπηβξάδπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο γηα ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ππνινγίδνληαο ηηο κέζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο λα κεηψλνληαη θαηά 4,3% γηα 

πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα. 

 πκπίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ηηο κηθξνκεζαίεο, 

ιφγσ εμαζζέλεζεο ηεο δήηεζεο θαη αλφδνπ ηνπ θφζηνπο ησλ εηζαγφκελσλ 

πξψησλ πιψλ. 
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4. Ανάλςζη Κλάδος 

 

 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ πγείαο ζηα δηάθνξα επίπεδα πγείαο έρεη σο εμήο:  

 

 Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: Καιχπηεη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξφιεςε θαη δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξακνλή ηνπ 

αζζελνχο ζε λνζνθνκείν. ηε βαζκίδα απηή ζπκκεηέρνπλ ηαηξνί πνπ 

αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κηθξνβηνινγηθά 

εξγαζηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθψλ 

ζεξαπεπηεξίσλ.  

 

 Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: Καιχπηεη ηηο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο αζζελείο νη νπνίνη λνζειεχνληαη ζε θιηληθέο ή 

λνζνθνκεία θαη παξέρεηαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ 196 θιηληθέο. 

 

 Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή Φξνληίδα: Καιχπηεηαη 

παλειιαδηθά απφ ην ΔΚΑΒ. 

 

 Φπρηαηξηθή Πεξίζαιςε: Πεξηιακβάλεη ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηα ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ησλ 

Γεληθψλ λνζνθνκείσλ θαη έλα δίθηπν εμσλνζνθνκεηαθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

δνκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

 

 

4.1. Γενικά σαπακηηπιζηικά ηος κλάδος  

 

 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Τγείαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία δπλακηθφηεηαο 41 – 100 θιηλψλ, ελψ κεγάινο αξηζκφο ησλ ζεξαπεπηεξίσλ 

απηψλ έρνπλ δπλακηθφηεηα 100 – 300 θιίλεο. 

 

Αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο νη ηδησηηθέο γεληθέο θιηληθέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 

1. Μεγάιεο πνιπδχλακεο θιηληθέο πνπ ππεξβαίλνπλ ζε δπλακηθφηεηα ηηο 

300 θιίλεο, ελψ είλαη ζηειερσκέλεο απφ άξηηα εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ 
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πξνζσπηθφ θαη δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο. Καιχπηνπλ 

έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ηφζν πξφιεςεο φζν θαη δηάγλσζεο. 

 

2. Μεζαίεο θιηληθέο πνπ ζπλήζσο δηαηεξνχλ ζπκβάζεηο κε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη κε ηακεία ηνπ δεκνζίνπ  

 

3. Μηθξέο θιηληθέο πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαιχπηνπλ ην θφζηνο 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ ή κέξνο απηνχ, κέζσ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη κε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

 

4. Νεπξνςπρηαηξηθέο θιηληθέο νη νπνίεο απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία, 

είλαη αξθεηέο ζε αξηζκφ θαη ηα έζνδά ηνπο πξνέξρνληαη εμνινθιήξνπ 

απφ εζσηεξηθνχο λνζειεπφκελνπο αζζελείο, εκθαλίδνληαο πςειέο κέζεο 

εηήζηεο πιεξφηεηεο. 

 

ρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή, νη πεξηζζφηεξεο βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη 

αθνινπζεί ε πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

 

4.2. Εήηηζη για Ιδιωηικέρ Υπηπεζίερ Υγείαρ 

 

 

Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα ηδησηηθέο 

ππεξεζίεο πγείαο (πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο) είλαη: 

 

 Γεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο (ειηθία, βηνηηθφ επίπεδν, ηφπνο 

δηαβίσζεο – πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο θιπ.). 

 

 Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο (εηζφδεκα, ηηκέο ππεξεζηψλ, επίπεδν 

αζθάιηζεο). 

 

 Σν επίπεδν ησλ δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο νη ηπρφλ 

ειιείςεηο ζηε δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηνπ δεκνζίνπ (ψξεο αλακνλήο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, 

ζπλζήθεο λνζειείαο, μελνδνρεηαθή ππνδνκή, επάξθεηα ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θιπ.), ζηξέθνπλ ζπρλά ην θνηλφ πξνο ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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 Σα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη νη καθξέο ιίζηεο αλακνλήο πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο 

ζεκαληηθψλ εμεηάζεσλ θαη παξνρήο δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα 

δεκφζηα ηακεία πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο, αλαγθάδνπλ πνιινχο 

αζζελείο λα θαηαθχγνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

 Ο παξάγνληαο ηερλνινγία είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε 

πξνεγκέλε ηερλνινγία ζε ηαηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ απμάλεη ηα 

πνζνζηά ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεία. 

 

 

4.3. Πποζθοπά Ιδιωηικών Υπηπεζιών Υγείαρ 

 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ην 2004 ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ησλ θιηλψλ απηψλ είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζηελ Αζήλα. χκθσλα κε πεγέο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θιάδνπ, νη δηεζλείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνταηξηθήο 

ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ζε ζηελή, αλνηθηή θαη 

ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο θαη ησλ βαζηθψλ επηζηεκψλ πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ, έρνπλ ήδε κεηαβάιιεη ξηδηθά νιφθιεξν ην θάζκα παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλάπηπμε αμηνπνηψληαο ηε γξήγνξε πξνζαξκνγή ησλ 

κνλάδσλ ηνπ θιάδνπ ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Έηζη, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα θαιχπηεηαη απφ ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία. Δπίζεο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο λνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο παξνπζηάδνληαο νιηγνπσιηαθή ζρεδφλ δξαζηεξηφηεηα ζηε γπλαηθνινγηθή θαη 

καηεπηηθή πεξίζαιςε. Δπηπιένλ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξνρψξεζε ζε επξεία αλάπηπμε ηεο 

βηνταηξηθήο θαη αθηηλνινγίαο πξαγκαηνπνηψληαο παξάιιεια ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

πξνεγκέλεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο.  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηα ζεξαπεπηήξηα, ην 2006 

θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 317 ζεξαπεπηήξηα κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 

53.701 θιηλψλ (169 θιίλεο αλά ζεξαπεπηήξην θαηά κέζν φξν), εθ ησλ νπνίσλ 37.053 

θιίλεο (κεξίδην 69%) αληηζηνηρνχλ ζε 141 ζεξαπεπηήξηα ηνπ δεκνζίνπ θαη 15.082 

θιίλεο (κεξίδην 28%) ζε 170 ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, ελψ είλαη θαηαγεγξακκέλεο θαη 

1.566 θιίλεο ζε 6 ζεξαπεπηήξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Η.Γ. ρεηηθά κε ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ, ε πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο 
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παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαζψο ζε απηήλ θαηακεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 

22.615 θιίλεο ην 2006 (κεξίδην 42,1% ζην ζχλνιν ησλ θιηλψλ). 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο θιίλεο ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ γηα ην 2006 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

πξσηεχνπζαο ήηαλ ζπγθεληξσκέλν ην 47,7% (7.196 θιίλεο) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδησηηθψλ 

θιηλψλ ηεο ρψξαο. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηεξίσλ γηα ην 2006 ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, επί ζπλφινπ 53.701 θιηλψλ, ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία αληηζηνηρνχλ νη 

πεξηζζφηεξεο θιίλεο (37.361 θιίλεο, κεξίδην 69,6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ). 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα ζεξαπεπηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηα Γεληθά 

ζεξαπεπηήξηα αληηζηνηρεί ην 47,6% ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ (7.178 θιίλεο). ρεηηθά κε 

ηελ εηδηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηεξίσλ γηα ην 2006, ην 69,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ ηεο 

ρψξαο αληηζηνηρεί ζε Γεληθά ζεξαπεπηήξηα (37.361 θιίλεο) θαη αθνινπζνχλ ηα 

Νεπξνςπρηαηξηθά ζεξαπεπηήξηα ζηα νπνία αληηζηνηρεί ην 18,1% ησλ θιηλψλ (9.736 

θιίλεο). 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ θιηλψλ θαηά θιηκάθηα γηα ην 2006 ην 48,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θιηλψλ (26.022) αληηζηνηρεί ζε ζεξαπεπηήξηα δπλακηθφηεηαο απφ 301 έσο 

1.000 θιίλεο. 

 

Σν 2006, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ην λνζνθνκεηαθφ πξνζσπηθφ, 

αλήιζε ζε 25.495 άηνκα. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ 

ηεο ρψξαο γηα ην 2006, απηφ αλέξρεηαη ζε 73.751 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 34.414 (κεξίδην 

46,7%) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αηηηθή. 

 

 

4.4. Ανηαγωνιζηικά Φαπακηηπιζηικά  

 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζα πξέπεη 

λα γίλεη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηνχληαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο: 

 

1. Ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο: ηνλ ηνκέα απηφλ απαηηνχληαη ζεκαληηθά 

θνλδχιηα θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δχινγα παξαηεξείηαη, ινηπφλ, λα 

ππεξέρνπλ νη πεξηζζφηεξν εδξαησκέλεο θαη πνιπδχλακεο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ, 
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νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζνπλ ηα απαηηνχκελα πνζά γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε ηαηξηθφ θαη επηζηεκνληθφ εμνπιηζκφ, ζε 

αληίζεζε κε κηθξφηεξεο κνλάδεο πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηαρεία απαμίσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ. 

Δλαιιαθηηθή ιχζε απφθηεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, απνηειεί ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

(leasing) πξνο θάιπςε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 

2. Πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: Γηαζθαιίδεηαη ηφζν κε ηε ζπλερή 

αλαλέσζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, φζν θαη κε ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ πιεξέζηεξε θαηάξηηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 

3. Σαρχηεηα ππεξεζηψλ: Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ηαρχηεηαο εμέηαζεο 

ησλ αζζελψλ θαη εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε αξηηφηεηα ηνπ 

ππάξρνληνο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθπαίδεπζε θαη επάξθεηα ηνπ ηαηξηθνχ 

θαη κε πξνζσπηθνχ. ηφρνο ησλ ζεξαπεπηεξίσλ είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

εηζαγσγήο, δηάγλσζεο θαη λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ελψ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

“ρεηξνπξγείνπ κηαο εκέξαο” νη αζζελείο παξακέλνπλ ειάρηζηεο ψξεο κεηά ηελ 

επέκβαζή ηνπο ζην ζεξαπεπηήξην νπφηε θαη απνρσξνχλ γηα θαη’ νίθνλ 

λνζειεία θαη αλάξξσζε. 

 

4. πλεξγαζία κε αζθαιηζηηθνχο θνξείο: Κξηηήξην γηα ηε ζχλνςε ζπκβάζεσλ 

είλαη ε νηθνλνκηθή επξσζηία θαη θεξεγγπφηεηα ησλ νξγαληζκψλ απηψλ θαη ην 

εχξνο ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. 

 

5. Γπλαηφηεηα Πξφζβαζεο ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο: ηνπο ζηφρνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ππνθαηαζηεκάησλ δηάζπαξησλ ζε δηαθνξεηηθέο 

γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, έηζη ψζηε νη ππεξεζίεο ηνπο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε 

φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

6. Δηαηξηθφ Μέγεζνο: Οη φκηινη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, δηαζέηνπλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη αξθεηψλ απφ ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο δελ είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κεγάιν εχξνο 

ππεξεζηψλ ζπλδπάδνληαο παξάιιεια πςειή πνηφηεηα ζε αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο. 

 

7. Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή – Δλαιιαθηηθνί Σξφπνη Πιεξσκήο: ε κηα επνρή 

εηζνδεκαηηθήο «ζηελφηεηαο» γηα πνιιά ειιεληθά λνηθνθπξηά, κεγάιεο 
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εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνπλ λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο 

ησλ εμφδσλ λνζειείαο κέζσ άηνθσλ κεληαίσλ δφζεσλ. Παξάιιεια, παξέρεηαη 

θαη ε δπλαηφηεηα εηδηθψλ εθπηψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιηκαθνχκελνπ 

αξηζκνχ εμεηάζεσλ ζε κνλάδεο ηνπ ηδίνπ νκίινπ, ελψ ε θαζηέξσζε «θάξηαο 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ» είλαη πιένλ γεγνλφο γηα θάπνηεο κεγάιεο ηδησηηθέο 

θιηληθέο. 

 

 

4.5. Μέγεθορ Αγοπάρ 

 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δηαρξνληθή άλνδν παξνπζηάδεη ην 

ζπλνιηθφ κέγεζνο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

κεηαβνιήο 13,5% ηελ πεξίνδν 1998-2007. Δηδηθφηεξα, ε ζπλνιηθή αμία εθηηκάηαη ζε 

€1.792 εθαη. ην 2007 έλαληη €1.544,5 εθαη. ην 2006 (αχμεζε 16%). 

 

Πίλαθαο 4.5. Μέγεζνο Αγνξάο Κιάδνπ. 

Πηγή: ICAP, Εκηιμήζεις Αγοράς. 

 

Έηορ Κλινικέρ Μαιεςηήπια Γιαγνωζηικά Κένηπα ύνολο Αγοπάρ 

1998 293.500 110.300 170.200 574.000 

1999 343.700 120.900 183.100 647.700 

2000 395.000 140.600 203.100 738.700 

2001 455.800 150.000 227.700 833.500 

2002 539.300 164.000 241.500 944.800 

2003 620.700 173.000 255.300 1.049.000 

2004 730.000 184.800 275.000 1.189.800 

2005 847.000 203.300 291.300 1.341.600 

2006 1.000.000 225.500 319.000 1.544.500 

2007 1.190.000 250.000 352.000 1.792.000 

 

ρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο αμίαο ηεο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο αλά 

θαηεγνξία, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

α) Κλινικέρ: Ζ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε 

θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2007 κε κέζν εηήζην ξπζκφ 16,8%. Δηδηθφηεξα, ην 2007 ε αμία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο εθηηκάηαη ζην χςνο ησλ €1.190 εθαη. έλαληη €1.000 εθαη. ην 
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2006 (αχμεζε 19%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2007, εθηηκάηαη φηη ην 85%-90% ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ θιηληθψλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο – 

λνζειεπφκελνπο αζζελείο. ρεηηθά κε ην κεξίδην ησλ θιηληθψλ ζην ζχλνιν ηεο 

εμεηαδφκελεο αγνξάο, απηφ εθηηκάηαη ζην 66,4% γηα ην 2007. 

 

β) Μαιεςηικέρ – γςναικολογικέρ κλινικέρ: Γηαρξνληθή αχμεζε κε κέζν εηήζην 

ξπζκφ 9,5% θαηαγξάθεη ην κέγεζνο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ καηεπηηθψλ – 

γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2007. πγθεθξηκέλα, ην 2007 

εθηηκάηαη ζε €250 εθαη. έλαληη €225,5 εθαη. ην 2006 (αχμεζε 10,9%). εκεηψλεηαη φηη 

νη καηεπηηθέο θιηληθέο θάιπςαλ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ην 2007. 

 

γ) Γιαγνωζηικά κένηπα: Ζ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ 

παξνπζηάδεη επίζεο δηαρξνληθή αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2007, κε κέζν εηήζην 

ξπζκφ 8,4% (ρακειφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο θιηληθέο θαη ηα καηεπηήξηα). 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ην 2007 ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά εθηηκάηαη ζε €352 εθαη. έλαληη €319 

εθαη. ην 2006 (αχμεζε 10,3%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2007, εθηηκάηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο (πεξίπνπ 70%) θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζηα δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Σέινο, ην κεξίδην ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο γηα ην 2007 εθηηκάηαη ζην 19,6%. 

 

Διάρθρωζη ηης Αγοράς 2007

19,60%

14%

66,40%

Διαγνωστικά Κέντρα

Μαιεστήρια

Κλινικές 

 

 

Γξάθεκα 4.5. Γηάξζξσζε Αγνξάο Κιάδνπ 2007. 

Πηγή: ICAP, Εκηιμήζεις Αγοράς. 
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4.6. Μεπίδια Αγοπάρ Δηαιπιών και Ομίλων 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηα κεξίδηα αγνξάο γηα ηηο εηαηξίεο ην 2007, ε εηαηξεία Ηαηξηθφ Αζελψλ 

ΔΑΔ (1.200 θιίλεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε) θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

(22,9%) θαη αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ζέζε o ηνκέαο ησλ θιηληθψλ ηεο Euromedica AE 

(1.021 θιίλεο) κε κεξίδην 10,3%. ηελ ηξίηε ζέζε κε κεξίδην 9% βξίζθεηαη ε Τγεία 

Γηαγλσζηηθφ & Θεξαπεπηηθφ Κέληξν Αζελψλ ΑΔ (254 θιίλεο). Μεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ 

καηεπηηθψλ – γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ, ε Ηαζψ ΑΔ (333 θιίλεο) θαηέρεη ηελ πξψηε 

ζέζε γηα ην 2007 κε κεξίδην 40,4%. Αθνινπζνχλ νη Μεηέξα ΑΔ (345 θιίλεο, κεξίδην 

30,7%) θαη Λεηψ ΑΔ (97 θιίλεο, κεξίδην 7,9%). Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδησηηθψλ 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ε Βηνταηξηθή ΑΔ θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην 

21,2%. Αθνινπζεί ε Euromedica ΑΔ (ηνκέαο δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ) κε κεξίδην 8,5% 

θαη ε Ηαηξφπνιηο Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία ΑΔ κε κεξίδην 5,9%.  

 

ηνλ πίλαθα 3.6.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ζε επίπεδν νκίισλ 

γηα ην 2007. εκεηψλεηαη φηη νη φκηινη ηεο Euromedica θαη ηεο Βηνταηξηθήο έρνπλ 

παξνπζία ηφζν ζηελ αγνξά ησλ θιηληθψλ φζν θαη ζηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ 

θέληξσλ, ελψ ζηηο ίδηεο αγνξέο παξνπζία έρεη θαη ν κηινο Τγεία. Δπίζεο, ζηνλ φκηιν 

Ηαζψ αλήθνπλ κηα γεληθή θαη κηα γπλαηθνινγηθή θιηληθή.  

 

Πίλαθαο 4.6. Μεξίδηα Αγνξάο Κιάδνπ. 

Πηγή: ICAP, Εκηιμήζεις Αγοράς. 

 

Όμιλορ Μεπίδιο 

κηινο Euromedica 12,4% ζηελ αγνξά ησλ θιηληθψλ 

κηινο Euromedica 12,4% ζηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ 

κηινο Interamerican 7,0% ζηελ αγνξά ησλ θιηληθψλ 

κηινο Βηνταηξηθήο 2,6% ζηελ αγνξά ησλ θιηληθψλ 

κηινο Βηνταηξηθήο 23,7% ζηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ 

κηινο Ηαζψ 11,5% ζηελ αγνξά ησλ θιηληθψλ (γεληθψλ & καηεπηηθψλ) 

κηινο Τγεία 7,2% ζηελ αγνξά ησλ θιηληθψλ & δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ 
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4.7. Ανάλςζη Ανηαγωνιζηικού Πεπιβάλλονηορ  

 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ 

Πέληε Γπλάκεσλ ηνπ Porter. 

 

Δίζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ: 

Απφ ηερλννηθνλνκηθήο ζθνπηάο, ε είζνδνο ζηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε, θαζψο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο απαηηείηαη ηεξάζηηα 

δέζκεπζε θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ, ε θαζηέξσζε θαη εδξαίσζε ηεο θήκεο – νλφκαηνο ελφο 

ζεξαπεπηηθνχ / δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ 

θαζψο ε δεκηνπξγία «θαιήο θήκεο» είλαη καθξνρξφληα δηαδηθαζία. Σαπηφρξνλα, 

ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί εκθαλίδνληαη εμαηηίαο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ είλαη 

ζήκεξα ζε ηζρχ. 

 

Κίλδπλνη απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο: 

Χο ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζεσξνχληαη, βέβαηα, νη 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ: 

Οη πξνκεζεπηέο ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνκεζεχνπλ κε 

εμνπιηζκφ, θάξκαθα, ηξφθηκα θαη πνηά, φζν αθνξά ηα λνζνθνκεία. Γηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε έρνπλ νη κεγάιεο εηαηξίεο, πνπ πσινχλ ηνλ απαξαίηεην γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πγείαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθφ εμνπιηζκφ. ζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο πγεηνλνκηθνχ 

πιηθνχ, δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα δηαηεξνχλ εθείλνη νη νπνίνη ηεξνχλ απζηεξά 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο, ηα πξντφληα ηνπο δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο (CE, ISO θιπ.), θαη παξέρνπλ πξντφληα εγθεθξηκέλα θαη 

πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηελ αζθάιεηα απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο. ρεηηθά κε 

ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε κηαο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο, απηή είλαη αλάινγε κε ην χςνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, ην κέγεζφο 

ηεο θαη ηε θήκε ηεο ζηελ αγνξά. 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ: 

Γεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο πγείαο απεπζχλνληαη ζε ηειηθνχο κεκνλσκέλνπο 

θαηαλαισηέο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε. Παξφια απηά, 

ε γλψκε ηνπ ηαηξνχ ελφο αζζελή, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα 

(φηαλ απηφο ππάξρεη) θαη βέβαηα, ηελ θαιή ηνπ γλψζε θαη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηελ 

αγνξά, είλαη δπλαηφλ λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο νηθνλνκηθά 

ιχζεο ζηα πιαίζηα πάληνηε ησλ δηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ.  
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Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ: 

Ζ κεγάιε ζπγθέληξσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν, έρεη σο απνηέιεζκα ν 

πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο λα είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. Ζ επηινγή κεηαμχ θάπνηνπ 

ηδησηηθνχ ηαηξηθνχ θέληξνπ, ζρεηίδεηαη κε ηε θήκε θαη ην φλνκά ηνπ, ηελ ππνδνκή ηνπ 

(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ), ηε 

γεσγξαθηθή ηνπ ηνπνζεζία θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηφ, ηελ πνηφηεηα θαη 

ηαρχηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηάθνξνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ηελ επειημία ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. 
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5. Παποςζίαζη Δηαιπιών 

5.1. Ιαηπικό Αθηνών Δ.Α.Δ. 

 

 

Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ ηδξχζεθε ην 1984 απφ ηνλ Γξ. Γεψξγην Απνζηνιφπνπιν 

ζην Μαξνχζη. Ηδξπηηθφο ζηφρνο απνηεινχζε ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

νινθιεξσκέλσλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Πεξηιακβάλεη 

δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ζεξαπεπηήξηα. ήκεξα, απνηειεί ηε κεγαιχηεξε κνλάδα 

παξνρήο δηαγλσζηηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα Βαιθάληα. ηελ Διιάδα 

δηαζέηεη 8 λνζειεπηηθέο κνλάδεο, 7 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη έλα ζηε 

Βφξεηα Διιάδα, κε ζπλνιηθά 1.200 θιίλεο. Δίλαη επαλδξσκέλν κε 2.800 έγθξηηνπο 

ηαηξνχο θαη 3.000 εξγαδφκελνπο. Ο κηινο είλαη εηζεγκέλνο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ απφ ηηο 29/08/1991.  

 

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

 

 Γξ. Απνζηνιφπνπινο Γεψξγηνο – Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, εθηειεζηηθφ κέινο. 

 Απνζηνιφπνπινο Υξήζηνο – Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

εθηειεζηηθφ κέινο. 

 Γξ. Απνζηνιφπνπινο Βαζίιεηνο – Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ 

κέινο. 

 Stephen Leonhard – Μέινο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ. 

 Jochen Guenter Paul Schmidt – Μέινο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ. 

 

Καηάινγνο λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ: 

 

 ην Ηαηξηθφ Αζελψλ θαη ην Παηδηαηξηθφ ζην Μαξνχζη 

 ην Ηαηξηθφ Φπρηθνχ 

 ην Ηαηξηθφ Παιαηνχ Φαιήξνπ 

 ην Ηαηξηθφ Γάθλεο 

 ην Ηαηξηθφ Πεξηζηεξίνπ 

 ην λέν Μαηεπηηθφ – Γπλαηθνινγηθφ Κέληξν Γαία, ζχκπξαμε ηνπ Οκίινπ 

Ηαηξηθνχ Αζελψλ κε ην ζχγρξνλν Γεληθφ λνζνθνκείν «Δξξίθνο Νηπλάλ», 

ζηνπο Ακπειφθεπνπο. 
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Σν Ηαηξηθφ Γηαβαιθαληθφ Θεζζαινλίθεο ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε αλαθνξά ηεο Ηαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Imperial College ηεο Μ. Βξεηαλίαο, «ε πην ζχγρξνλε λνζειεπηηθή κνλάδα 

ζηελ Δπξψπε». 

 

Ο κηινο, κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ εηαηξίαο “Medsana”, δηαζέηεη ηξία αθφκε 

δηαγλσζηηθά θέληξα ζηε Ρνπκαλία.  

 

ε επίπεδν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ν κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ κέζα απφ ηα θάησζη ηκήκαηα: 

 

 Μηθξνβηνινγηθφ 

 Βηνρεκηθφ 

 Αλνζνινγηθφ 

 Οξκνλνινγηθφ 

 Ππξεληθήο Ηαηξηθήο 

 Αθηηλνινγηθφ 

 Τπεξήρσλ ψκαηνο 

 Triplex 

 Μέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλφηεηαο 

 Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο 

 Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο 

 PET/CT 

 Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο (Check up) 

 Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

 Φπζηθήο Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο 

 Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο 

 

ε επίπεδν Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο, ν «κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ» ζην ζχλνιν ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηνπ κνλάδσλ θαιχπηεη ηνπο θάησζη ηνκείο θαη κνλάδεο: 

 

 Παζνινγηθφ Σνκέα 

 Υεηξνπξγηθφ Σνκέα 

 Δηδηθέο Μνλάδεο (Μ.Δ.Θ, 

Ληζνηξηςίαο, Παζνινγηθήο 

Ογθνινγίαο) 

 Ζκεξήζηα Ννζειεία 

 Σκήκα Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο 

 Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα 

 Απεηθνληζηηθά Δξγαζηήξηα 

 Μαηεπηηθφ 

 Νενγλνινγηθφ 

 Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ 

 Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή 

 Μνλάδα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

 

ηνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ε αξηζκεηηθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη ε κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε γηα ην 2009: 
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Πίλαθαο 5.1.α. Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ Οκίινπ Ηαηξηθφ Αζελψλ ΔΑΔ. 

Πηγή: Ιαηρικό Αθηνών ΕΑΕ. 

 

Πίνακαρ 

Πποζωπικού 
Νοζηλεςηικό 

Ηαηπικό 

(έμμιζθο) 
Παπαϊαηπικό Γιοικηηικό 

Σεσνικό – 

Βοηθηηικό 
ύνολο 

2003 1.082 491 161 391  2.510 

2004 1.109 493 166 396 385 2.533 

2005 1.150 504 169 403 371 2.597 

2006 1.192 489 169 430 358 2.638 

2007 1.291 551 206 483 385 2.916 

 

Μεηνρηθή ζχλζεζε: 

 

Πίλαθαο 5.1.β. Μεηνρηθή ζχλζεζε Οκίινπ Ηαηξηθφ Αζελψλ ΔΑΔ. 

Πηγή: Ιαηρικό Αθηνών ΕΑΕ. 

 

Μέηοσορ 
Ποζοζηό 

ζςμμεηοσήρ 

G.Apostolopoulos Holdings SA 32,09% 

Asklepios International GMBH 30,73% 

Eurofinanciere d’ Investissement Monaco 2,98% 

Credit Suisse – Zurich 2,87% 

Highclere International Investors International SI 2,41% 

Λνηπνί κέηνρνη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο <2% 28,92% 

 

Απνζηνιή ηνπ Οκίινπ είλαη ζπλερψο λα εμνπιίδεηαη κε ζχγρξνλα θαη αλαλεσκέλα 

κέζα, λα ππνζηεξίδεη ηηο πην πξσηνπνξηαθέο κεζφδνπο, λα ρξεζηκνπνηεί δηεζλείο 

επηζηεκνληθέο θαηαθηήζεηο, λα ηηο επελδχεη ζηελ Διιάδα, πάληα ηεξψληαο ηηο αμίεο ηνπ 

ηδξπηή ηνπ, ην ήζνο, ηε ζπλέπεηα, ην ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν, ηελ πξνζθνξά ζηελ 

θνηλσλία.  

 

ηφρνη γηα ηνλ κηιν απνηειεί ε θαηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηνλ θιάδν, λα 

δηαδξακαηίδεη, δειαδή, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ Διιεληθή, φζν θαη ζηε δηεζλή 

αγνξά ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ Τγείαο κε αθεηεξία ηε Ν.Α. Δπξψπε. 

 

Οη κνλάδεο ηνπ Οκίινπ δηαζέηνπλ βηνταηξηθφ εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο γεληάο. Ο κηινο 

δηαζέηεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, κε ζηφρν φιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο λα 
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δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO. Οη κνλάδεο ηνπ Οκίινπ είλαη νη 

κφλεο ζηελ Διιάδα πνπ δηαζέηνπλ απηφ ην πνηνηηθφ νξφζεκν.  

 

Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ ζπλεξγάδεηαη κε πιήζνο εηαηξεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη επαγγεικαηηθνχ 

Check up. Παξάιιεια, ζπλεξγάδεηαη κε αξθεηέο εηαηξείεο ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, πξνζθέξνληαο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, πνπ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πειαηψλ θάζε 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αζιεηηθέο νκάδεο Οιπκπηαθφο Α.Δ., 

Αηξφκεηνο Π.Α.Δ., Α.Δ.Κ. Κ.Α.Δ., Π.Α.Ο.Κ. Κ.Α.Δ.  

 

Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ: 

 

Ο κηινο έρεη επεθηαζεί θαη ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Έρεη πξνρσξήζεη, ινηπφλ, ζηε 

δεκηνπξγία ησλ αθφινπζσλ Θπγαηξηθψλ Δηαηξεηψλ: 

 

1. Ζ «Ηαηξηθή Σερληθή» πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ηαηξηθά θαη 

ρεηξνπξγηθά εξγαιεία θαζψο θαη πάζεο θχζεο πγεηνλνκηθφ πιηθφ 

(100%). 

 

2. Ζ «EUROSITE Τπεξεζίεο Τγείαο» ε νπνία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, θέληξσλ αηζζεηηθήο θιπ 

(100%). 

 

3. Ζ “Hospital Affiliates International”, εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηαρείξηζε λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, θιηληθψλ, 

θέληξσλ ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

(68,89%). 

 

4. Ζ εηαηξία εζηηάζεσλ θαη ηξνθνδνζίαο “MEDICAFE” (55%). 

 

5. Ζ “Ortelia Holding” πνπ εδξεχεη ζηελ Κχπξν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

δηαρείξηζε θιηληθψλ, πνιπθιηληθψλ, ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηαηξηθψλ 

θέληξσλ εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηα 

ρεηξνπξγηθά, αλαηνκηθά θαη νξζνπεδηθά κεραλήκαηα θαη θάζε κνξθήο 

παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (99,99%). 
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6. Σέινο, ε εηαηξία “MEDSANA” (100%) ε νπνία παξέρεη δηαγλσζηηθέο 

θαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε ελνπνηεκέλε βάζε γηα ην 2009: 

 

 Κχθινο εξγαζηψλ +0,68% -286,7 εθαη. Δπξψ. 

 Λεηηνπξγηθά θέξδε EBITDA -11% -33 εθαη. Δπξψ. 

 Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ θαη κεηά δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο -82,7% -

1,9 εθαη. Δπξψ. 

 

 

5.2. Axon Holdings – Euromedica Α.Δ. 

 

 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1987 κε ηελ επσλπκία ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΦΖΛΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Α.Δ. θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν EUROMEDICA απφ νκάδα 

δηαθεθξηκέλσλ ηαηξψλ. 

 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο. Χζηφζν ην 1999 ελεθξίζε ε κεηαηξνπή ηεο EUROMEDICA Α.Δ. ζε 

εηαηξία ζπκκεηνρψλ (Holding). Έηζη, ε εηαηξία κεηνλνκάζηεθε ζε AXON HOLDINGS 

Α.Δ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη επειημία φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εηεξνγελή αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε δηάθνξα ζέκαηα θαη θπξίσο 

ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε.  

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: 

 

 Πξφεδξνο: Απφζηνινο Σεξδφπνπινο 

 Γηεπζχλνληαο χκβνπινο: Παλαγηψηεο Γνπκαλφγινπ 

 Μέινο: Πέηξνο Νηθνιαΐδεο  

 Μέινο: Παξαζθεπή Πάθα 

 

Δθηφο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζπζηαζεί θαη Δπηηξνπή ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ. Ζ επηηξνπή απηή αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έρεη ηελ 

επζχλε γηα ζέκαηα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ή θαη ηνπ νκίινπ, ηφζν 

βξαρππξφζεζκα, φζν θαη καθξνπξφζεζκα, γηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη επέθηαζεο ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, ηελ επαλεμέηαζε, ηξνπνπνίεζε ή αμηνιφγεζε ησλ ήδε 

επηιεγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ησλ ζθνπψλ 

ηεο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ είλαη: 

 

 Θσκάο Ληαθνπλάθνο – Πξφεδξνο 

 Υξήζηνο Αιεμάθεο – Μέινο 

 Ηάθσβνο Ησαλλάηνο – Μέινο 

 Παξαζθεπή Πάθα – Μέινο 

 Παλαγηψηεο Γνπκάλνγινπ – Μέινο 

 

Με ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηελ πγεία ηδξχζεθε ην 1989 απφ νκάδα 65 δηαθεθξηκέλσλ 

ηαηξψλ. ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηζήρζε ην 1994. Απνηειείηαη απφ 56 Γηαγλσζηηθά 

Κέληξα κε ηκήκαηα φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 17 θιηληθέο, 8 θιηληθέο απνθαηάζηαζεο θαη 

1 θέληξν Spa – Τγηεηλήο & Απνθαηάζηαζεο. πλνιηθά ε δπλακηθφηεηά ηεο θηάλεη ζηηο 

1.582 θιίλεο. Γηαζέηεη 1.556 άηνκα κφληκν, κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη νη 9.523 

ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγαδφκελνπο ηαηξνχο – εγγχεζε γηα ππεχζπλε θξνληίδα ζηνλ θάζε 

αζζελή, ζε θάζε πεξίπησζε. Έηζη, ν κηινο απνηειεί ηνλ επξχηεξν αλεπηπγκέλν 

ηδησηηθφ θνξέα παξνρήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα. 

Ο κηινο θαιχπηεη κεγάιν γεσγξαθηθφ εχξνο (10 λνκνχο ηεο Υψξαο). Υαξαθηεξηζηηθά 

ηνπ είλαη ε ζσζηή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ε εληαία 

επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε, ν άξηηνο εμνπιηζκφο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ην πςεινχ 

θχξνπο ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε ζπλερήο αλαβάζκηζε θαη εμέιημε.  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη θαηάινγνο κε ηηο παξνρέο πγείαο ηνπ νκίινπ πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο: 

 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Γηαζέζηκν ζην θνηλφ φιν ην ρξφλν, φιν 

ην 24σξν. 

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ: Ο κηινο δηαζέηεη 22 δηαγλσζηηθά 

θέληξα θαη είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε 570 θέληξα θαη εξγαζηήξηα ζε φιε ηελ 

Διιάδα. 

ΓΗΚΣΤΟ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΗΑΣΡΩΝ: Ο κηινο δηαηεξεί δίθηπν Ηαηξψλ γηα θάζε 

εηδηθφηεηα ζε φιε ηελ Διιάδα. 

ΗΑΣΡΟΗ ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηαηξνχ θαη’ νίθνλ 

ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλνληαη νη πειάηεο θαη 

απνθεχγεηαη ε παξαπάλσ ηαιαηπσξία ηνπο φηαλ πεγαίλνπλ ζε λνζνθνκεία. 
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ΝΟΖΛΔΗΑ ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ: Οη πειάηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία 

λνζειείαο ζην ζπίηη ηνπο, ππεξεζία πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 

φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ΣΜΖΜΑ CHECK UP: Δθηφο ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ Check up αλάινγα κε 

ην θχιν θαη ηελ ειηθία, ζρεδηάδνληαη εηδηθά Check up γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε 

εηαηξίεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ηκήκα δηεπζχλζεσο πξνζσπηθνχ θαη ηνλ 

ηαηξφ εξγαζίαο. 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ο κηινο ζπλεξγάδεηαη κε νδνληηάηξνπο, 

θαιχπηνληαο γεσγξαθηθά φιε ηε ρψξα. 

 

O κηινο ΔUROMEDICA ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 500 εηαηξίεο ζηα πιαίζηα 

Αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ή κε απεπζείαο ζπκβάζεηο. 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο EUROMEDICA 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ θαη ηνπ Οκίινπ 

εηαηξεηψλ απηήο: 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, γηα ην 2009, αλήιζε ζε 254.246 επξψ 

(2008: € 228.762) γηα ηνλ κηιν θαη ζε 168.340 επξψ (2008: € 159.403) γηα ηελ 

Δηαηξεία, εκθαλίδνληαο αχμεζε 11,1 % θαη 5,6 % αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν αλήιζαλ ζε πνζφ 

47.198 επξψ (2008: € 38.604), παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε χςνπο 22% ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. Αληίζηνηρα, ηα θέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 21.139 επξψ (2008: € 20.411) ζεκεηψλνληαο αχμεζε χςνπο 3,6 % 

ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα κεγέζε ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. Αθφκε, ν κηινο 

πξαγκαηνπνίεζε δεκηέο πξν θφξσλ πνζνχ 13.370 επξψ, κεησκέλεο θαηά 9,0% ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θαηά ηελ νπνία νη δεκηέο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 14.698 

επξψ. Ζ Δηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε δεκηέο πξν θφξσλ πνζνχ 26.688 επξψ, απμεκέλεο 

θαηά 2,6% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θαηά ηελ νπνία νη δεκηέο πξν θφξσλ 

αλήιζαλ ζε 26.022 επξψ. 
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5.3. ΙΑΣΩ Α.Δ. 

 

 

Ζ θιηληθή ΗΑΧ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην Μάην ηνπ 1996 θαη κέζα ζε επηά κφιηο 

κήλεο θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε ζε πσιήζεηο κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, κε 

πνζνζηφ 23,4%. Πιένλ, δηαηεξεί ζηαζεξά ηελ πξψηε ζέζε ζην ρψξν ησλ ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, δηαδξακαηίδνληαο εγεηηθφ ξφιν ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο.  

 

Σν 1999 ην ΗΑΧ εμαγνξάδεη ην καηεπηήξην ΖΡΑ, ην νπνίν δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Γεληθήο Κιηληθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηξέπεηαη ε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ε πξνζθνξά επηπιένλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζζελείο. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 

ην ΗΑΧ είλαη εηζεγκέλν ζην ρξεκαηηζηήξην. Έλα ρξφλν αξγφηεξα ηδξχνληαη δχν λέεο 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηζάξηζκσλ δξαζηεξηνηήησλ: Ζ εηαηξία κε ηελ 

επσλπκία «ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ». Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 μεθηλνχλ ηα έξγα γηα ηελ αλέγεξζε ηεο 

Παηδηαηξηθήο – Παηδνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο.  

 

Σν 2002 είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ρξνληά γηα ην ΗΑΧ. Σν Ννέκβξην ηνπ έηνπο απηνχ ν 

κηινο ππνγξάθεη κε Ηαηξνχο ηεο Θεζζαιίαο κλεκφλην ζπλεξγαζίαο. Σν κλεκφλην απηφ, 

αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο Γεληθήο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο ζηε Θεζζαιία. Σν εγρείξεκα 

απηφ, ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. Σνλ επφκελν κήλα 

ηδξχνληαη επηπιένλ δχν λέεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο: Ζ εηαηξία «ΗΑΧ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 

Α.Δ.», ε νπνία ζα απνηειέζεη ην θνξέα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Παηδηαηξηθήο – 

Παηδνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, δπλακηθφηεηαο 65 θιηλψλ θαη ε εηαηξία «ΗΑΧ 

SERVICES A.E.», κε έηνο έλαξμεο ην 2003. Ζ ίδηα ρξνληά είλαη κηα ρξνληά δηεζλνχο 

πξνβνιήο ηνπ Οκίινπ. Σν επηηπρεκέλν κνληέιν θαη ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ΗΑΧ 

παξνπζηάδνληαη κε εηδηθά αθηεξψκαηα ζην “BBC World”, ζηνπο “New York Times”, 

ζην γεξκαληθφ πεξηνδηθφ “Capital” θ.α. Σν 2005 ε εηαηξεία «ΗΑΧ Services A.E» 

αιιάδεη επσλπκία. Πιένλ ζα ιέγεηαη «Medstem Services Α.Δ».  

 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο θιηληθέο ηνπ νκίινπ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο 

νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία “Cryobanks International 

Services Athens”, κνλάδα πνπ ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη, απνζεθεχεη, δηελεξγεί ζπλνιηθά 

ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηα βιαζηνθχηηαξα θαη ηα κνζρεχκαηά ηεο ζε φιε ηελ 

Διιάδα. Αθφκε, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηελ θπθινθνξία πηζησηηθήο 
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θάξηαο πνπ παξέρεη εηδηθά πξνλφκηα ζηνπο θαηφρνπο ηεο γηα ηνλ κηιν ΗΑΧ θαη γηα 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη.  

 

ήκεξα, ν κηινο ΗΑΧ είλαη έλαο πξφηππνο, ζχγρξνλνο νξγαληζκφο, εθάκηιινο 

αλάινγσλ νξγαληζκψλ δηεζλνχο επηπέδνπ, κε εγεηηθή ζέζε ζην ρψξν ηεο πγείαο. Γηα ην 

κέιινλ, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΗΑΧ πξνβιέπεη λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο 

Κιηληθήο ΗΑΧ, πεξαηηέξσ γεσγξαθηθή επέθηαζε, πεξαηηέξσ επέθηαζε ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνγέλεηαο. ηφρνο ηνπ ΗΑΧ είλαη ε παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ, κε ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα. Δπηδηψθεηαη πάληα ε ζσζηή δηάγλσζε, πεξίζαιςε θαη ζεξαπεία ησλ 

αζζελψλ ηφζν κε επηζηεκνληθέο γλψζεηο, φζν θαη κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ νκίινπ κε ηνπο αζζελείο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ζε ηζρχ κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 

 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

ηακαηίνπ Γεψξγηνο – Πξφεδξνο 

Ενπξληφο αξάληνο – Αληηπξφεδξνο Α’ 

Γνπιγεξάθεο Δκκαλνπήι – Αληηπξφεδξνο Β’ 

Πεηξφπνπινο Παξαζθεπάο – Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

Πιεχξεο Δκκαλνπήι – Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

Μπνπιηλάθεο Γεψξγηνο – Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

ΜΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Θενθαλάθεο Παλαγηψηεο  

Μακάο Λεσλίδαο  

Υαλδαθάο ηέθαλνο  

ηξαηάθεο Νηθφιανο  

Καξαθαιπάθεο Λεσλίδαο  

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΜΔΛΖ 

Γεκεηξνπιέαο ππξίδσλ 

Μπνησλάθεο Γεψξγηνο 

 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΑΩ 

Σν ΗΑΧ είλαη ην κεγαιχηεξν θαη έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα καηεπηήξηα ηεο Δπξψπεο, κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 15.000 ηνθεηνχο, 28.300 λνζειεπζέληεο θαη 917.000 δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο εηεζίσο. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ Οκίινπ αγγίδεη ηηο 350 θιίλεο. Αθφκε, δηαζέηεη 

κηα ππεξζχγρξνλε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο παγθφζκηνπ βειελεθνχο θαη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαξδηνηνθνγξαθηθέο κνλάδεο ζηελ Δπξψπε. Ζ θιηληθή ΗΑΧ θαιχπηεη 

πεξηζηαηηθά καηεπηηθήο θαη γπλαηθνινγίαο, παξέρεη σζηφζν θαη δηαγλσζηηθέο – 

ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο.  
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ΗΑΩ GENERAL 

Ζ ππεξζχγρξνλε γεληθή θιηληθή ΗΑΧ General απνηειεί έλα ίδξπκα πξφηππν, ζην νπνίν 

θάζε αζζελήο κπνξεί λα εκπηζηεπηεί, ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ, ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ 

πνπ δηαζέηεη, ηελ πγεία ηνπ. Γηαζέηεη 222 πιήξσο εμνπιηζκέλεο θιηληθέο γηα θάζε 

θαηεγνξία, δχν ππεξζχγρξνλεο κνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Μνλάδα Απμεκέλεο 

Φξνληίδαο, αίζνπζεο γηα ρεηξνπξγεία κε ππεξζχγρξνλν εμνπιηζκφ, γηα πεξηζηαηηθά θάζε 

είδνπο, εηδηθή Μνλάδα ηεζάγρεο θαη Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. 

 

ΗΑΩ ΠΑΗΓΩΝ 

Σν ΗΑΧ Παίδσλ ιεηηνπξγεί ζε ππεξζχγρξνλν θηίξην πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηε 

καηεπηηθή θαη γεληθή θιηληθή ΗΑΧ. Γηαζέηεη 65 εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θαη άξηηα 

εμνπιηζκέλεο θιίλεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ρψξνπο πςειήο 

μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο, ζε έλα επράξηζην, θηιηθφ πξνο ην παηδί πεξηβάιινλ. Σν 

ηαηξηθφ θαη ινηπφ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ επηιέγεηαη κε θξηηήξηα ηελ πςειή 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

εμαζθαιίδνληαη ππεξεζίεο πγείαο πςεινχ επηπέδνπ. Ζ επηκφξθσζε θαη ε εμεηδίθεπζε 

ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο. Σν λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ αλζξψπηλν δπλακηθφ δηαθξίλεηαη 

γηα ηελ άξηηα θαη πιήξε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ θξνληίδαο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνπο αζζελείο. 

 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ 

Σν ΗΑΧ Θεζζαιίαο δεκηνπξγήζεθε κε φξακα λα απνηειέζεη ηε λέα δχλακε παξνρήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, φπνπ θαιχπηνληαη κε αζθάιεηα φια 

ηα πεξηζηαηηθά απφ ηε δηάγλσζε σο θαη ηε ζεξαπεία. Γηαζέηεη 178 θιίλεο απζηεξψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Ζ θιηληθή αλαπηχζζεηαη ζε 23.600 ηκ, ζε νηθφπεδν 60 ζηξεκκάησλ ζηε 

Νίθαηα ηεο Λάξηζαο κηα ζηξαηεγηθή ζέζε πνπ εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο θαη ησλ 

ηεζζάξσλ λνκψλ ηεο Θεζζαιίαο (Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ). 

Γηαζέηεη 178 θιίλεο γηα θάιπςε φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ ρεηξνπξγηθήο, παζνινγίαο θαη 

καηεπηηθήο, Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπεία, Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ, 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, Μνλάδα Σερλεηήο Γνληκνπνίεζεο, Μνλάδα Φπζηθήο 

Ηαηξηθήο, ππεξζχγρξνλα εμνπιηζκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα, εμνπιηζκφ θηλεηήο κνλάδαο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη αζζελνθφξα. Αλήθεη θαη απηφ ζην πνιπκεηνρηθφ δηνηθεηηθφ 

ζρήκα ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ. 
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CRYOBANKS 

Ζ Cryobanks International Services Athens – ΗΑΧ πξαγκαηψλεη δηαθξάηεζε 

νηθνγελεηαθή, δειαδή, ε νηθνγέλεηα θπιάζζεη βιαζηηθά θχηηαξα γηα ην ίδην ην παηδί. Ζ 

Cryobanks εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη πξνζβιέπεη ζε αθφκε πεξηζζφηεξεο δηεζλείο 

δηαπηζηεχζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο, αιιά θαη αθφκε πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Καηέρεη ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία ζηε θχιαμε βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, έρνληαο απνζεθεχζεη 

ην κεγαιχηεξν αξηζκφ δεηγκάησλ ζηελ Διιάδα (κέρξη ζηηγκήο πάλσ απφ 16.000 

δείγκαηα). Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κε 

βάζε ηα δηεζλή πξσηφθνιια. 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ γηα ην 2009 αλήιζε ζε 178,5 εθαη. επξψ, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ζε ζρέζε κε πέξπζη. Σα θέξδε πξν θφξσλ 

αλήιζαλ ζε 26,6%, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 24,3%. Σα θέξδε κεηά θφξσλ 

δηακνξθψζεθαλ ζε 13,5 εθαη. επξψ, κεησκέλα θαηά 33,8%.  

 

 

5.4. Ππαξιηέλειο Θεπαπεςηήπιο Σύγσπονηρ Ιαηπικήρ 

Α.Δ. 

 

 

Σν Πξαμηηέιεην Θεξαπεπηήξην χγρξνλεο Ηαηξηθήο Α.Δ. απνηειείηαη απφ: 

 

Σε Γενική Κλινική Γαληνόρ: ιεηηνπξγεί ηελ ηειεπηαία 35εηία ζηνπο ηνκείο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. ήκεξα δηαζέηεη 60 θιίλεο θαη θαιχπηεη 

ηα εμήο ηκήκαηα: 

 

 Παζνινγηθφ 

 Υεηξνπξγηθφ 

 Οξζνπεδηθφ 

 Οπξνινγηθφ 

 Νεθξνινγηθφ 

 Καξδηνινγηθφ  

 

Ζ Κιηληθή έρεη, επίζεο, αλαπηχμεη κία πξφηππε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ 15 θιηλψλ, 

άξηηα εμνπιηζκέλε θαη ζηειερσκέλε απφ εηδηθνχο ηαηξνχο, βνεζνχο ηαηξνχο θαη 

εηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

Ζ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ πνπ δηαζέηεη, παξέρεη ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο 

λεθξνπαζείο πνιχ πςεινχ ηαηξηθνχ επηπέδνπ. Έρεη, αθφκε, αλαπηχμεη ηα εμσηεξηθά ηεο 

ηαηξεία κε ηδηαίηεξε κέξηκλα θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ 
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φπσο ηα ππεξερνγξαθήκαηα ζψκαηνο θαη θαξδηάο, Triplex ζψκαηνο, αγγείσλ θαη 

θαξδηάο, Γνθηκαζία (Σεζη) Κνπψζεσο, Check up Ζ ιεηηνπξγία ηεο θιηληθήο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην αθηηλνινγηθφ θαη ην κηθξνβηνινγηθφ – βηνρεκηθφ ηκήκα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα κέιε ηνπ πεληακεινχο δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξίαο Γαιελφο: 

 

 ππξίδσλ Σδαλήο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο (ηαηξφο) 

 Αδακάληηνο Ραδηθφπνπινο Αληηπξφεδξνο Γ.. (νηθνλνκνιφγνο) 

 Βαζίιεο Νηάθαξνο Μέινο (αξρηηέθησλ κεραληθφο) 

 Ησάλλεο Θενδσξαθφπνπινο Μέινο (ρεκηθφο κεραληθφο) 

 Γεψξγηνο Παπαγεσξγίνπ Μέινο (ηαηξφο) 

 

Σελ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ Α.Δ.: Γηαγλσζηηθφ Κέληξν πνπ 

ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία 19 ρξφληα θαη παξέρεη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Σν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα εμήο 

ηκήκαηα: 

 

 Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο 

 Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο 

 Ππξεληθήο Ηαηξηθήο  

(Γ΄ Camera – RIA) 

Τπεξερνηνκνγξαθίαο 

ψκαηνο 

 Triplex Αγγείσλ – Καξδηάο 

 Δξγαζηήξηα Βηνπαζνινγίαο – 

Μηθξνβηνινγίαο 

 Αθηηλνινγηθφ 

 Μαζηνγξαθίαο 

 Μέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλφηεηαο 

 Δγθεθαινγξαθίαο 

 Ζιεθηξνκπνγξαθίαο  

 

Σν Γηαγλσζηηθφ θέληξν δηαζέηεη επίζεο δχν αζζελνθφξα κε ηεηξακειέο πιήξσκα γηα ηε 

κεηαθνξά αζζελψλ. 

 

Ζ παξαπάλσ αλψλπκε εηαηξία δηνηθείηαη απφ Πεληακειέο πκβνχιην κε ηα αθφινπζα 

κέιε:  

 

 Νηθφιανο Μηραιφπνπινο Πξφεδξνο (ηαηξφο) 

 ππξίδσλ Σδαλήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο (ηαηξφο) 

 Αδακάληηνο Ραδηθφπνπινο Αληηπξφεδξνο Γ.. (νηθνλνκνιφγνο) 

 Λέλθα Σάρα Μέινο (ηαηξφο) 

 Ηρλέηθ ακίρ Μέινο (ηαηξφο) 
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Σν Βιοσημικό Δπγαζηήπιο LABOGEN Ανοζολογική: Ζ LABOGEN ιεηηνπξγεί 16 

ρξφληα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα Γηαγλσζηηθά 

Κέληξα, Ηδησηηθέο Κιηληθέο θαη Μηθξνβηνινγηθά Ηαηξεία. Παξαζέηνληαη νξηζκέλεο 

εμεηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ εηαηξία: 

 

- Αηκαηνινγηθέο 

- Βηνρεκηθέο 

- Δηδηθέο πξσηεΐλεο 

- Απηναληηζψκαηα 

- Αλνζνινγηθέο 

- Κπηηαξηθά αληηγφλα 

- Αληηζψκαηα 

- Έιεγρνο γνληκφηεηαο 

- Καξθηληθνί δείθηεο 

- Οξκφλεο 

- Μνξηαθέο αλαιχζεηο 

- Καιιηέξγεηεο 

 

ήκεξα ζηελ Δηαηξία δηελεξγνχληαη εμεηάζεηο ζε 900 δείγκαηα εκεξεζίσο, θαηά κέζν 

φξν. Σν 90% ησλ εμεηάζεσλ νινθιεξψλνληαη απζεκεξφλ. Σε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο 

απαξηίδεη ην Παξαθάησ πεληακειέο πκβνχιην: 

 

 ηπιηαλφο Γξεγνξάθεο Πξφεδξνο (ηαηξφο) 

 ππξίδσλ Σδαλήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο (ηαηξφο) 

 Αδακάληηνο Ραδηθφπνπινο Αληηπξφεδξνο Γ.. (νηθνλνκνιφγνο) 

 Γεκήηξηνο Κνθθηλφπνπινο Μέινο (επηρεηξεκαηίαο) 

 Μπάζεκ Ηζζα Μέινο (ηαηξφο) 

 

Σε Νέα Αίγλη Γενική Κλινική Αθήνα: Ζ Γεληθή Κιηληθή ΑΘΖΝΑ ιεηηνπξγεί απφ ην 

1960. δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζηνλ πξσηνβάζκην φζν θαη ζην δεπηεξνβάζκην ηνκέα. 

Γηνηθείηαη απφ πεληακειέο πκβνχιην: 

 

 ηέξγηνο Θενδσξφπνπινο Πξφεδξνο (ηαηξφο) 

 ππξίδσλ Σδαλήο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο (ηαηξφο) 

 Αδακάληηνο Ραδηθφπνπινο Αληηπξφεδξνο Γ.. (νηθνλνκνιφγνο) 

 Παλαγηψηεο Σεθεξιέθεο Μέινο (ηαηξφο) 

 Ζιίαο Διεπζεξηάδεο Μέινο (ηαηξφο) 

 

Με βάζε ηηο άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Κιηληθή έρεη αλαπηχμεη ζήκεξα 65 

θιίλεο λνζειείαο ζηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 

1. Παζνινγηθφ 

2. Υεηξνπξγηθφ 

3. Οξζνπεδηθφ 

4. Οπξνινγηθφ 

5. Νεθξνινγηθφ 

6. Καξδηνινγηθφ 
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7. Πλεπκνλνινγηθφ 8. Χηνξπλνιαξπγγνινγηθφ 

 

Σν Γεληθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ απνηειείηαη απφ ηνπο:  

 

o ππξίδσλ Σδαλήο: Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο – Δθηειεζηηθφ Μέινο  

o Αδακάληηνο Ραδηθφπνπινο: Αληηπξφεδξνο – Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο  

o Ζιίαο Διεπζεξηάδεο: Δθηειεζηηθφ Μέινο  

o Γεψξγηνο Παπαγεσξγίνπ: Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο  

o Νηθφιανο Θενδσξαθφπνπινο: Αλεμάξηεην Μέινο 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηνλ φκηιν αλέξρεηαη ζε 2,7 εθαη. επξψ. Οη δεκηέο πξν θφξσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ αλέξρνληαη ζε 1,26 εθαη. επξψ, 

ελψ νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψλνληαη ζε 1,93 εθαη. επξψ.  

 

 

5.5. Γιαγνωζηικό και Θεπαπεςηικό Κένηπο Αθηνών 

ΥΓΔΙΑ Α.Δ.  

 

 

Σν Γηαγλσζηηθφ θαη Θεξαπεπηηθφ Κέληξν Τγεία είλαη ην πξψην κεγάιν Ηδησηηθφ 

Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ιεηηνχξγεζε ζηελ Διιάδα θαη ζήκεξα απνηειεί κία απφ ηηο 

πην κεγάιεο κνλάδεο ζην ρψξν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ηδξχζεθε ην 1970 απφ 

κηα νκάδα Διιήλσλ ηαηξψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ γηα ηε ρψξα 

Ηδησηηθνχ Ννζνθνκείνπ. Λεηηνπξγεί εδψ θαη ηξηάληα ρξφληα θαη ζπλερίδεη λα 

πξσηνπνξεί, έρνληαο σο βαζηθφ θαη πξψηηζην ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ηε ζπλερφκελε αλάπηπμε δηθηχνπ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ Τγείαο 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Πιένλ, έρεη απνθαζηζηεί ε ζπλέλσζή ηνπ κε ηα 

Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα ΜΖΣΔΡΑ θαη ΛΖΣΧ. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο 

αθνξνχλ, επίζεο, ζηελ αλέγεξζε ηνπ πξψηνπ Ηδησηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ζηελ 

Αιβαλία ζε ζπλδπαζκφ κε επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε Κχπξν θαη Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε. 

 

Σν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Τγεία ζήκεξα πξσηνπνξεί θαζψο δηαζέηεη ην κνλαδηθφ ζηελ 

Διιάδα Σκήκα Αθηηλνρεηξνπξγηθήο Δγθεθάινπ GAMMA – KNIFE κε ην Leksell 

Gamma Knife® PerfexionTM, ην πξψην PET – CT Σκήκα Σνκνγξαθίαο Δθπνκπήο 

Πνδηηξνλίσλ πνπ ιεηηνχξγεζε ζηε Διιάδα, ην πην ζχγρξνλν θαη κεγαιχηεξν –ζε φγθν 

αζζελψλ– Κέληξν Αθηηλνζεξαπεπηηθήο θαη Ογθνινγίαο κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο 
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γξακκηθνχο επηηαρπληέο Elekta Leksell AXESSETM, ηελ πξφηππε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο θαη Απμεκέλεο Φξνληίδαο (ΜΔΘ – ΜΑΦ), κία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο 

Μνλάδεο Μεηακφζρεπζεο Ρεπζηψλ Οξγάλσλ (κπεινχ νζηψλ), ηε πιένλ ζχγρξνλε 

Μνλάδα Υεηξνπξγείσλ Μηαο Ζκέξαο (ODS), ην κεγαιχηεξν Σκήκα Δπεκβαηηθήο 

Νεπξναθηηλνινγίαο, Δκβνιηζκψλ Αλεπξπζκάησλ Δγθεθάινπ θαη ην πξσηνπνξηαθφ 

ζχζηεκα Ρνκπνηηθήο Υεηξνπξγηθήο Da Vinci® S γηα αλαίκαθηεο επεκβάζεηο. Γηαζέηεη, 

αθφκα, ην ζχζηεκα λεπξνπινήγεζεο Stealth Station ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλν κε ην 

ρεηξνπξγηθφ κηθξνζθφπην PENTERO γηα αθαίξεζε φγθνπ ζηνλ εγθέθαιν. 

 

Απνζηνιή ηεο εηαηξίαο είλαη: 

 

 Ζ Παξνρή Τπεξεζηψλ Τςειήο Πνηφηεηαο ζηελ Αηρκή ηεο Ηαηξηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο. 

 Ζ Αλάπηπμε Γηθηχνπ Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηελ 

Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ. 

 Δηαηξηθή θαη Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα θαη Αμηνπηζηία. 

 εκείν Αλαθνξάο ησλ Αζζελψλ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Γπλακηθνχ. 

 Αμηφπηζηνο θαη Τπεχζπλνο Δξγνδφηεο γηα ην Πξνζσπηθφ.  

 Γεκηνπξγία Τπεξαμίαο γηα ηνπο Μεηφρνπο.  

 

Σν ίδξπκα δηαζέηεη έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ ηκεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ θαη κηα 

ηεξάζηηα γθάκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

Σν ΤΓΔΗΑ ππέγξαςε ην Μάην ηνπ 2002 ζπκθσλία – ζπλεξγαζία κε ην HARVARD 

MEDICAL INTERNATIONAL, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ελψ 

απνηειεί κέινο ησλ American Hospital Association, European Health Management 

Association θαη International Society for Quality in Health Care.  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία: 

 

ε ελνπνηεκέλν επίπεδν ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 2009 αλήιζε ζε 353,4 εθαη. επξψ, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 25,4% έλαληη 281,8 εθαη. επξψ ηνπ 2008. Σα ελνπνηεκέλα κεηθηά 

θέξδε απμήζεθαλ θαηά 7,6% ζηα 54,9 εθαη. επξψ. Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ 

ηνπ νκίινπ απμήζεθαλ θαηά 11,7% ζηα 17,4 εθαη. επξψ. Σα ελζψκαηα πάγηα ηνπ 

νκίινπ αλέξρνληαη ζε 253,5 εθαη. επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 32,5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ.  
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6. Ανάλςζη Γεικηών  

6.1. Θεωπηηική Πποζέγγιζη 

6.1.1. Ανάλςζη Ρεςζηόηηηαρ  

 

 

Ζ έλλνηα ηεο ξεπζηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεί ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ππνδειψλεη δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο 

ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε δηαζέζηκα. Έλαο πςειφο βαζκφο ξεπζηφηεηαο σθειεί ηνπο 

κεηφρνπο θαη ηνπο πηζησηέο θαη επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο λα επσθειείηαη 

απφ ηηο δηάθνξεο εκθαληδφκελεο επθαηξίεο γηα λα απμήζεη ηα θέξδε. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ επθαηξηψλ είλαη νη αγνξέο εκπνξεπκάησλ, πξψησλ πιψλ θ.ιπ. ζε πξνλνκηαθέο 

ηηκέο ή ε πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο κέζα ζε πεξίνδν 

έθπησζεο, ηελ νπνία παξέρνπλ κε ζθνπφ ηελ ηαρεία είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. 

Απμεκέλα θέξδε θαη πςειή ξεπζηφηεηα επηηξέπνπλ ηελ άλεηε δηαλνκή κεξηζκάησλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ πιεξσκή δαλεηζζέλησλ πνζψλ θαη ηφθσλ επί ησλ πνζψλ απηψλ. 

 

Δλδείμεηο γηα ηε ξεπζηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηάξηηζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνληαη απφ κηα ζεηξά αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη ζα 

εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

6.1.1.1. Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ  

 

 

1. Απιθμοδείκηηρ έμμεζηρ πεςζηόηηηαρ (current ratio) 

 

Ο αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ξεπζηφηεηαο, ν νπνίνο είλαη γλσζηφο θαη σο αξηζκνδείθηεο 

γεληθήο ξεπζηφηεηαο ή θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο ή θεθαιαίνπ θίλεζεο (working 

capital ratio), ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

ύίώ

ύίό









..

..
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη εάλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη νη κεηαβαηηθνί 

ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο θαη ηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ παζεηηθνχ. Τςεινηέξα πνζά 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζε ζρέζε κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

παζεηηθνχ παξέρνπλ απμεκέλε βεβαηφηεηα φηη νη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο κπνξνχλ 

λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 

Δπεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξεπζηνπνίεζεο απηήο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δεκίεο, 

δειαδή, λα ξεπζηνπνηεζνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ηηκέο κηθξφηεξεο ησλ 

ινγηζηηθψλ αμηψλ, ε παξνπζία πςειφηεξνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ γηα ηελ 

θάιπςε βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ παξέρεη απμεκέλε πξνζηαζία ζηνπο πηζησηέο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ απηψλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη, επίζεο, εάλ ππάξρεη 

θάπνην πεξηζψξην αζθαιείαο κε ηε κνξθή επηπιένλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ γηα ηελ θάιπςε βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ζε πεξίπησζε έθηαθησλ 

αλαγθψλ, νπφηε θαη παξαηεξείηαη κηα δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

Ζ επθνιία ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε έκκεζεο ξεπζηφηεηαο έρεη ζπληειέζεη ζηελ 

επξχηαηε ρξήζε ηνπ, ηδηαίηεξα ζε απνθάζεηο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ θαη ζε δαλεηαθέο 

ζπκθσλίεο. Ζ άπνςε ε νπνία πηνζεηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη κηα άπνςε 

ξεπζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε ζπλήζεο ππφζεζε ε νπνία γίλεηαη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή είλαη φηη ε επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί ζην πξνβιεπφκελν 

κέιινλ.  

 

Ζ αλάιπζε ηνπ αξηζκνδείθηε κπνξεί λα γίλεη ηφζν δηαρξνληθά, φζν θαη δηαζηξσκαηηθά. 

ηε δηαρξνληθή αλάιπζε εμεηάδεηαη ε ηάζε ηνπ αξηζκνδείθηε γηα κηα πεξίνδν εηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα έηνο σο βάζε θαη κεηαηξέπνληαο ηνπο αξηζκνδείθηεο ηνπ έηνπο 

βάζεο θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ εηψλ ζε πνζνζηά κεηά ηε δηαίξεζε ηνπο κε ηνλ 

αξηζκνδείθηε ηνπ έηνπο βάζεο. Γηαρξνληθά κπνξεί επίζεο λα εμεηαζηεί ε κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, 

δειαδή, ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αξηζκνδείθηε, κε ηε βνήζεηα θαηαζηάζεσλ θνηλψλ 

κεγεζψλ. ηε δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε ζπγθξίλεηαη ν αξηζκνδείθηεο έκκεζεο 

ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο κε ην κέζν φξν ή ηε δηάκεζν ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

αξηζκνδείθηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ ίδην θιάδν. θνπφο ηεο αλάιπζεο απηήο, είλαη 

ε απνκφλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη είλαη θνηλνί γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ζπλεπψο ε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κφλν γηα εηδηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε.  
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2. Απιθμοδείκηηρ άμεζηρ ή ειδικήρ πεςζηόηηηαρ (quick ratio) 

 

Ζ αδπλακία ηνπ αξηζκνδείθηε έκκεζεο ξεπζηφηεηαο λα παξέρεη κηα αθξηβή έλδεημε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηθαλνπνίεζεο ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ κε νξηζκέλα ζηνηρεία 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, φπσο ηα απνζέκαηα, θαζψο θαη νη δπζθνιίεο εξκελείαο 

ηνπ, νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ αξηζκνδείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο γηα ηε ζπλαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ξεπζηφηεηα κηαο επηρείξεζεο. Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

...

.









Έώώ

Έήόέ
 

 

Οη απαηηήζεηο ζα πξέπεη πάληα λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ην νπνίν 

αλακέλεηαη λα κελ εηζπξαρζεί, δειαδή, ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, 

θαζψο επίζεο θαη ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ακθίβνιεο είζπξαμεο φπσο ηα γξακκάηηα θαη 

ηηο επηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε. Ζ παξάιεηςε ησλ απνζεκάησλ απφ ηνλ αξηζκεηή ηνπ 

αξηζκνδείθηε βαζίδεηαη ζην φηη είλαη δπζθνιφηεξν λα ξεπζηνπνηεζεί ζηνηρείν ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Αθφκα, έλα ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηα απνζέκαηα είλαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ππεηζέξρεηαη θαηά ηελ απνηίκεζή ηνπο ζηε ρακειφηεξε ηηκή 

κεηαμχ ηηκήο θηήζεο θαη ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο.  

 

Οη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ αθαηξνχληαη απφ ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

πξνεηζπξαρζέληα έζνδα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ αξηζκνδείθηε, 

γηαηί θαη νη δχν ινγαξηαζκνί αληηπξνζσπεχνπλ ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ δελ απαηηείηαη ε θαηαβνιή ξεπζηψλ αιιά ε παξάδνζε πξντφλησλ ή παξνρή 

ππεξεζηψλ. 

 

3. Απιθμοδείκηερ Σαμειακήρ Ρεςζηόηηηαρ  

 

Οη αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο παξνπζηάδνπλ ηνλ απζηεξφηεξν ηξφπν 

κέηξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Ο πξψηνο δείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν 

ηνπ αζξνίζκαηνο δηαζεζίκσλ θαη ρξενγξάθσλ πξνο ην άζξνηζκα ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ κείνλ ηηο πξνθαηαβνιέο πειαηψλ. Έλαο πνιχ 

ρακειφο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο δελ απνηειεί θαη’ αλάγθε έλδεημε 

πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, αιιά κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε θάπνην επελδπηηθφ 
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πξφγξακκα εμαηξεηηθά επσθειέο γηα ηελ επηρείξεζε ή κε ηελ χπαξμε κηαο 

πξνεγθξηζείζαο δπλαηφηεηαο δαλεηζκνχ αλά πάζα ζηηγκή.  

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη νη πξνεγνχκελνη αξηζκνδείθηεο 

ξεπζηφηεηαο εμεηάδνπλ ηε ξεπζηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ελψ έλαο 

δπλακηθφο αξηζκνδείθηεο ν νπνίνο παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα κηα νιφθιεξε ρξνληθή 

πεξίνδν, ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνο ην άζξνηζκα βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη εμφδσλ 

δεδνπιεπκέλσλ κείνλ πξνθαηαβνιέο πειαηψλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, απαηηεί ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη γη’ απηφ παξακέλεη ιηγφηεξν 

δηαδεδνκέλνο. 

 

4. Σο Αμςνηικό Γιάζηημα (defensive interval) 

 

Σν ακπληηθφ δηάζηεκα, ην νπνίν είλαη επίζεο γλσζηφ θαη σο δηάζηεκα αζθαιείαο, 

δείρλεη γηα πφζεο κέξεο ηα ππάξρνληα δηαζέζηκα ζπλ ηα πνζά ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ρξενγξάθσλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηα αλακελφκελα έμνδα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Σν ακπληηθφ δηάζηεκα 

ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δηαζεζίκσλ, ρξενγξάθσλ θαη 

απαηηήζεσλ πξνο ηα πξνυπνινγηζζέληα εκεξήζηα έμνδα.  

 

 

6.1.1.2. Απιθμοδείκηερ Κςκλοθοπιακήρ 

Σασύηηηαρ 

 

 

Ζ δπζθνιία ξεπζηνπνίεζεο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, 

φπσο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ αλαιπηή είηε ζηελ 

εμέηαζε αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο πνπ δελ πεξηέρνπλ απηά ηα ζηνηρεία, είηε ζηελ 

αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.  

 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε ζπληεξεηηθή απνηίκεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, 

έηζη ψζηε λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ειάρηζην πνζφ ην νπνίν κπνξεί λα 

απνθηήζεη κηα επηρείξεζε απφ ηε ξεπζηνπνίεζή ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο αλαθέξεηαη ζην ρξφλν κεηαηξνπήο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ ζε θάπνην άιιν, ην νπνίν είηε είλαη επθνιφηεξα ξεπζηνπνηήζηκν, είηε είλαη 

ξεπζηφ.  
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1. Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ηων Απαιηήζεων 

 





ή

ή




 

 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ αλαθέξεηαη ζην ρξφλν κεηαηξνπήο ησλ 

απαηηήζεσλ ζε δηαζέζηκα θαη ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ησλ πσιήζεσλ επί πηζηψζεη 

πξνο ην κέζν φξν ησλ απαηηήζεσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, δείρλεη θαηά κέζν φξν 

πφζεο θνξέο δεκηνπξγνχληαη θαη εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο έλαληη ησλ πειαηψλ. Με 

βάζε ηνλ παξαπάλσ αξηζκνδείθηε κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε πεξίνδνο είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ σο ην πειίθν ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο (365) πξνο ηελ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Ζ πεξίνδνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 

αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ πψιεζε επί πηζηψζεη ησλ 

δηαθφξσλ πξντφλησλ έσο ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ.  

 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνδείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θαη ηεο πεξηφδνπ 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, κηα ζχγθξηζε κε ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ηεο πίζησζεο ζηνπο 

πειάηεο είλαη αλαγθαία. Δάλ νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο πίζησζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

πψιεζεο απαηηνχλ, γηα παξάδεηγκα, πιεξσκή κέζα ζε εμήληα κέξεο απφ ηελ πψιεζε 

θαη ε ππνινγηζζείζα κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη νγδφληα εκέξεο, 

ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη ιφγνη γηα ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ. 

πλεπψο, ε αλάιπζε ηεο πεξηφδνπ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απαηηεί λα ιεθζεί ππφςε 

θαη ε εμάξηεζε κεηαμχ πσιήζεσλ θαη απαηηήζεσλ. 

 

2. Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Ππομηθεςηών 

 





έ

έ




 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, θαλεξψλεη πφζεο θνξέο θαηά κέζν φξν πιεξψλνληαη νη 

ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ησλ αγνξψλ πξνο 

ην κέζν φξν ησλ πξνκεζεπηψλ. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ αξηζκνδείθηε είλαη δπλαηφλ λα 

ππνινγηζηεί ε κέζε ρξνληθή πεξίνδνο πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ σο ην πειίθν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο (365) πξνο ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ 

πξνκεζεπηψλ. ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ αξηζκνδείθηε πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη 

ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηε κνξθή αλνηρηνχ ινγαξηαζκνχ, φζν θαη νη 
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επηηαγέο πιεξσηέεο ή γξακκάηηα πιεξσηέα πνπ ζρεηίδνληαη κφλν κε αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ. 

 

 

6.1.2. Ανάλςζη Αποδοηικόηηηαρ 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα 

δεκηνπξγεί θέξδε. Ζ ηθαλφηεηα απηή ελδηαθέξεη ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο, ηε 

δηνίθεζε θαη γεληθά ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε κηα επηρείξεζε. Γεληθά, κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζηηο θάζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ δηαθφξσλ επελδχζεσλ, ειέγρνπ θαη ακνηβήο ησλ ππεχζπλσλ ζηειερψλ. πρλά, ε 

έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. Σελ θαιχηεξε, βέβαηα, έλδεημε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο παξέρεη ε καθξνρξφληα απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ππνινγίδεηαη γηα έλαλ νιφθιεξν νηθνλνκηθφ θχθιν. 

 

 

6.1.2.1. Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ 

 

 

1. Ζ Αποδοηικόηηηα ηος ςνόλος ηων Κεθαλαίων 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη δηεζλψο 

γλσζηή θαη σο απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

ό

Έόέά







 .).1(
 

 

Σα θαζαξά θέξδε πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ πνπ ζα 

πξέπεη, επίζεο, λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, ηνπο θφξνπο πνπ δελ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηηο ακνηβέο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην εκθαλίδεη ζηελ θαηάζηαζε 

δηάζεζεο θεξδψλ. Οη ηφθνη – έμνδα, κεησκέλνη θαηά ην πνζφ ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έθπησζή ηνπο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, πξνζηίζεληαη ζηα 
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θαζαξά θέξδε, γηαηί ζεσξνχληαη ακνηβή γηα ηελ παξνρή θεθαιαίσλ απφ ηνπο πηζησηέο, 

αιιά δελ κεηψλνπλ ηα έζνδα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα θέξδε. Έηζη, ε πξφζζεζε 

ησλ ηφθσλ εμνπδεηεξψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

επί ησλ θεξδψλ θαη επηηξέπεη ηηο δηαζηξσκαηηθέο ζπγθξίζεηο εηαηξηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

δνκέο θεθαιαίσλ.  

 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλεη, φρη κφλν ηα παξαγσγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, αιιά θαη ηα κε παξαγσγηθά, φπσο άπια πάγηα θαη έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο, γηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πψιεζεο, ή αδξαλή 

πάγηα θαη αδξαλή ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, θαζψο ε δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζηηο αληίζηνηρεο 

επελδχζεηο.  

 

ην παξνλνκαζηή ηνπ αξηζκνδείθηε εκθαλίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ θαη φρη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ. Ζ ρξήζε ινγηζηηθψλ αμηψλ πξνθαιεί 

κηα δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζηε 

δηελέξγεηα απνζβέζεσλ θαη ηε ζπλεπαθφινπζε κείσζε ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ 

παγίσλ.  

 

Ζ αλάιπζε ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε πξφζζεησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

δηαθνξνπνηνχλ ην δείθηε δηαρξνληθά θαη δηαζηξσκαηηθά. Γεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, δχν 

λένη δείθηεο, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πσιήζεσλ θαη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ ην γηλφκελφ ηνπο δίλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θεθαιαίσλ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ εθθξάδεη ην πφζν απνηειεζκαηηθά 

αμηνπνηνχληαη νη πσιήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θεξδψλ, ελψ ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

ηνπ ελεξγεηηθνχ δείρλεη πφζν απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ην ελεξγεηηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεσλ. Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο κε ηελ πξνζηαζία ηεο λνκνζεζίαο 

έρνπλ εμαζθαιίζεη κνλνπσιηαθή ζέζε, έρνπλ επηδείμεη πςειή απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ θαη απηφ ην έρνπλ επηηχρεη κε ηελ πςειή απνδνηηθφηεηα ησλ 

πσιήζεσλ, ελψ έρνπλ ζρεηηθά ρακειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπλ κνλνπσιηαθή ζέζε, εγείξνπλ 

εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν ηνπο, φπσο πςειέο επελδχζεηο ή επελδχζεηο πςεινχ 

θηλδχλνπ ή θαηνρή εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ πςειέο 

απνδνηηθφηεηεο ηφζν ησλ πσιήζεσλ, φζν θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

Απφ ηελ άιιε, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

επηηπγράλνπλ ζρεηηθά ρακειέο απνδνηηθφηεηεο επί ησλ πσιήζεσλ, γηαηί ηα πεξηζψξηα 
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θέξδνπο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ν νπνίνο θαη επηβάιεη απηφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ. Ζ ζπλεζέζηεξε ζηξαηεγηθή απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ, πεξηιακβάλεη αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αχμεζε, γηα παξάδεηγκα, 

ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ απαηηήζεσλ. Δπηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ ή νιηγνπσιίνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε επρέξεηα λα ππνθαζηζηνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ κε ηελ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη αληηζηξφθσο.  

 

2. Ζ Αποδοηικόηηηα ηων Ηδίων Κεθαλαίων 

 

Ο φξνο απηφο, αλαθέξεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηνπο 

θνηλνχο κεηφρνπο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη σο εμήο: 

 





άΊ

ώύίέά



 .
 

 

ην δείθηε απηφ, ηα θαζαξά θέξδε πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ, ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ησλ δεκηψλ (θεξδψλ) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη άιισλ δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Σα ίδηα θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ ην 

ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξά ζέζε, κεησκέλα θαηά ην 

πνζφ ην νπνίν έρνπλ ζπλεηζθέξεη νη πξνλνκηνχρνη κέηνρνη, ζπλήζσο ίδην κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ.  

 

Αλ αλαιπζεί ν δείθηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

κέξε, πξνθχπηνπλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ αξηζκνδείθηε ζηηο 

δηάθνξεο ζπγθξίζεηο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί έλαο αλαιπηήο. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ν 

αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην γηλφκελν ηεο απνδνηηθφηεηαο πσιήζεσλ, ηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κφριεπζεο. Ο πξψηνο φξνο, δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ πσιήζεσλ λα παξάγνπλ θέξδε, ν 

αξηζκνδείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρεηψλ λα δεκηνπξγνχλ πσιήζεηο θαη ν ηξίηνο 

παξάγνληαο, δείρλεη ην βαζκφ πνπ ηα ελεξγεηηθά ζηνηρεία ρξεκαηνδνηνχληαη κε ίδηα 

θεθάιαηα. 
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Δλαιιαθηηθά, ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα αλαιπζεί ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ πξν θφξσλ θαη έηζη λα εκθαληζηεί έλα αθφκε ζηνηρείν 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, ην πνζνζηφ θεξδψλ πνπ κέλεη ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ πιεξσκή 

ησλ θφξσλ. Πιενλέθηεκα ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη, φηη δείρλεη θαζαξά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ κεηαβνιέο απνδνηηθφηεηαο, φπσο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο ή 

κεηαβνιέο ζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απμήζεηο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ νη νπνίεο απνδίδνληαη ζε απμήζεηο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πσιήζεσλ ή ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

ζεσξνχληαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο απφ απμήζεηο νη νπνίεο απνδίδνληαη ζε απμήζεηο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ή κεηψζεηο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή. Αχμεζε, σζηφζν, 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ νθείιεηαη ζε αχμεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο, απμάλεη ηαπηφρξνλα θαη ηνλ θίλδπλν ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. 

 

Μηα ηειεπηαία αλάιπζε ηνπ δείθηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ζπλεπάγεηαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ παξάγεη ε ίδηα ε επηρείξεζε. Με ηελ αλάιπζε απηή, 

πξνθχπηεη φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ. 

Παξαπέξα, εάλ αληηθαηαζηαζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο, δειαδή, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ πξν θφξσλ, ηελ θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη ην πνζνζηφ ησλ 

θεξδψλ πνπ δελ πιεξψλεηαη γηα θφξνπο, ηφηε εκθαλίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ εζσηεξηθνχο πφξνπο. Οη 

παξάγνληεο απηνί, δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο. 

Λεηηνπξγηθνί είλαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ πξν θφξσλ θαη ε θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ρξεκαηννηθνλνκηθνί είλαη ε κφριεπζε, ην πνζνζηφ 

θεξδψλ πνπ δελ πιεξψλεηαη γηα θφξνπο θαη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. Αχμεζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ απφ ιεηηνπξγηθνχο παξάγνληεο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή απφ κία 

αχμεζε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο ζηε δεχηεξε πεξίπησζε απμάλεηαη ν 

θίλδπλνο ε επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη εμαξηήζεηο απφ εμσηεξηθέο νκάδεο, γεγνλφο πνπ 

εηζάγεη αβεβαηφηεηα θαη δηαθχκαλζε ζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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6.1.3. Ανάλςζη Γομήρ Κεθαλαίων 

 

 

θνπφο ηεο αλάιπζεο δνκήο θεθαιαίσλ είλαη ε εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο καθξνρξφληαο 

επηβίσζεο ηεο επηρείξεζεο (ε αλάιπζε ξεπζηφηεηαο εμεηάδεη ηε βξαρπρξφληα επηβίσζή 

ηεο). Κχξην αληηθείκελν είλαη ν εληνπηζκφο ησλ πεγψλ ησλ θεθαιαίσλ, ηα νθέιε θαη νη 

θίλδπλνη πνπ δεκηνπξγεί ε πξνέιεπζή ηνπο. Κπξηφηεξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

εηαηξηψλ είλαη νη ηξάπεδεο, νη κέηνρνη θαη νη δηάθνξνη πηζησηέο. Ζ ρξήζε μέλσλ 

θεθαιαίσλ πξνζθέξεη ζνβαξφ φθεινο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ηαπηφρξνλα φκσο, απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο κηαο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο λα ηθαλνπνηήζεη 

ηνπο δαλεηζηέο.  

 

Οη νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη νη κέηνρνη θαη απηψλ 

πνπ έρνπλ δαλείζεη νη δηάθνξνη πηζησηέο θαζνξίδνπλ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάιπζεο 

απηήο. Σα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ, δειαδή, ηα ίδηα θεθάιαηα, δελ εγγπψληαη θάπνηεο 

απνδφζεηο θαη είλαη ηα πξψηα πνπ πθίζηαληαη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο, ζε πεξίπησζε 

αδπλακίαο ηεο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πηζησηέο ηεο. Αληίζεηα, ηα μέλα 

θεθάιαηα απαηηνχλ ηελ πιεξσκή ηφθσλ θαη ρξενιπζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, 

αθφκα θαη φηαλ νη πιεξσκέο απηέο έρνπλ δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. Αλ 

απηφ επηβεβαησζεί, ελδέρεηαη νη κέηνρνη λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη ην 

κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζε απηήλ. Σν ίδην, βέβαηα, ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

πηζησηέο.  

 

Ζ παξνπζία μέλσλ θεθαιαίσλ ζε κηα επηρείξεζε δεκηνπξγεί ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο 

κεηφρνπο, παξφιν πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ, ηα μέλα θεθάιαηα εμνθινχληαη κε ηελ 

θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλσλ νλνκαζηηθψλ πνζψλ, ηα νπνία φκσο έρνπλ κηθξφηεξε 

αγνξαζηηθή αμία θαη έηζη ζπληειείηαη ε κεηαθνξά ελφο κηθξφηεξνπ πνζνχ πξαγκαηηθνχ 

πινχηνπ απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηνπο πηζησηέο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηαθφξσλ επελδχζεσλ ελεξγεί πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ, 

φηαλ ην θφζηνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

επελδχζεσλ. Σέινο, αληίζεηα κε ηα κεξίζκαηα πνπ ζεσξνχληαη δηαλνκή θεξδψλ, νη 

ηφθνη επί ησλ δαλεηζζέλησλ θεθαιαίσλ ζεσξνχληαη έμνδν θαη εθπίπηνπλ ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

 

Θα πξέπεη αθφκα λα αλαθεξζεί, φηη ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ, φηαλ ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλεη ην θφζηνο 

ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ. Χζηφζν, φζν κεγαιχηεξν ην 
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πνζνζηφ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ, ηφζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο λα κελ 

κπνξεί λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ηνπο ηφθνπο θαη ηα ρξενιχζηα, ελψ ζε ελδερφκελν 

ρξενθνπίαο, νη δαλεηζηέο δεηνχλ αθφκε κεγαιχηεξα επηηφθηα. Δθεί βξίζθεηαη θαη ην 

φξην πνπ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. ηαλ ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ππεξβαίλεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηφηε γίλεηαη επσθειήο ρξήζεο μέλσλ θεθαιαίσλ γηα ηνπο κεηφρνπο, 

γεγνλφο πνπ κεηξάηαη κε ην πειίθν ηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ζηφρν ν δείθηεο λα ππεξβαίλεη ηε 

κνλάδα. 

 

 

6.1.3.1. Απιθμοδείκηερ Γομήρ Κεθαλαίων 

 

 

1. Απιθμοδείκηηρ Υπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 





άΊ

ό




 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, παξνπζηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. Πφζεο θνξέο, δειαδή, ην ελεξγεηηθφ θαιχπηεη ηα ίδηα θεθάιαηα, αλ 

θαη ν αληίζηξνθνο ηνπ δείθηε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο είλαη πην εχθνιν λα 

εξκελεπηεί, θαζψο δείρλεη ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ ηα ίδηα 

θεθάιαηα. Έλαο ζρεηηθά πςειφο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη απμεκέλν 

θίλδπλν ρξενθνπίαο γηα ηελ επηρείξεζε.  

 

2. Απιθμοδείκηηρ ηων Ξένων ππορ ηα ςνολικά Κεθάλαια 

 

ό

άέ
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ ή ηνπ 

ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ ηα μέλα θεθάιαηα θαη είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο 

ησλ πηζησηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο. Υακειφο δείθηεο 

ζεκαίλεη απμεκέλε ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ κηαο επηρείξεζεο.  

 

3. Απιθμοδείκηηρ Ξένων ππορ ηα Ίδια Κεθάλαια 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 





άΊ

άέ




 

 

Ο αξηζκνδείθηεο δείρλεη ηη πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ ηα μέλα θεθάιαηα 

θαη είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψλ κε ηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

 

6.2. Ππακηική Δθαπμογή 

6.2.1. Γείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Απαιηήζεων 

 

 

Φαλεξψλεη ην είδνο ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Έλαο ζρεηηθά πςειφο 

δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ φπσο είλαη νη απαηηήζεηο, 

δείρλεη απζηεξή πηζησηηθή πνιηηηθή ή αθφκα θαη αδπλακία ρνξήγεζεο πίζησζεο ζηνπο 

πειάηεο. Έλαο ρακειφο δείθηεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθή ρνξήγεζε πηζησηψλ 

ή αδπλακία πιεξσκήο εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ή θαη ε αληθαλφηεηα είζπξαμεο εθ 

κέξνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Πίλαθαο 6.2.1. Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απαηηήζεσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΩΝ 1,56 1,72 1,68 1,83 -0,15 

EUROMEDICA 1,48 1,58 1,72 1,95 -0,24 
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ΗΑΩ 3,06 3,85 1,13 5,1 -0,4 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ 0,39 1,28 0,76 2,91 -0,87 

ΤΓΔΗΑ 4,32 4,14 2,44 3,45 0,25 

 

Δμεηάδνληαο ηνπο νκίινπο δηαρξνληθά, δηαπηζηψλεηαη κείσζε ηνπ δείθηε 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ, δειαδή, ηάζε ε πηζησηηθή πνιηηηθή ησλ νκίισλ 

λα ραιαξψλεη. Πην «ζθηρηφο» παξακέλεη ν κηινο ΤΓΔΗΑ, ν νπνίνο είλαη θαη ν κφλνο 

πνπ ζεκεηψλεη αχμεζε ηνπ δείθηε ζην πέξαζκα ησλ εηψλ. Γηαζηξσκαηηθά, 

παξαηεξείηαη νη φκηινη ΗΑΧ θαη ΤΓΔΗΑ λα μερσξίδνπλ γηα ηνπο πςεινχο δείθηεο, ελψ 

νη ππφινηπνη φκηινη λα παξακέλνπλ θνληά ζηε κνλάδα.  

 

Κσκλοθοριακή Σατύηηηα Απαιηήζεων 

0

1

2

3
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6
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ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

EUROMEDICA

ΙΑΩ

ΠΡΑΞΙΣΕΛΕΙΟ

ΤΓΕΙΑ

 

 

Γξάθεκα 6.2.1. Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απαηηήζεσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

 

6.2.2. Γείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού 

 

 

Τπνινγίδεη ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε επηρείξεζε απφ θάζε επξψ ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο ή αιιηψο ηελ αλαινγία εζφδσλ απφ πσιήζεηο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 
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Πίλαθαο 6.2.2. Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΩΝ 1,3 1,4 1,4 1,67 -22,16% 

EUROMEDICA 1,26 1,27 0,91 1,65 -23,64% 

ΗΑΩ 2,04 2,29 0,59 3,68 -44,57% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ 0,39 1,28 0,73 2,91 -86,60% 

ΤΓΔΗΑ 2,5 0,94 2,11 2,66 -6,02% 

 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη γηα 

φινπο ηνπο Οκίινπο πησηηθή ηάζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ εηψλ, γεγνλφο πνπ 

εξκελεχεηαη κεξηθψο απφ ηελ χθεζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη 

έρεη αληίθηππν ζηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Μεγαιχηεξε κείσζε 

ζεκεηψλεη ν κηινο ΗΑΧ, παξφιν πνπ θαηαγξάθεη γηα ην 2009 ηνλ πςειφηεξν δείθηε 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ζηνλ θιάδν θαη δηθαηνινγεί 

ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηνλ θιάδν. 

 

Κσκλοθοριακή Σατύηηηα Κσκλοθορούνηος Ενεργηηικού
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Γξάθεκα 6.2.2. Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Κπθινθνξνχληνο 

Δλεξγεηηθνχ Οκίισλ Κιάδνπ. 
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6.2.3. Γείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Ππομηθεςηών 

 

 

Γείρλεη πφζεο θνξέο ε επηρείξεζε πιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ηφζν ν δείθηεο θαζαπηφο, φζν θαη ε κέζε 

ρξνληθή πεξίνδνο πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Πίλαθαο 6.2.3.α. Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Πξνκεζεπηψλ Οκίισλ 

Κιάδνπ. 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ 

2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ 2,21 2,32 2,4 2,37 -6,75% 

EUROMEDICA 2,46 2,14 1,6 1,56 57,69% 

ΗΑΩ 3,28 3,28 4,77 5,22 -37,16% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ 0,86 2,02 0,9 1,67 -48,50% 

ΤΓΔΗΑ 7 5,65 2,96 2,87 143,90% 

 

 

Πίλαθαο 6.2.3.β. Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Πξνκεζεπηψλ Οκίισλ 

Κιάδνπ ζε εκέξεο. 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ 

(ζε ημέπερ) 

2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ 165,1584 157,3276 152,0833 154,0084 7,24% 

EUROMEDICA 148,374 170,5607 228,125 233,9744 -36,59% 

ΗΑΩ 111,2805 111,2805 76,51992 69,92337 59,15% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ 424,4186 180,6931 405,5556 218,5629 94,19% 

ΤΓΔΗΑ 52,14286 64,60177 123,3108 127,1777 -59,00% 

 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο γξεγνξφηεξε πιεξσκή παξνπζηάδεη γηα ην 2009 ν κηινο 

ΤΓΔΗΑ, σο εγέηεο ζην ρψξν, αιιά θαη δηαρξνληθά, ελψ καδί κε ηνλ φκηιν 

EUROMEDICA ζεκεηψλνπλ κείσζε ζηελ πεξίνδν πιεξσκήο. 

 



 62 

Κσκλοθοριακή Σατύηηηα Προμηθεσηών 
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Γξάθεκα 6.2.3. Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Πξνκεζεπηψλ Οκίισλ 

Κιάδνπ. 

 

 

6.2.4. Γείκηηρ Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ 

 

 

Ο δείθηεο απηφο, αμηνινγεί ηελ επηρείξεζε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ξεπζηφηεηαο. ε 

απηφλ ηνλ δείθηε δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία νη πηζησηέο, ψζηε λα πξνζδηνξίδνπλ ην 

επηηφθην δαλεηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθθξάδεη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Πίλαθαο 6.2.4. Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

ΑΜΔΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΩΝ 1,3 1,4 4,26 12,23 -89,37% 

EUROMEDICA 0,88 0,86 1 0,62 41,94% 

ΗΑΩ 0,58 0,68 0,84 0,5 16,00% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ 3,93 1,14 0,5 0,05 7760,00% 

ΤΓΔΗΑ 0,54 0,68 0,52 0,62 -12,90% 

Μ.Ο. 1,446 0,952 1,24 2,804 ------------ 
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Γηα ην δείθηε απηφ δηαρξνληθά γηα θάζε φκηιν δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα. Σεξάζηηα κείσζε εκθαλίδεη ν κηινο ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ, γεγνλφο 

πνπ δειψλεη αδπλακία κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηε δηνίθεζε ζηε ζπλέρεηα. Αληίζεηα, πνιχ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθεη ν κηινο ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ. Απηφ θπξίσο ζπκβαίλεη, θαζψο 

έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηα εηζπξαθηέα έζνδα θαη ηαπηφρξνλα έρεη κεηψζεη πάξα πνιχ 

ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Γηα ηε δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε ππνινγίδεηαη ν 

Μ.Ο. γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Πιεζηέζηεξα ζην Μ.Ο. είλαη ν 

κηινο ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ ελψ κεγαιχηεξε απφθιηζε πξνο ηα πάλσ ζεκεηψλεη ν 

κηινο ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ θαη πξνο ηα θάησ ν κηινο ΤΓΔΗΑ. 

 

Άμεζη Ρεσζηόηηηα
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Γξάθεκα 6.2.4. Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

 

6.2.5. Αποδοηικόηηηα ςνολικών Κεθαλαίων 

 

 

Ο δείθηεο ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο εηαηξίαο λα δεκηνπξγεί θέξδνο γηα θάζε επξψ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Γειψλεη, δειαδή, ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ.  
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Πίλαθαο 6.2.5. Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΤΝΟΛΗΚΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ 0,01 0,02 0,05 0,06 -83,33% 

EUROMEDICA -0,02 -0,02 0,05 0,03 -166,67% 

ΗΑΩ 0,07 0,1 0,11 0,09 -22,22% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ -0,07 -0,14 0,03 -0,1 -30,00% 

ΤΓΔΗΑ 0,02 0,02 0,03 0,01 100,00% 

 

Παξαηεξείηαη πσο ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζην δείθηε απηφ θαηαγξάθεη ν κηινο 

ΤΓΔΗΑ, ελψ ηε κεγαιχηεξε πηψζε ν κηινο EUROMEDICA. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δείθηε, κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη ν 

κηινο ΗΑΧ, αλ θαη ν ίδηνο κηινο απφ ην 2006 έρεη πησηηθή ηάζε. 

 

Αποδοηικόηηηα σνόλοσ Κεθαλαίων
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Γξάθεκα 6.2.5. Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 
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6.2.6. Αποδοηικόηηηα Ηδίων Κεθαλαίων 

 

 

Γείρλεη πφζν απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θεθάιαηα πνπ επέλδπζαλ νη 

κέηνρνη. 

 

Πίλαθαο 6.2.6. Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΗΓΗΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ 0,04 0,06 0,13 0,16 -75,00% 

EUROMEDICA -0,05 -0,07 0,13 0,09 -155,56% 

ΗΑΩ 0,2 0,27 0,28 0,16 25,00% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ 2,83 -1,58 0,1 -0,97 -391,75% 

ΤΓΔΗΑ 0,04 0,04 0,05 0,03 33,33% 

 

Παξαηεξείηαη φηη γηα ηνλ θιάδν, κεγαιχηεξν δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαηαγξάθεη ν κηινο ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ, ελψ ν κηινο EUROMEDICA έρεη αξλεηηθφ 

δείθηε. Γηαρξνληθά, κεγαιχηεξε κείσζε ζην δείθηε απηφ έρεη ν κηινο ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ, 

παξφιν πνπ είλαη πξψηνο κηινο ζηνλ θιάδν, ελψ αχμεζε ηνπ δείθηε ζεκεηψλνπλ κφλν 

ν κηινο ΗΑΧ θαη ν κηινο ΤΓΔΗΑ.  

 

Αποδοηικόηηηα Ιδίων Κεθαλαίων
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Γξάθεκα 6.2.6. Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 
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6.2.7. Αποδοηικόηηηα Πωλήζεων ή πεπιθώπιο 

καθαπού κέπδοςρ  

 

 

Γείρλεη ηη θέξδνο κπνξεί λα επηηεπρζεί γηα θάζε επξψ πσιήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 6.2.7. Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Πσιήζεσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΩΛΖΔΩΝ 
2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ 0,02 0,04 0,08 0,1 -80,00% 

EUROMEDICA -0,05 -0,06 0,16 0,07 -171,43% 

ΗΑΩ 0,15 0,2 0,2 0,17 -11,76% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ -0,49 -0,32 0,19 -0,87 -43,68% 

ΤΓΔΗΑ 0,5 0,06 0,13 0,03 1566,67% 

 

Γηα ην δείθηε απηφλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί ην αξλεηηθφ πξφζεκν γηα ηνλ φκηιν 

EUROMEDICA θαη ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ, ελψ ν κηινο ΗΑΣΡΗΚΟ, παξφιν πνπ δηαηεξεί 

ζεηηθφ πξφζεκν, έρεη κεγάιε πηψζε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ απφ ην 2006. Αμίδεη, αθφκε, 

λα ηνληζηεί φηη ν κηινο ΤΓΔΗΑ θαη ζε απηφλ ην δείθηε θαηέρεη ηα πξσηεία, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή πνξεία ηνπ Οκίινπ γηα ηνλ θιάδν.  

 

Αποδοηικόηηηα Πωλήζεων
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Γξάθεκα 6.2.7. Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Πσιήζεσλ Οκίισλ Κιάδνπ. 
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6.2.8. Υπημαηοοικονομική Μόσλεςζη  

 

Δθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη 

αξρηθά ν δείθηεο θαζαπηφο θαη θαηφπηλ ν αληίζηξνθφο ηνπ, θαζψο είλαη πην εχθνιν λα 

εξκελεπηεί. 

 

Πίλαθαο 6.2.8.α. Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο Οκίισλ Κιάδνπ. 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 
2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ 3 2,83 2,93 2,91 3,09% 

EUROMEDICA 3,2 3,3 2,41 2,76 15,94% 

ΗΑΩ 2,84 4,64 2,53 1,79 58,66% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ -43,1 11,1 3,74 10,11 -526,31% 

ΤΓΔΗΑ 1,81 2,4 1,54 2,02 -10,40% 

 

 

Πίλαθαο 6.2.8.β. Αληίζηξνθνη Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο Οκίισλ 

Κιάδνπ. 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚ/ΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 

(ανηιζηπόθωρ) 

2009 2008 2007 2006 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟ 0,333333 0,353357 0,341297 0,343643 -3,00% 

EUROMEDICA 0,3125 0,30303 0,414938 0,362319 -13,75% 

ΗΑΩ 0,352113 0,215517 0,395257 0,558659 -36,97% 

ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ -0,0232 0,09009 0,26738 0,098912 -123,46% 

ΤΓΔΗΑ 0,552486 0,416667 0,649351 0,49505 11,60% 

 

Καη γηα ην δείθηε απηφ, μερσξίδεη ν κηινο ΤΓΔΗΑ γηα ηα ζεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα, 

ηφζν γηα ην 2009 φζν θαη γηα ην γεγνλφο πσο είλαη ν κφλνο κηινο πνπ ζεκεηψλεη 

αχμεζε ηνπ δείθηε δηαρξνληθά. Αληίζεηα, ν κηινο ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ παξνπζηάδεη ην 

ρακειφηεξν δείθηε θαη ηε κεγαιχηεξε κείσζε δηαρξνληθά.  
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ανηίζηροθος τρημαηοοικονομικής μότλεσζης
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Γξάθεκα 6.2.8. Αληίζηξνθνη Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο Οκίισλ 

Κιάδνπ. 

 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δείθηεο γηα ην Πξαμηηέιεην Θεξαπεπηήξην δελ είλαη αθξηβείο, 

θαζψο δελ επαξθνχλ ηα ζηνηρεία, ελψ ηα αξλεηηθά πξφζεκα ζε νξηζκέλνπο δείθηεο 

νθείινληαη ζε δεκίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη κηινη γηα ηηο δεδνκέλεο 

ρξήζεηο.  
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6.3. Ανάλςζη Πινάκων Κίνηζηρ Κεθαλαίων  

 

 

Θα κπνξνχζε λα νξηζηεί ελ ζπληνκία ε Αλάιπζε ησλ Πηλάθσλ Κίλεζεο Κεθαιαίσλ σο 

κηα παξαζηαηηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Κάηη ηέηνην 

παξνπζηάδεηαη αλ ζπγθξηζνχλ νη ηζνινγηζκνί έλαξμεο θαη ιήμεο γηα ηελ πεξίνδν απηή 

πνπ εμεηάδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ ηζνινγηζκψλ.  

 

Με ηελ αλάιπζε ησλ πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ κε ηε κέζνδν ησλ δηαρξνληθψλ 

ηζνινγηζκψλ είλαη δπλαηφλ κε ζαθήλεηα λα εληνπηζηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα ψζηε ε επηρείξεζε ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν λα απμήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή λα κεηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ηαπηφρξνλα φκσο λα πξνθχςνπλ 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηελ πεγή πξνέιεπζεο είηε ηεο αχμεζεο ησλ 

επελδπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε μέλσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ, είηε ηεο κείσζεο ησλ 

ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο.  

 

Ο πίλαθαο θίλεζεο θεθαιαίσλ βαζίδεηαη ζηελ εμήο ηζφηεηα: 

 

Αςξήζειρ ζηοισείων ενεπγηηικού + Μειώζειρ ζηοισείων παθηηικού= 

Αςξήζειρ ζηοισείων Παθηηικού + Μειώζειρ ζηοισείων ενεπγηηικού. 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θίλεζεο θεθαιαίσλ πξέπεη λα εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπλφινπ ηνπ πίλαθα. 

 

Σημείωζη: Γηα ηνλ κηιν Πξαμηηέιεην δελ επαξθνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 6.3.α. Πίλαθαο Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Οκίινπ ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΠΟΑ % 

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 4.483 14,74% 

Αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 31 0,10% 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 149 0,49% 

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία Δλεξγεηηθνχ 296 0,97% 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 12.909 42,44% 
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Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 5.123 16,84% 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 482 1,58% 

ΤΝΟΛΟ1 23.473  

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

Κέξδε εηο λένλ 2.696 8,86% 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 75 0,25% 

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία Παζεηηθνχ 215 0,71% 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 970 3,19% 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.973 6,49% 

Φφξνη πιεξσηένη 1.015 3,34% 

ΤΝΟΛΟ2 6.944  

ΤΝΟΛΟ 1+2  30.417 100% 

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ   

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

Σαθηηθφ, αθνξνιφγεηα θαη εηδηθά απνζεκαηηθά 187 0,61% 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 1.365 4,49% 

Δπηρνξεγήζεηο 18 0,06% 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 13.038 42,86% 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 3.054 10,04% 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.000 9,86% 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 5.362 17,63% 

Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.093 10,17% 

ΤΝΟΛΟ3 29.117  

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 20 0,07% 

Απνζέκαηα 1.004 3,30% 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 276 0,91% 

ΤΝΟΛΟ4 1.300  

ΤΝΟΛΟ 3+4 30.417 100% 
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Πίλαθαο 6.3.β. Πίλαθαο Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Οκίινπ EUROMEDICA. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΠΟΑ % 

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 100.322 58,91% 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 836 0,49% 

Τπεξαμία (Good will) 3.941 2,31% 

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 1.550 0,91% 

Αθίλεηα γηα επέλδπζε 63 0,04% 

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 398 0,23% 

Απνζέκαηα 1.069 0,63% 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 25.143 14,76% 

ΤΝΟΛΟ1 133.322  

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 124 0,07% 

Τπφινηπν θεξδψλ (δεκηψλ) εηο λέν 36.159 21,23% 

Μειινληηθά έζνδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 140 0,08% 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 543 0,32% 

ΤΝΟΛΟ2 36.966  

ΤΝΟΛΟ 1+2 170.288 100% 

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ   

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 50.824 29,85% 

Ίδηεο κεηνρέο 4.021 2,36% 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 24.347 14,30% 

Γάλεηα 21.059 12,37% 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 566 0,33% 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 16.029 9,41% 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 19.454 11,42% 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.139 3,61% 

Γάλεηα 9.362 5,50% 

Βξαρππξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 1.488 0,87% 

ΤΝΟΛΟ 3 153.289  

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ 
11.420 6,71% 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 354 0,21% 
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Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 5.225 3,07% 

ΤΝΟΛΟ 4 16.999  

ΤΝΟΛΟ 3+4 170.288 100% 

 

Πίλαθαο 6.3.γ. Πίλαθαο Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Οκίινπ ΗΑΧ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΠΟΑ % 

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

Δλζψκαηα πάγηα 31.764.499,41 75,00% 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 96.057,47 0,23% 

Πειάηεο 3.870.078,22 9,14% 

Λνηπέο απαηηήζεηο 6.535.657,00 15,43% 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ζε εχινγε αμία 87.569,44 0,21% 

ΤΝΟΛΟ1 42.353.862  

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

ΤΝΟΛΟ 2 0  

ΤΝΟΛΟ 1+2  42.353.862 100% 

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ    

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

Λνηπά απνζεκαηηθά 1.280.375,81 3,02% 

Κέξδε εηο λένλ 64.234,80 0,15% 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 3.295.921,87 7,78% 

Γάλεηα 7.600.000,00 17,94% 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 2.719.718,04 6,42% 

Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 301.741,71 0,71% 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.171.549,32 2,77% 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 6.110.270,74 14,43% 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 781.186,30 1,84% 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 1.403.616,37 3,31% 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 14.400.000,00 34,00% 

ΤΝΟΛΟ 3 39.128.615  

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 475,48 0,00% 

Απνζέκαηα 26.679,95 0,06% 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.198.091,15 7,55% 

ΤΝΟΛΟ 4 3.225.246,58  

ΤΝΟΛΟ 3+4 42353862 100% 
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Πίλαθαο 6.3.δ. Πίλαθαο Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Οκίινπ ΤΓΔΗΑ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΠΟΑ % 

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

Τπεξαμία επηρείξεζεο 82.321 0,0328% 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.188.462 0,8711% 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 294.121 0,1171% 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 2.569 0,0010% 

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 213.094 0,0848% 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 161.225 0,0642% 

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 1.476.115 0,5875% 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 170.464.810 67,8493% 

ΤΝΟΛΟ1 174.882.717  

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

Μεηνρηθφ θεθάιαην 15.452.602 6,1505% 

Τπέξ ην άξηην 52.172.397 20,7659% 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 39.042 0,0155% 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία  
228.956 0,0911% 

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 2.855.098 1,1364% 

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 855.448 0,3405% 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 33.027 0,0131% 

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 2.247.860 0,8947% 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 2.473.299 0,9844% 

ΤΝΟΛΟ2 76.357.729  

ΤΝΟΛΟ 1+2  251.240.446 100% 

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ   

ΑΤΞΖΔΗ ΛΟΓ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   

Λνηπά απνζεκαηηθά 3.053.746 1,2155% 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 5.563.428 2,2144% 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 11.021.807 4,3870% 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 351.642 0,1400% 

Δπηρνξεγήζεηο, 45.100 0,0180% 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 22.650.839 9,0156% 

Φφξνη θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 890.282 0,3544% 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 172.736.433 68,7534% 

ΤΝΟΛΟ3 216.313.277 86,0981% 



 74 

ΜΔΗΩΔΗ ΛΟΓ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ   

Δλζψκαηα πάγηα 20.218.923 8,0476% 

Δπελδπηηθφ ραξηνθπιάθην 97.552 0,0388% 

Απνζέκαηα 904.059 0,3598% 

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 13.706.635 5,4556% 

ΤΝΟΛΟ4 34.927.169 13,9019% 

ΤΝΟΛΟ 3+4 251.240.446 100% 
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7. Δπίλογορ 

7.1. Σςμπεπάζμαηα 

 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε 

ζπγθέληξσζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ απαξαίηεησλ ψζηε θάζε επηρείξεζε λα 

εθηηκήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, λα θαζνξίζεη ην βξαρππξφζεζκν κέιινλ, λα 

πξνζαξκφζεη ηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο θαη λα πξνβεί ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. 

 

Ο θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε πεξίνδν χθεζεο, ζπλερίδεη ηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία, κε φιν θαη πςειφηεξνπο ξπζκνχο. Δμαπιψλεηαη γεσγξαθηθά, 

δηεπξχλεη ην ραξηνθπιάθην ππεξεζηψλ θαη εμειίζζεηαη ηερλνινγηθά. 

 

Οη κηινη πνπ αλαιχζεθαλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, έρνπλ εδξαησζεί ζηνλ 

θιάδν, έρνληαο εμαζθαιίζεη θήκε, πειαηεία θαη απνιακβάλνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα, έλαληη κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

Ζ γεληθή ηάζε γηα θάζε κηιν είλαη ζεηηθή, σζηφζν πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε πησηηθή 

πνξεία ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηηο πσιήζεηο, ηα πλνιηθά θαη ηα 

Ίδηα Κεθάιαηα, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, παξαηεξείηαη σο γεληθεπκέλν 

θαηλφκελν ε ρξήζε φιν θαη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην 

Δλεξγεηηθφ γηα θάζε κηιν. 

 

πλνιηθά, ε ππάξρνπζα ζεηηθά εμειηζζφκελε ηάζε ζα ζπλερηζηεί θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ θαη 

αιιαγψλ γηα θάζε κηιν, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ παξνχζα θάζε. 

 

 

7.2. Καηεςθύνζειρ για Πεπαιηέπω Έπεςνα 

 

 

ηφρνο ησλ ππφ εμέηαζε Οκίισλ απνηειεί ε ζπλερήο βειηηζηνπνίεζε θαη αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο, κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Γηα 
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ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο νξγάλσζεο, βαζηζκέλν ζην Δπξσπατθφ Πξφηππν 

Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο EFQM (European Foundation for Quality Management).  

 

Ζ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνηχπνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

βειηηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, θαζψο πηνζεηνχλ κηα ζεηξά βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ. Σν EFQM είλαη έλαο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο κε έδξα ηηο Βξπμέιεο. 

Ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1988 απφ νκάδα 14 κεγάισλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζηα πιαίζηα ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πνπ δίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη βαζηθέο αξρέο ηηο 

επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

- Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

- Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ Πειάηε. 

- Αθνζίσζε ηεο εγεζίαο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 

- Αλάπηπμε ηεο δηνίθεζεο βάζεη δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ. 

- Αλάπηπμε θαη εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

- πλερήο κάζεζε, βειηίσζε θαη θαηλνηνκία. 

- Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ. 

- Αλάπηπμε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 

Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηνπο πέληε Οκίινπο ηνπ Κιάδνπ Ηδησηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο κεηά ηελ πηνζέηεζε 

ηνπ επξσπατθνχ απηνχ πξνηχπνπ θαη λα αμηνινγεζεί ζπλνιηθά ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ Οκίισλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην επξσπατθφ πξφηππν. Δίλαη κηα 

νπζηαζηηθή έξεπλα, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν εξεπλεηψλ γηα ην 

κέιινλ θαη λα πξνζδψζεη αθφκα πην νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ παξνχζα κειέηε. 
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