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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία εμέηαζε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

ηδησηηθψλ (γεληθψλ) θιηληθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2012 θαη εηδηθφηεξα ηεο 

“Ννζειεπηηθή Α.Δ.” (θιηληθή “Άγηνο Λνπθάο”) ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαδεηρζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ απφδνζε ελφο ηδησηηθνχ λνζειεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε θιαδηθή αλάιπζε ε νπνία έδεημε φηη ν 

βαζηθφηεξνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο δήηεζεο γηα ηδησηηθέο ππνεξεζίεο πγείαο 

είλαη ν νηθνλνκηθφο. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ηηκέο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηε δήηεζε θαη αλάινγα ηελ θαηεπζχλεη 

πξνο ηνλ ηδησηηθφ ή ηε ζηξέθεη πξνο ην δεκφζην ηνκέα. Έλα απφ ηα βαζηθά επξήκαηα 

ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά έληνλνο, ελψ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην 

εχξνο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ην πιάηζην απηφ νη κεγάινη 

θαη νξγαλσκέλνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη (ζπλήζσο εηζεγκέλνη ζην ρξεκαηηζηήξην), 

έρνπλ εδξαηψζεη ηε ζέζε θαη ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά, δηαζέηνπλ άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (βι. θήκε θαη πειαηεία), θαη έρνπλ αλαπηχμεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ ζε κέγεζνο αληαγσληζηψλ ηνπο. Δπίζεο, 

ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αμία ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο, απφ ηα δεκνζηεπκέλα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή 

πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπο (πεξίπνπ 30%) θαηά ην 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011 θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Άγην Λνπθά, ε πηψζε ζηελ απφδνζε δελ ήηαλ ηφζν πςειή, 

σζηφζν απαηηνχληαη πξφζζεηεο πνιηηηθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

θιηληθήο. Βαζηθφηεξνη εμ απηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, ε θαηάξγεζε αληηπαξαγσγηθψλ ή/θαη ζπιιεηηνπξγία 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηκεκάησλ, θαη ε πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνίεζε γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ. 
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EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS ON A HEALTHCARE 

UNIT’S EFFICIENCY 

ABSTRACT 

This thesis examined the financial situation of the private (general) clinics during 

2008-2012 and in particular that of “Nosileftiki SA” (“St. Luke’s” hospital) compared 

with that of competing companies in the industry. The purpose of this study was to 

identify the effects of the current economic crisis on the efficiency of a private 

hospital. Firstly, a sectoral analysis was conducted and showed that the economic is 

the fundamental factor shaping the demand for private health services. The disposable 

income of consumers in conjuction with the prices of private services affect demand 

and accordingly lead patients either to the private or to the public sector. One of the 

key findings of this study is that competition between existing companies is quite 

intense in the examined industry, while focusing on the range and quality of services 

provided. In this context, the large and organized business groups (usually listed on 

the stock exchange market) have established their position and market share, obtain 

intangible assets (i.e. goodwill), and have developed a comparative advantage over 

smaller (in nsize) competitors. Moreover, regarding the total value of the market, as 

derived from the published financial statement, the industry’s companies recorded a 

significant shortfall in revenue (about 30%) in 2012 compared with that of the same 

period in 2011 and even more compared with that of 2008. Particularly concerning St. 

Luke’s hospital, the decrease in efficiency was not so high, however, additional 

policies are required in order to ensure sustainability. These policies include the 

effective management of accounts receivable, eliminating unproductive and/or 

additional parts officiating, and greater use of generics. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 κοπόρ και Δπιμέποςρ ηόσοι 

Απψηεξνο ζθνπφο ζηελ ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή είλαη λα παξνπζηαζηεί 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηδησηηθψλ (γεληθψλ) θιηληθψλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2008-2012, κε επηθέληξσζε ππφ ηε κνξθή ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζηε 

Ννζειεπηηθή Α.Δ. (θιηληθή Άγηνο Λνπθάο). Η ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε βαζηθφ εξγαιείν ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ 

ζρεηηθψλ κεγεζψλ ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο κε ηηο βαζηθέο αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο. 

Δπηπιένλ, ε δηαηξηβή ζηνρεχεη λα πιεξνθνξήζεη ηε Γηνίθεζε ηεο Ννζειεπηηθή Α.Δ. 

ζρεηηθά κε ηα ζεκεία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ επηδέρνληαη βειηίσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζπεξάζεη ηηο αξλεηηθέο πηέζεηο ηεο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

θαζψο θαη λα επηηχρεη θαιχηεξε αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε ζηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνπνίεζεο.  

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο δηαηξηβήο είλαη: 

 Να απνηππσζεί ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ πγείαο ζηελ Διιάδα απφ άπνςε 

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο θιαδηθέο κειέηεο. 

 Να εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ 

θιάδνπ (αλαιχζεηο Porter θαη SWOT). 

 Να αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεξα λα 

εμεηαζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 Να παξαηεζνχλ νη κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ. 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζηε Ννζειεπηηθή 

Α.Δ. ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ ππνινίπσλ 

εηαηξηψλ ζηνλ ππνθιάδν ησλ γεληθψλ θιηληθψλ. 

 Να δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Ννζειεπηηθή Α.Δ.   

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 5 θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην 

είλαη ην παξφλ εηζαγσγηθφ θεθάιαην. ην δεχηεξν θεθάιαην ζε θιαδηθφ επίπεδν ε 

εγρψξηα αγνξά ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε 
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κεζνδνινγία ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο θαη αθνινπζνχλ ζην ηέηαξην θεθάιαην ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πηζαλήο κειινληηθήο 

έξεπλαο. 

 

1.2 ημανηικόηηηα και λόγοι επιλογήρ ηος θέμαηορ 

Σν γεγνλφο φηη ν εθπνλψλ ηε δηαηξηβή δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία ζε 

νηθνλνκηθνδηνηθεηηθή ζέζε ηεο Ννζειεπηηθή Α.Δ., απνηέιεζε κεγάιν θίλεηξν γηα 

ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπηπιένλ, ν θαζεκεξηλφο θφξηνο εξγαζίαο 

βξίζθεηαη ζρεδφλ ζε απαγνξεπηηθά επίπεδα αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή ζρεηηθψλ 

αλαιχζεσλ. πλεπψο, ε παξνχζα δηαηξηβή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα 

νινθιεξσκέλε αλαθνξά (report) πξνο ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. ε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν, είλαη πξνθαλέο φηη ε αλάιπζε κέζσ αξηζκνδεηθηψλ δελ απνηειεί θάπνην 

πξσηφιεην θαη θαηλνηνκηθφ εξγαιείν. Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ κειέηε ζπλεηζθέξεη 

επηζηεκνληθά, επεηδή αθξηβψο ζπλζέηεη νκνινγνπκέλσο πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη φηη πξψηνλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα έρεη 

δνζεί βάξνο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ πγείαο (πνπ έσο 

πξφζθαηα ήηαλ αλχπαξθηε), δεχηεξνλ, ν θιάδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαη ηξίηνλ, είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε ε θιαδηθή πξνζέγγηζε θαζψο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ίδηα νηθνλνκηθά κέζα γηα πξφζβαζε ζε επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο 

(βι. ICAP, 2013).                
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1 Διζαγωγικέρ Έννοιερ 

Ο ηδησηηθφο θιάδνο πγείαο ζηελ Διιάδα απνηειεί δσηηθφ θνκκάηη ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.), θαη νη κνλάδεο/πάξνρνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζ’ 

απηφλ εθθξάδνπλ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, επηρεηξεκαηηθήο θχζεσο, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πγείαο γηα ηνλ άλζξσπν. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηάξζξσζε θαη πα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ..Τ.. 

Έσο ζήκεξα, ν Ν. 1397/1983 απνηειεί ηελ νπζηαζηηθφηεξε πξνζπάζεηα 

λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ πγεία, θαζψο κ’ απηφλ ηέζεθαλ νη βάζεηο 

δεκηνπξγίαο ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.). Γεληθφηεξα,  έλα ζχζηεκα 

πγείαο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πιηθψλ πφξσλ ηνπ θιάδνπ πγείαο, πνπ επηρεηξεί ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο ησλ αλζξψπσλ, κέζα απφ νξηζκέλν ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαζψο 

θαη κέζα απφ πξνδηαγεγξακκέλε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ, νη βαζηθνί ππιψλεο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ Δ..Τ. ήηαλ: ε 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε θαη ε ηζνζθειήο πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε αλάπηπμε ελφο 

ζπκπαγνχο πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε αλαδηάξζξσζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (Π.Φ.Τ.) κε ηε ζχζηαζε Κέληξσλ Τγείαο (Κ.Ι.) θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ (Π.Ι.) ζηηο κε αζηηθέο πεξηνρέο (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001). 

Απφ άπνςε δηάξζξσζεο, ην Διιεληθφ Δ..Τ. ζα κπνξνχζε λα δηαθξηζεί 

αθελφο αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ κνλάδσλ θαη αθεηέξνπ αλάινγα κε ην είδνο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ απηέο παξέρνπλ. 

Με θξηηήξην ηε λνκηθή κνξθή, νη κνλάδεο πγείαο ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη 

ζε: 

 Ιδησηηθέο κνλάδεο (ηδησηηθά ηαηξεία, εξγαζηήξηα θιπ.) 

 Γεκφζηεο κνλάδεο (ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θιπ.) 
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 Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ηδησηηθέο θιηληθέο, δηαγλσζηηθά 

θέληξα θιπ.) θαη 

 Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (δεκφζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα). 

Με θξηηήξην ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη κνλάδεο πγείαο ζηελ 

Διιάδα δηαθξίλνληαη ζε (ηγάιαο, 1999): 

 Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο: πεξηιακβάλνληαη νη ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε δηάγλσζε/ζεξαπεία θαη 

παξέρνληαη άιινηε ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο ησλ λνζνθνκείσλ (Σκήκα Σαθηηθψλ 

Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ), θαη άιινηε ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 

(Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ), ή αθφκε ζε πνιίηεο πνπ ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ηαηξηθήο.. 

 Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο: Σν ελ ιφγσ επίπεδν πεξίζαιςεο ππνλνεί ηνπο 

εζσηεξηθνχο αζζελείο ησλ λνζνθνκείσλ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππεξεζίεο είηε 

δηάγλσζεο είηε ζεξαπείαο. Η δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη, επίζεο, 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, λνζειεία ή/θαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 

 Σξηηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο: Σν ελ ιφγσ επίπεδν πεξίζαιςεο πξνζνκνηάδεη 

ζε απηφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο, κε ηε δηαθνξά φηη ηα εκπιεθφκελα λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα δηαζέηνπλ άξηηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλν 

εμνπιηζκφ. ηελ Διιάδα, ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε ζεσξείηαη φηη παξέρεηαη θαηά 

ην πιείζηνλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, πνπ εληφο ηνπ 2014 είλαη 7 ζηνλ 

αξηζκφ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά 

ηνπ Διιεληθνχ Δ..Τ. ηφζν απφ άπνςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φζν θαη απφ άπνςε 

δεκηνπξγίαο δεκφζησλ δαπαλψλ. Δπηπιένλ, ζεσξνχληαη νξγαληζκνί κεγάινπ 

κεγέζνπο, κε πνιππξφζσπν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ππέξνγθνπο πξνυπνινγηζκνχο. Γηα ηνλ αζζελή/πνιίηε, ηα λνζνθνκεία βξίζθνληαη 

ζηελ θνξπθή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ ηνλ θχξην θνξέα 

πγείαο. Η δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ 356 λνζνθνκεία, εθ ησλ νπνίσλ 

148 είλαη Γεκφζηα θαη 218 Ιδησηηθά, ελψ ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία πεξηιακβάλνληαη 

13 ζηξαηησηηθά, 7 Παλεπηζηεκηαθά, θαη 2 ΝΠΙΓ εληαγκέλα ζην Δ..Τ. (Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2010). 
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Η ελ ιφγσ εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνπο ηδηψηεο παξφρνπο, ήηνη ηδησηηθέο 

κνλάδεο θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Οη ηδηψηεο πάξνρνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλήζσο σο Γηαγλσζηηθά Κέληξα ή Θεξαπεπηήξηα, ζπλεπψο 

ππάγνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα ή/θαη ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε. Δπίζεο, ζηα 

Θεξαπεπηήξηα ρξεζηκνπνηείηαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ν 

δηαρσξηζκφο ζε: 

 Γεληθέο Κιηληθέο 

 Νεπξνςπρηαηξηθέο Κιηληθέο 

 Μαηεπηηθέο – Γπλαηθνινγηθέο Κιηληθέο. 

 

2.2 Εήηηζη Ηδιωηικών Τπηπεζιών Τγείαρ 

Οη πην αμηφινγνη παξάγνληεο ηεο δήηεζεο γηα ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

ζεσξνχληαη νη θάησζη (ICAP, 2013): 

 Οικονομικόρ παπάγονηαρ: Απνηειεί ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ηεο δήηεζεο γηα ηηο εμεηαδφκελεο ππεξεζίεο. Σν δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηηκέο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

επεξεάδεη ηε δήηεζε θαη αλάινγα ηελ θαηεπζχλεη πξνο ηνλ ηδησηηθφ ή ηε ζηξέθεη 

πξνο ην δεκφζην ηνκέα. Η ηηκνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα κέζσ ησλ Κ.Δ.Ν. (Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ) 

πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1.3.2012 ζχκθσλα κε ην λφκν (ΦΔΚ 1702/2011) 

γηα φια ηα ζεξαπεπηήξηα ηνπ δεκνζίνπ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Βεβαίσο, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, επί ηεο νξηζζείζαο ηηκήο ηνπ Κ.Δ.Ν. πξνζηίζεηαη θαη 

έλα πνζνζηφ ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ην νπνίν θαζνξίδεη θάζε θιηληθή ζχκθσλα κε 

ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή θαη βέβαηα ηε «ζέζε» ζηελ νπνία επηζπκεί λα 

λνζειεπηεί ν εθάζηνηε αζζελήο (κνλφθιηλν, δίθιηλν θιπ.). 

 Γημογπαθικοί και κοινωνικοί παπάγονηερ: Απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξάγνληεο 

είλαη ε ειηθία, ην βηνηηθφ επίπεδν, ν ηφπνο δηαβίσζεο, ε πξφζβαζε ζε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο πγείαο θιπ.). 

 Σο επίπεδο ςπηπεζιών ζηιρ δημόζιερ νοζηλεςηικέρ μονάδερ: Οη αζηνρίεο 

αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ ζπρλά αλαθαηεπζχλνπλ ηνπο αζζελείο πξνο ηηο ηδησηηθέο 

ππεξεζίεο πγείαο. 
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 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ιεηηνπξγνχλ κε αλψθειε 

γπαθειοκπαηία θαη νη ςπέπογκερ λίζηερ αναμονήρ, αλαθνξηθά κε δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο, κε απνηέιεζκα θαη πάιη λα αλαθαηεπζχλνπλ ηνπο αζζελείο πξνο ηηο 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Ο παξάγνληαο ηεσνολογία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο, θαζψο νη αζζελείο 

ζηξέθνληαη ζπλήζσο ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ είλαη ηερλνινγηθά αληάμηεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο. 

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηφζν ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε φζν θαη ζε 

δηαγλσζηηθφ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηηο παξερφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε πξνζβαζηκφηεηα, ηαρχηεηα, αμηνπηζηία 

θαη εγθπξφηεηα. Δπίζεο, νη κεγάιεο ειείςεηο πνπ παξνπζηάδνπλ δεκφζηα 

ζεξαπεπηήξηα θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα, ζε ηερλνινγηθά πξνεγκέλν δηαγλσζηηθφ θαη 

ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο, ζε επάξθεηα θιηλψλ θαη 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηνπο ηδηψηεο παξφρνπο, 

ζπλήζσο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

θίλεζε ησλ ζεξαπεπηεξίσλ ηεο ρψξαο (πίλαθεο 2.1 θαη 2.2), παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ 

κέζνπ ρξφλνπ λνζειείαο (εκέξεο λνζειείαο / εμειζφληα αζζελή) απφ 9,9 εκέξεο ην 

1990 ζε 6,9 εκέξεο ην 2007. Αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηεο λνζειεπηηθήο θίλεζεο ζηα 

δηάθνξα ζεξαπεπηήξηα ηεο ρψξαο, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εκεξψλ λνζειείαο απφ ην 2003 έσο ην 2007, ελψ ε κέζε εηήζηα πιεξφηεηα 

δηακνξθψζεθε ζε 79% ην 2006. ρεηηθά κε ηε λνζειεπηηθή θίλεζε ησλ 

ζεξαπεπηεξίσλ θαηά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, ζηα λνζνθνκεία ηεο πξσηεχνπζαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 44,6% ησλ ζπλνιηθψλ εκεξψλ λνζειείαο γηα ην 2006. 
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Πίνακαρ 2.1: Νοζηλεςηική κίνηζη ηων θεπαπεςηηπίων ζηην Ελλάδα (1990-2007) 

Έηνο 
Εμειζόληεο 
Αζζελείο 

Μεηαβνιή 
(%) 

Ηκέξεο 
Ννζειείαο 

Μεηαβνιή 
(%) 

Τπνινγηδόκελνο 
Πιεζπζκόο 

Ηκέξεο 
Ννζειείαο 

αλά 
Εμειζόληα 

Αζζελή 

Εμειζόληεο 
Αζζελείο 
σο % ηνπ 

Πιεζπζκνύ 

1990 1.280.102 - 12.647.161 - 10.160.551 9,9 12,6 

1995 1.497.159 17 12.651.519 0,03 10.634.391 8,5 14,1 

2000 1.755.137 17,2 14.687.748 16,1 10.917.457 8,4 16,1 

2005 2.086.517 18,9 15.880.871 8,1 11.103.929 7,6 18,8 

2006 2.123.818 1,9 15.489.520 -2,5 11.148.533 7,3 19,1 

2007 2.181.270 2,7 15.077.274 -2,7 11.171.740 6,9 18,6 

Πεγή: ICAP, 2013 

Πίνακαρ 2.2: Νοζηλεςηική κίνηζη ηων θεπαπεςηηπίων ζηην Ελλάδα καηά 

γεωγπαθικό διαμέπιζμα (2000-2006) 

Γεσγξαθηθό 
Δηακέξηζκα 

Θεξαπεπηήξηα* Κιίλεο* 
Ηκέξεο 

Ννζειείαο 
Εμειζόληεο 
Αζζελείο** 

Κάιπςε 
ζηηο 100 
Κιίλεο*** 

2000 337 51.500 14.687.748 1.755.137 78% 

2001 336 52.276 14.337.029 1.803.330 75% 

2002 326 51.781 14.775.464 1.879.581 78% 

2003 327 51.762 17.055.639 1.940.512 90% 

2004 319 51.871 16.043.316 2.036.052 85% 

2005 317 52.511 15.880.871 2.086.517 83% 

2006 317 53.701 15.489.520 2.123.818 79% 

Πεπιθέπεια 
Ππωηεςούζηρ 

103 22.615 6.910.537 842.129 84% 

Λοιπή ηεπεά 
Δλλάδα και 
Δύβοια 

25 2.335 599.655 103.101 70% 

Πελοπόννηζορ 29 3.578 891.890 169.042 68% 

Ιόνιοι Νήζοι 7 978 373.015 28.748 100% 

Ήπειπορ 7 1.670 409.648 83.576 67% 

Θεζζαλία 37 3.931 1.366.588 131.442 95% 

Μακεδονία 67 12.390 3.327.219 496.054 74% 

Θπάκη 8 1.242 352.552 74.040 78% 

Νήζοι Αιγαίος 16 2.121 440.088 62.136 57% 

Κπήηη 18 2.841 818.328 133.550 79% 

* δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηξαηησηηθά ζεξαπεπηήξηα 

** πεξηιακβάλνληαη θαη νη αζζελείο ησλ ζηξαηησηηθώλ ζεξαπεπηεξίσλ 

*** ε θάιπςε ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ αζζελώλ πνπ παξέκεηλαλ θαη όρη βάζεη εκεξώλ λνζειείαο 

Σεκείσζε: από ην 1997 γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθή επεμεξγαζία ησλ δειηίσλ λνζειεπηηθήο θίλεζεο, εθηόο 
ησλ λεπξνςπρηαηξηθώλ ζεξαπεπηεξίσλ 

Πεγή: ICAP, 2013 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο 

Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην 
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2011. Η ελ ιφγσ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 4.000 λνηθνθπξηψλ, κε ζθνπφ 

ηε ζπγθέληξσζε αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμία ησλ αγνξψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα θάζε είδνπο αγαζφ θαη ππεξεζία. Οξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ηειεπηαίαο απηήο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 2.3 θαη 2.4. 

Οη ζπλνιηθέο κέζεο κεληαίεο δαπάλεο πγείαο αλά λνηθνθπξηφ ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αλήιζαλ ζε €114,58 ην 2011, αληηπξνζσπεχνληαο ην 6,3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ αλά λνηθνθπξηφ (πίλαθαο 2.3). Τςειφηεξε 

(ειαθξψο) είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ δαπαλψλ πγείαο γηα ηα λνηθνθπξηά ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ (8%) θαη κηθξφηεξε γηα ηα λνηθνθπξηά ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (6%). ε 

απφιπηεο σζηφζν ηηκέο, ηα λνηθνθπξηά πνπ δνπλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξε κέζε κεληαία δαπάλε (€115,06). 

Πίνακαρ 2.3: Μέζη μηνιαία δαπάνη ςγείαρ ηων νοικοκςπιών ζε € καηά πεπιοσή 

(2011) 

Καηεγνξία 
Όιεο νη 

πεξηνρέο 
Αζηηθέο 

πεξηνρέο 
Αγξνηηθέο 
πεξηνρέο 

ύλνιν αγνξώλ 1.824,02 1.921,46 1.397,82 

Δαπάλεο πγείαο 114,58 115,06 112,48 

Φαπμακεςηικά πποϊόνηα 25,33 21,53 41,99 

Άλλα ιαηπικά πποϊόνηα 1,73 1,71 1,81 

Θεπαπεςηικέρ ζςζκεςέρ και εξοπλιζμόρ 3,77 4 2,75 

Ιαηπικέρ ςπηπεζίερ 19,84 20,24 18,11 

Οδονηιαηπικέρ ςπηπεζίερ 26,65 28,58 18,25 

Τπηπεζίερ μικποβιολογικών 
επγαζηηπίων και ακηινολογικών 
κένηπων 

7,08 7,26 6,28 

Τπηπεζίερ παπαϊαηπικού πποζωπικού 3,2 3,34 2,59 

Λοιπέρ μη νοζοκομειακέρ ςπηπεζίερ 0,31 0,23 0,66 

Κπαηική νοζοκομειακή πεπίθαλψη 7,62 8,07 5,67 

Ιδιφηική νοζοκομειακή περίθαλυη 
(καηάλσμα, διαηροθή)  

5,67 5,41 6,79 

Ιδιφηική νοζοκομειακή περίθαλυη 
(σπηρεζίες & αμοιβές ιαηρών)  

4,22 4,56 2,72 

Ιδιφηική νοζοκομειακή περίθαλυη 
(ιαηρικές αναλύζεις & παραχαηρικές 
σπηρεζίες)  

1,01 1,05 0,84 

Ιδιφηική νοζοκομειακή περίθαλυη 
(άλλες σπηρεζίες αδύναηον να 
διατφριζηούν)  

8,14 9,08 4,02 

Μεπίδιο δαπανών ςγείαρ ζηο ζύνολο 
ηων αγοπών (%) 

6,3 6 8 

Πεγή: ICAP, 2013 
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ζνλ αθνξά ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο κέζεο κεληαίαο δαπάλεο πγείαο αλά 

λνηθνθπξηφ, ζε επί κέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηδησηηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαιχπηνπλ ην 16,6% ηνπ ζπλφινπ (πίλαθαο 2.4). 

Σέινο, κε θξηηήξην ηηο κεληαίεο ζπλνιηθέο αγνξέο ησλ λνηθνθπξηψλ, ε πςειφηεξε 

αλαινγία δαπαλψλ πγείαο, σο ζχλνιν ησλ κεληαίσλ αγνξψλ, βξέζεθε ζηα λνηθνθπξηά 

κε κεληαίεο αγνξέο έσο €750 (8,9%) θαη ε κηθξφηεξε (4,9%) ζηα λνηθνθπξηά κε 

κεληαίεο αγνξέο κεηαμχ €1.541 θαη €1.800, ελψ ζε απφιπηεο ηηκέο, ε κέζε κεληαία 

δαπάλε πγείαο απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ε αμία ησλ κεληαίσλ ζπλνιηθψλ αγνξψλ. 

Πίνακαρ 2.4: Μέζη μηνιαία δαπάνη ςγείαρ ηων νοικοκςπιών ζε € καηά ηάξειρ 

μηνιαίαρ ζςνολικήρ αξίαρ αγοπών (2011) 

Καηεγνξία 
Όια ηα 

λνηθνθπξη
ά 

Ννηθνθπξηά κε κεληαίεο ζπλνιηθέο αγνξέο 

κέρξη 
€750 

€751-
1.100 

€1.101
-1.450 

€1.451
-1.800 

€1.801
-2.200 

€2.201
-2.800 

€2.801
-3.500 

3501 & 
άλσ 

ύλνιν αγνξώλ 1.824,02 438,91 681,85 958,04 1.246,58 1.566,77 1.976,91 2.502,67 4.171,75 

Δαπάλεο πγείαο 114,58 38,7 47,28 57,37 61,04 78,94 98,99 168,02 296,16 

Φαπμακεςηικά πποϊόνηα 25,33 25,29 25,68 26,99 18,46 20,55 20,57 23,79 36,7 

Άλλα ιαηπικά πποϊόνηα 1,73 0,94 0,6 1,3 0,75 0,74 1,47 2,8 4,35 

Θεπαπεςηικέρ ζςζκεςέρ  και εξοπλιζμόρ 3,77 0,43 1,08 1,2 1,48 4,22 5,47 6,62 8,05 

Ιαηπικέρ ςπηπεζίερ 19,84 5,96 6,58 8,98 11,31 16,29 18,85 32,25 48,36 

Οδονηιαηπικέρ ςπηπεζίερ 26,65 1,29 3,99 8,08 12,68 21,39 28,08 38,98 76,77 

Τπηπεζίερ μικποβιολογικών 
επγαζηηπίων και ακηινολογικών κένηπων 

7,08 2,16 2,95 3,47 4,35 3,49 3,75 11,44 20,26 

Τπηπεζίερ παπαϊαηπικού πποζωπικού 3,2 0,21 1,02 1,7 2,13 1,38 2,13 2,54 10,7 

Λοιπέρ μη νοζοκομειακέρ ςπηπεζίερ 0,31 0,07 0,75 0,57 0 0 0,02 0 0,7 

Κπαηική νοζοκομειακή πεπίθαλψη 7,62 1,59 3,17 2,18 6,01 4,45 7,55 15,96 17,27 

Ιδησηηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 
(θαηάιπκα, δηαηξνθή)  

5,67 0,43 0,29 1,19 1,58 2,62 3,96 13,02 18,48 

Ιδησηηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 
(ππεξεζίεο & ακνηβέο ηαηξώλ)  

4,22 0,31 0,24 0,64 0,68 1,33 3 11,72 13,64 

Ιδησηηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 
(ηαηξηθέο αλαιύζεηο & παξαταηξηθέο 
ππεξεζίεο)  

1,01 0 0 0 0 0 0 1,89 4,84 

Ιδησηηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (άιιεο 
ππεξεζίεο αδύλαηνλ λα δηαρσξηζηνύλ)  

8,14 0,03 0,94 1,07 1,6 2,47 3,54 7,04 36,02 

Μεπίδιο δαπανών ςγείαρ ζηο ζύνολο ηων 
αγοπών (%) 

6,3 8,9 6,9 5,9 4,9 5 5 6,7 7,1 

Πεγή: ICAP, 2013 

Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηε δήηεζε ησλ ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη φηη ην επίπεδν ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ δεκνζίνπ είλαη παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δήηεζε γηα 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δήηεζε 
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είλαη θαη ν νηθνλνκηθφο (εηζφδεκα, ηηκέο). Δπίζεο, δεκνγξαθηθνί θαη θνηλσληθνί 

ιφγνη θαζνξίδνπλ, σο έλα βαζκφ, ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ. Οη 

ζπλνιηθέο κέζεο κεληαίεο δαπάλεο πγείαο αλά λνηθνθπξηφ αλήιζαλ ζε €114,58 ην 

2011 θαιχπηνληαο ην 6,3% ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

2.3 Πποζθοπά Ηδιωηικών Τπηπεζιών Τγείαρ 

Σα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ζηελ Διιάδα, δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε κεγάιεο 

πνιπδχλακεο θιηληθέο, φπσο επίζεο ζε κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θιηληθέο, κε 

θξηηήξην ηνλ αξηζκφ θιηλψλ θαη ηνπο θαιππηφκελνπο ηαηξηθνχο ηνκείο. Μηα απηνηειή 

θαηεγνξία απνηεινχλ νη λεπξνςπρηαηξηθέο θιηληθέο θαη κηα αθφκε θαηεγνξία νη 

καηεπηηθέο – γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο. Αθνινπζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζεξαπεπηεξίσλ (ICAP, 2009): 

1. Μεγάιεο πνιπδχλακεο θιηληθέο: απηέο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ηε 

Θεζζαινλίθε θαη είλαη ιίγεο ζε αξηζκφ. Δπίζεο, ππεξβαίλνπλ ζε 

δπλακηθφηεηα ηηο 300 θιίλεο, θαη είλαη θαηά ην πιείζηνλ ζηειερσκέλεο κε 

άξηηα εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη δηαζέηνπλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ 

πςειήο ηερλνινγίαο. Αθφκε, ζπλεζίδνπλ λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο ηφζν κε 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, φζν θαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. Οη ελ ιφγσ θιηληθέο ππνζηεξίδνπλ έλα 

επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, φπσο πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. 

2. Μεζαίεο θιηληθέο: ζπρλά ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

(ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα). 

3. Μηθξέο θιηληθέο: ε πιεηνςεθία απηψλ θαιχπηνπλ ην θφζηνο λνζειείαο ησλ 

αζζελψλ ηνπο (ζε νιφθιεξν ή κεξηθψο), κέζα απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ 

θπξίσο κε δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

4. Νεπξνςπρηαηξηθέο θιηληθέο: φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηεινχλ κηα δηαθξηηή 

θαηεγνξία, είλαη πνιπάξηζκεο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο πξνέξρεηαη εμ 

νινθιήξνπ απφ εζσηεξηθνχο αζζελείο, εκθαλίδνληαο ζπγρξφλσο πςειή κέζε 

πιεξφηεηα θιηλψλ ζε εηήζηα βάζε. 

5. Μαηεπηηθέο - γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο: νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηδησηηθέο 

θιηληθέο, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε καηεπηηθέο θαη γεληθφηεξα ζε γπλαηθνινγηθέο 
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ππεξεζίεο. Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο έρνπλ επεθηαζεί θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηηο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο. 

ήκεξα, 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. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φηη, ν ηδησηηθφο ηνκέαο αζθάιηζεο 

νξγαλψλεηαη ζην ρψξν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη 

ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο δσήο θαη πάζεο θχζεσο ηαηξηθήο / πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

Με βάζε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. (πίλαθαο 2.5), ην 2009 (ηειεπηαία δηαζέζηκα 

ζηνηρεία) θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 313 ζεξαπεπηήξηα κε 

ζπλνιηθφ αξηζκφ 54.704 θιηλψλ (175 θιίλεο αλά ζεξαπεπηήξην θαηά κέζν φξν), εθ 

ησλ νπνίσλ 38.115 θιίλεο (κεξίδην 69,7%) αληηζηνηρνχλ ζε 142 ζεξαπεπηήξηα ηνπ 

δεκνζίνπ θαη 15.124 θιίλεο (κεξίδην 27,6%) ζε 166 ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα. ρεηηθά 

κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ, ε πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο 

παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε, θαζψο ζ’ απηήλ θαηακεηξήζεθαλ 

ζπλνιηθά 23.036 θιίλεο ην 2009 (κεξίδην 42,1% ζην ζχλνιν ησλ θιηλψλ). Αλαθνξηθά 

κε ηηο θιίλεο ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ ην 2009 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Πξσηεχνπζαο ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο 7.260 θιίλεο ήηνη ην 48% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηδησηηθψλ θιηλψλ ηεο ρψξαο. 
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Πίνακαρ 2.5: Απιθμόρ κλινών ζε ιδιωηικά θεπαπεςηήπια (2000-2009) 

Έηνο 
ύλνιν 
Κιηλώλ 

Κιίλεο ζε 
Ιδησηηθά 

Θεξαπεπηήξηα 

Μεξίδην 
ζπκκεηνρήο 

2000 51.500 15.141 29,40% 

2001 52.276 15.038 28,80% 

2002 51.781 14.460 27,90% 

2003 51.762 14.528 28,10% 

2004 51.871 14.515 28,00% 

2005 52.511 14.389 27,40% 

2006 53.701 15.082 28,10% 

2007 53.888 14.707 27,30% 

2008 53.652 15.028 28,00% 

2009 54.704 15.124 27,60% 

Πεγή: ICAP, 2013 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηεξίσλ γηα ην 2009 

(πίλαθαο 2.6), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, επί ζπλφινπ 54.704 θιηλψλ, ζηα Γεληθά 

Ννζνθνκεία αληηζηνηρνχλ νη πεξηζζφηεξεο θιίλεο (39.003 θιίλεο, κεξίδην 71,3% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα ζεξαπεπηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ζηα Γεληθά ζεξαπεπηήξηα αληηζηνηρεί ην 50,3% ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ (7.602 

θιίλεο). 

ρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηεξίσλ γηα ην 2009, ην 71,3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θιηλψλ ηεο ρψξαο αληηζηνηρεί ζε Γεληθά ζεξαπεπηήξηα φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη αθνινπζνχλ ηα Νεπξνςπρηαηξηθά ζεξαπεπηήξηα ζηα νπνία 

αληηζηνηρεί ην 16,4% ησλ θιηλψλ (8.975 θιίλεο). 
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Πίνακαρ 2.6: Θεπαπεςηήπια καηά νομική μοπθή, καηηγοπία και γεωγπαθικό 

διαμέπιζμα (2009) 

Γεσγξαθηθό 
Δηακέξηζκα / 
Καηεγνξία 

Θεξαπεπηεξίνπ 

ύλνιν (*) 
Ννκηθά Πξόζσπα 
Δεκνζίνπ Δηθαίνπ 

Ννκηθά Πξόζσπα 
Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ 

Ιδησηηθόο Σνκέαο 

  Θεξ/ξηα Κιίλεο Θεξ/ξηα Κιίλεο Θεξ/ξηα Κιίλεο Θεξ/ξηα Κιίλεο 

ύλνιν Υώξαο 313 54.704 142 38.115 5 1.465 166 15.124 

Γεληθά  187 39.003 114 30.152 2 1.249 71 7.602 

Εηδηθά 112 14.507 28 7.963 3 216 81 6.328 

Μηθηά 14 1.194 - - - - 14 1.194 

Πεπιθέπεια 
Ππωηεςούζηρ 

102 23.036 42 15.173 2 603 58 7.260 

Γενικά  65 14.839 26 9.667 1 475 38 4.697 

Διδικά 34 7.641 16 5.506 1 128 17 2.007 

Μικηά 3 556 - - - - 3 556 

ηεπεά & Δύβοια 24 2.351 13 1.863 1 28 10 460 

Γενικά  15 1.902 12 1.673     3 229 

Διδικά 8 419 1 190 1 28 6 201 

Μικηά 1 30 - - - - 1 30 

Πελοπόννηζορ 29 3.704 18 3.374 1 60 10 270 

Γενικά  16 2.916 15 2.872 - - 1 44 

Διδικά 12 748 3 502 1 60 8 186 

Μικηά 1 40 - - - - 1 40 

 Νηζιά Ιονίος 6 753 6 753 - - - - 

Γενικά  5 579 5 579 - - - - 

Διδικά 1 174 1 174 - - - - 

Μικηά - - - - - - - - 

Ήπειπορ 7 1.703 5 1.673 - - 2 30 

Γενικά  5 1.673 5 1.673 - - - - 

Διδικά 2 30 - - - - 2 30 

Μικηά - - - - - - - - 

Θεζζαλία 37 4.094 5 1.865 - - 32 2.229 

Γενικά  12 2.179 5 1.865 - - 7 314 

Διδικά 21 1.528 - - - - 21 1.528 

Μικηά 4 387 - - - - 4 387 

Μακεδονία 69 12.763 29 7.826 1 774 39 4.163 

Γενικά  36 8.926 23 6.395 1 774 12 1.757 

Διδικά 29 3.692 6 1.431 - - 23 2.261 

Μικηά 4 145 - - - - 4 145 

Θπάκη 6 1.223 4 1.177 - - 2 46 

Γενικά  4 1.177 4 1.177 - - - - 

Διδικά 1 10 - - - - 1 10 

Μικηά 1 36 - - - - 1 36 

Νηζιά Αιγαίος 15 2.184 11 1.993 - - 4 191 

Γενικά  14 2.160 11 1.993 - - 3 167 

Διδικά 1 24 - - - - 1 24 

Μικηά - - - - - - - - 

Κπήηη 18 2.893 9 2.418 - - 9 475 

Γενικά  15 2.652 8 2.258 - - 7 394 

Διδικά 3 241 1 160 - - 2 81 

Μικηά - - - - - - - - 

(*) δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηξαηησηηθά ζεξαπεπηήξηα 

Πεγή: ICAP, 2013 
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2.4 Πεδία ανηαγωνιζμού 

Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαθνξνπνηνχληαη 

κεηαμχ ηνπο βάζεη νξηζκέλσλ αληαγσληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν πνηνηηθψλ φζν 

θαη πνζνηηθψλ. Σα βαζηθά πεδία αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ 

πγείαο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ (ICAP, 2013): 

 Ηαηποηεσνολογικόρ Δξοπλιζμόρ: Ιδηαίηεξα πςειά είλαη ηα θνλδχιηα πνπ 

επελδχνπλ ζρεδφλ φια ηα κεγάια δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, 

πξνθεηκέλνπ λα βξίζθνληαη πάληνηε ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο, δηαζέηνληαο ηα 

πιένλ ζχγρξνλα θαη αμηφπηζηα κεραλήκαηα. ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαίλεηαη λα 

«ππεξέρνπλ» νη κεγάιεο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα 

δηαζέζνπλ ηα απαηηνχκελα πνζά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε 

ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζε αληίζεζε κε κηθξφηεξεο κνλάδεο, νη νπνίεο 

ζπρλά δε δχλαληαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ γξήγνξε απαμίσζε 

ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 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. 

 Ποιόηηηα Παπεσομένων Τπηπεζιών: Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δηαδξακαηίδεη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, 

ε νπνία δηαζθαιίδεηαη ηφζν κε ηε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ θαη 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, φζν θαη κε ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 Σασύηηηα Τπηπεζιών: Η αξηηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαζψο θαη ε επάξθεηα θαη ν βαζκφο εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη κε 

πξνζσπηθνχ, απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ 

νπνία δηελεξγνχληαη νη εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ θαη εμάγνληαη ηα απνηειέζκαηα. 

Παξάιιεια, ε εμέιημε ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο νδεγεί ζε κείσζε ησλ εκεξψλ 

λνζειείαο, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα κεγάια ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ηεο 

ρψξαο λα απνθεχγνπλ πιένλ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηνπο 

θιηλψλ. Αληίζεηα, ζηφρνο ηνπο είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εηζαγσγήο, δηάγλσζεο 

θαη λνζειείαο ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, 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. 
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 ςνεπγαζία με Αζθαλιζηικούρ Φοπείρ: Αξθεηέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζπρλά δηαζέηνπλ έλα ζηαζεξφ πειαηνιφγην, κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε δηάθνξνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηινγήο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο 

νξγαληζκνχο απηνχο απφ πιεπξάο ησλ κνλάδσλ, είλαη ε νηθνλνκηθή επξσζηία θαη 

θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ην εχξνο ησλ παξνρψλ πξνο 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. 

 Γςναηόηηηα Ππόζβαζηρ ηων Ηδιωηών ζηιρ Ηαηπικέρ Τπηπεζίερ: ηνπο 

ζηφρνπο, ηδηαίηεξα ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, 

πεξηιακβάλεηαη ε ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ / εηαηξεηψλ ζε δηαθνξεηηθέο 

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

θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Δηαιπικό Μέγεθορ: Οη φκηινη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη αξθεηψλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο 

δελ είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ, 

ζπλδπάδνληαο παξάιιεια πςειή πνηφηεηα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 Σιμολογιακή Πολιηική – Δναλλακηικοί Σπόποι Πληπωμήρ: ε κηα επνρή 

εηζνδεκαηηθήο «ζηελφηεηαο» γηα φια ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά, κεγάιεο εηαηξείεο 

ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά «εξγαιεία» γηα ηνπο ρξήζηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ εμφδσλ 

λνζειείαο κέζσ άηνθσλ κεληαίσλ δφζεσλ. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

εηδηθψλ εθπηψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιηκαθνχκελνπ αξηζκνχ εμεηάζεσλ 

ζε κνλάδεο ηνπ ηδίνπ νκίινπ, ελψ θάπνηεο κεγάιεο ηδησηηθέο θιηληθέο έρνπλ 

θαζηεξψζεη ηελ “θάξηα εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ”. 

 

2.5 Ηδιαίηεπα Υαπακηηπιζηικά 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ 

ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ηφζν 

επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο φζν θαη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ελ ηέιεη 

επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία αιιά θαη ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπο. 
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2.5.1 Σάζειρ ςγκένηπωζηρ ηηρ Αγοπάρ 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ππέζηε αμηνζεκείσηεο αλαθαηαηάμεηο, θπξίσο ιφγσ ηεο δξάζεο ζςγσωνεύζεων θαη 

εξαγοπών, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηήζνπλ ζηελ αγνξά πνιπδχλακνη ηαηξηθνί 

φκηινη. Σα ζρεηηθά κεξίδηα αγνξάο, φπσο δηακνξθψζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 2012, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

Πίνακαρ 2.7: Μεπίδια αγοπάρ εηαιπιών ηος κλάδος (2012) 

Επσλπκία Μεξίδην 

Γεληθέο Κιηληθέο 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 20,00% 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 

12,60% 

EUROMEDICA Α.Δ. 9,70% 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 8,90% 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 4,30% 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 4,10% 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 4,00% 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 2,20% 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,70% 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,70% 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 1,60% 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 1,50% 

Νεπξνςπρηαηξηθέο Κιηληθέο 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ 
ΚΛΙΝΙΚΔ Α.Δ. 

13,30% 

ΛΤΜΠΔΡΗ, Ν. Π., Α.Δ. 9,30% 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 6,90% 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Ν. ΠΙΝΑΡΗ Α.Δ. 5,20% 

ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ, ΑΘ. Ι., - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓ. ΦΧΣΔΙΝΗ 
Α.Δ. 

4,60% 

ΑΘΗΝΑ ΒΡΙΛΗΙΧΝ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ, Α.Δ. 4,30% 

ΑΚΛΗΠΙΔΙΟΝ ΑΝΧ ΒΟΛΟΤ Α.Δ. 4,00% 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΛΗΠΙΔΙΟΝ Α.Δ. 3,70% 

ΚΑΣΑΛΙΑ, Η, Α.Δ. 3,60% 

Μαηεπηηθέο – Γπλαηθνινγηθέο Κιηληθέο 

ΙΑΧ Α.Δ. 29,00% 

ΜΗΣΔΡΑ Α.Δ. 28,50% 

ΡΔΑ Α.Δ. 11,30% 

ΛΗΣΧ Α.Δ. 7,20% 

ΓΔΝΔΙ Α.Δ. 5,10% 

ΓΔΝΔΙ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 3,10% 

Δηαγλσζηηθά Κέληξα 

ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ Α.Δ. 24,00% 

EUROMEDICA A.E. 5,00% 

ΙΑΣΡΟΠΟΛΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Δ. 4,20% 

ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 
Α.Δ. 

3,50% 

EUROMEDICA - ΑΡΧΓΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ. 3,50% 

ANIMUS A.E. 1,60% 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟ & 
ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ 

1,50% 
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Επσλπκία Μεξίδην 

ΙΑΣΡΧΝ ΤΝ.ΠΔ "MEDISYN" 

ΓΙΑΓΝΧΗ Α.Δ. 1,30% 

ΒΙΟΣΤΠΟ Α.Δ. 1,20% 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΡΗΣΗ Α.Δ. 1,10% 

ΑΝΑΠΛΑΗ Α.Δ. 1,10% 

ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι. Α.Δ. 1,10% 

Πεγή: ICAP, 2013 

Παξαπάλσ ζηνλ πίλαθα 2.7, παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο νξηζκέλσλ εθ 

ησλ κεγαιπηέξσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, λεπξνςπρηαηξηθψλ θαη καηεπηηθψλ θιηληθψλ, 

θαζψο θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ γηα ην 2012. Σα αλαγξαθφκελα κεξίδηα 

πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ δεκνζηεπκέλσλ πσιήζεσλ (θχθινο εξγαζηψλ) 

ησλ παξνπζηαδφκελσλ εηαηξεηψλ, ελψ κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Euromedica AE 

έρνπλ δηαρσξηζηεί ηα έζνδα αλά ηνκέα ππεξεζηψλ. 

Μεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ε εηαηξεία Ιαηξηθφ Αζελψλ ΔΑΔ (1.250 

θιίλεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε) θαηέιαβε ην κεγαιχηεξν κεξίδην (πεξίπνπ 20%) 

θαη αθνινχζεζε ζηε δεχηεξε ζέζε ε Τγεία Γηαγλσζηηθφ & Θεξαπεπηηθφ Κέληξν 

Αζελψλ ΑΔ (288 θιίλεο) κε κεξίδην 12,6%. Ο ηνκέαο ησλ θιηληθψλ ηεο Euromedica 

AE θαηέρεη κεξίδην 9,7%, ελψ ην κεξίδην ηνπ Άγηνπ Λνπθά άγγημε ην 4,1%. 

Μεηαμχ ησλ λεπξνςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ζηελ 

αγνξά ε εηαηξεία ηαζηλφπνπινο Κ. Γ. Νεπξνςπρηαηξηθέο Κιηληθέο ΑΔ (680 θιίλεο) 

κε κεξίδην πεξίπνπ 13,3% θαη αθνινπζεί ε Λπκπέξεο Ν.Π. ΑΔ (379 θιίλεο) ε νπνία 

απέζπαζε κεξίδην 9,3% ην 2012. 

Μεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ καηεπηηθψλ-γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ, ε Ιαζψ ΑΔ (441 

θιίλεο) θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε γηα ην 2012 κε κεξίδην 29%. Αθνινπζνχλ νη Μεηέξα 

ΑΔ (327 θιίλεο) κε κεξίδην 28,5% θαη Ρέα ΑΔ (180 θιίλεο) κε κεξίδην 11,3% ην 

2012. 

Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ε Βηνταηξηθή 

ΑΔ θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην 24%. Αθνινπζεί ε Euromedica ΑΔ 

(ηνκέαο δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ) κε κεξίδην 5% θαη ε Ιαηξφπνιηο Μαγλεηηθή 

Σνκνγξαθία ΑΔ κε κεξίδην 4,2% ην 2012. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ θαηέρνπλ νη επηρεηξεκαηηθνί 

φκηινη ηνπ θιάδνπ, ην 2012. εκεηψλεηαη φηη, ν φκηινο ηεο «Euromedica» θαη ηεο 

«Βηνηαηξηθήο» έρνπλ παξνπζία ηφζν ζηελ αγνξά ησλ θιηληθψλ φζν θαη ζηελ αγνξά 
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ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. Δπίζεο, ζηνλ φκηιν «Ιαζψ» αλήθνπλ δχν γεληθέο θαη κηα 

γπλαηθνινγηθή - παηδηαηξηθή θιηληθή, ελψ ζηνλ φκηιν ηνπ «Τγεία» αλήθνπλ κηα 

γεληθή θαη δχν καηεπηηθέο - γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο. Σέινο, ζηνλ φκηιν ηνπ 

«Ιαηξηθνχ Κέληξνπ» αλήθνπλ νθηψ γεληθέο θιηληθέο θαη κηα γπλαηθνινγηθή θιηληθή. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ν φκηινο Euromedica απέζπαζε θαηά ην 2012 ην 10,9% ζηελ 

αγνξά ησλ γεληθψλ θαη καηεπηηθψλ θιηληθψλ θαη ην 14,3% ζηελ αγνξά ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ν φκηινο Δπξσηαηξηθήο ην 5,4% ζηελ αγνξά ησλ 

δηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ, ν φκηινο Βηνηαηξηθήο ην 3,9% ζηελ αγνξά ησλ γεληθψλ 

θιηληθψλ θαη ην 22,7% ζηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ, ν φκηινο Ιαζψ ην 

9,2% ζηελ αγνξά ησλ καηεπηηθψλ θαη γεληθψλ θιηληθψλ, ν φκηινο Ιαηξηθνχ Αζελψλ 

ην 16,8% ζηελ αγνξά ησλ γεληθψλ θαη καηεπηηθψλ θιηληθψλ (θιηληθή «Γαία») θαη ν 

φκηινο Τγεία ην 16,6% ζηελ αγνξά ησλ γεληθψλ θαη καηεπηηθψλ θιηληθψλ. 

 

2.5.2 Καθςζηεπήζειρ από Αζθαλιζηικά Σαμεία 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο πξφβιεκα, απηή ηε ζηηγκή, ζηελ ηδησηηθή πγεία, είλαη 

ηα ρξέε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πξνο ηηο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο. Ιδηαίηεξε 

αίζζεζε δεκηνπξγνχλ ηα ρξέε ηνπ λενζχζηαηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
1
 γηα ιφγνπο κεγέζνπο 

απηψλ αιιά θαη γηα ιφγνπο αδπλακίαο ηνπ Οξγαληζκνχ λα εθπιεξψζεη ηνλ ηδξπηηθφ 

ηνπ ζηφρν. 

Σν πξφβιεκα ησλ ρξεψλ/θαζπζηεξήζεσλ έρεη νμπλζεί θαηά ην 2012, ηδηαίηεξα 

κεηά ην «θνχξεκα» κέξνπο ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ θαηείραλ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, πνπ θαιείηαη PSI (Private Sector 

Involvement), δεκηνπξγνχληαη πνιιά εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο κε ηηο 

νπνίεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθάζηζε ηα «ηειεπηαία» απνζεκαηηθά ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (πνπ δηαηεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ε ίδηα) λα επελδπζνχλ ζε 

νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη κάιηζηα ιίγν πξηλ απνθαζηζηεί ην PSI. ηηο 

παξαπάλσ αξλεηηθέο εμειίμεηο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ βίνπ, πνπ ζπλεπάγνληαη αλσκαιίεο ζηηο ρξεκαηνξνέο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ
2

. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ηα δηαζέζηκα ησλ 

                                                 
1
 Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο: ζπζηάζεθε κε ην Ν. 3918/2011 θαη πξνέβιεπε ηελ 

ελνπνίεζε ηνπ ΙΚΑ−ΔΣΑΜ, ηνπ ΟΓΑ, ηνπ ΟΑΔΔ θαζψο θαη ηνπ ΟΠΑΓ (παξνρέο ζε είδνο) ζε έλα 

εληαίν ζχλνιν.  
2

 Μεγάινο αξηζκφο παχζεσλ εξγαζηψλ, αδπλακία εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή πιήξεο αδπλακία 

θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνπο εξγνδφηεο/επηηεδεπκαηίεο.   
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αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ λα έρνπλ κεησζεί θαηαθφξπθα, θάηη πνπ έρεη άκεζν αληίθηππν 

ζηηο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο. ε θάπνηεο πεγέο ηεο εηδεζενγξαθίαο γίλεηαη κάιηζηα 

ιφγνο γηα κεδεληθά ηακεηαθά δηαζέζηκα (Health Daily, 2012). 

χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Ιδησηηθψλ Κιηληθψ
3
, Γ. 

αξαθηαλφ, ην Μάην ηνπ 2012 νη νθεηιέο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πξνο ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο 

αλέξρνληαλ ζε 600 εθ. επξψ θαη αθνξνχζαλ αθφκε θαη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 

2007. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, κέζσ ηνπ ζπιινγηθνχ ηνπο νξγάλνπ, 

έρνπλ απνζηείιεη θαηά ην ίδην έηνο πιεζψξα επηζηνιψλ δηακαξηπξίαο πξνο ησλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κε ηηο νπνίεο απαηηνχλ ηελ άκεζε 

εμφθιεζε, δηφηη νη επηρεηξήζεηο ηνπο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην «ινπθέην» 

(παγαδψξνπ, 2012). Ήδε κέζα ζην 2012 αλεζηάιε πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία 

ηδησηηθήο θιηληθήο, πνπ αλήθεη ζε κεγάιν φκηιν ηνπ θιάδνπ θαη θχξηνη παξάγνληεο 

ηεο αλαζηνιήο ζεσξνχληαη νη ππέξνγθεο νθεηιέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πξνο 

ηελ θιηληθή (Γεσξγαληά, 2012). 

πλνπηηθά, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη πνπ ζα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά γηα ηηο ηδησηηθέο κνλάδεο απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Έιιεηκκα ξεπζηφηεηαο πξνο εμφθιεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: Οη 

πςειφηεξεο απηψλ είλαη ε κηζζνδνζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη πξνκεζεπηέο θαη ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. ηα παξαπάλσ πεδία ζπλαληψληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

o ε ζεκαληηθφ αξηζκφ ηδησηηθψλ θιηληθψλ νη εξγαδφκελνη δε ιακβάλνπλ ηε 

κηζζνδνζία ηνπο θαηά ηνπο πην πξφζθαηνπο 3-15 κήλεο. Η επίζρεζε 

εξγαζίαο θαη νη θηλεηνπνηήζεηο είλαη ηα βαζηθά κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη 

εξγαδφκελνη (παγαδψξνπ, 2012). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα πιήηηεηαη 

ε θήκε ηνπ εξγνδφηε (κνλάδα πγείαο), αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη 

παξαθσιχεηαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ εμ νξηζκνχ 

απνηειεί θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

o Η αδπλακία πιεξσκήο ηεο κηζζνδνζίαο ζπκπίπηεη ζπλήζσο κε ηελ 

αδπλακία πιεξσκήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (Κνπξιηκπίλε, 2012). Σν 

                                                 
3
 www.peik.gr  

http://www.peik.gr/
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πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη δηηηφ: ρη κφλν 

επηβαξχλεηαη ε κνλάδα πγείαο κε επηπιένλ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ιφγσ 

πξνζαπμήζεσλ, αιιά επηδεηλψλεηαη θαη ε ηακεηαθή επξσζηία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί έλα θαχιν 

θχθιν κε πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα γηα ηηο κνλάδεο πγείαο.  

o Δθθξεκνχλ απνθάζεηο Διιεληθψλ δηθαζηεξίσλ αλαθνξηθά  κε 

πξνζεκεησκέλα θαη ππνζεθεπκέλα αθίλεηα. Απηέο νη εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θπξίσο απφ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ 

ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ πξνο ηξάπεδεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ.   

o ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο δε δχλαληαη λα 

εμνθινχλ έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Έηζη, 

ζπλαληάηαη κεγάινο αξηζκφο ηδησηηθψλ κνλάδσλ (50 απφ ηηο 161) πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ «Σεηξεζία» ιφγσ «ζθξαγηζκέλσλ» επηηαγψλ, ελψ έλαο 

κηθξφηεξνο αξηζκφο απηψλ (15 απφ ηηο 161) έρνπλ ππνζηεί «ζπληεξεηηθή 

θαηάζρεζε»
4

 απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο (Ληαθνπνχινπ, 2012
α
). Σν 

βαζηθφ απνηέιεζκα είλαη νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο λα ράλνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαη ζπγρξφλσο λα δέρνληαη 

«επηπιήμεηο» απφ ηνπο πξνκεζεπηέο (π.ρ. δηαθνπή πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη 

αλαισζίκσλ).  

 Υξεκαηνδνηηθή ζηελφηεηα γηα αλάιεςε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ: Οη θαζπζηεξήζεηο 

απνδεκίσζεο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία επηδξνχλ αξλεηηθά ζηα επελδπηηθά 

ζρέδηα ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, θαη είλαη εχθνια αληηιεπηφ απηφ αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη κεηψλνπλ ηφζν ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα φζν θαη ηελ ειάρηζηε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίζεη ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. Η πεξηγξαθείζα θαηάζηαζε είλαη 

εληνλφηεξε ζηηο κηθξέο ηδησηηθέο θιηληθέο, πνπ δπζθνιεχνληαη λα πινπνηήζνπλ 

αθφκε θαη επελδχζεηο ζε θχξην ηαηξηθφ εμνπιηζκφ (Ληαθνπνχινπ, 2012
β
). Τπφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ νη ίδηεο θαζπζηεξήζεηο απφ ηα 

                                                 
4
 Καηάζρεζε είλαη ε πιηθή θαη λνκηθή δέζκεπζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε πνπ γίλεηαη απφ 

ηα αξκφδηα θξαηηθά φξγαλα, κε ηελ απζεληία ηεο πνιηηείαο θαη θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκφζηνπ 

δηθαίνπ, κε ζηφρν λα ππάξρεη θαηαζρεηή πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε, φηαλ ε ρξεκαηηθή αμίσζε ηνπ 

δαλεηζηή ζα εμνπιηζηεί κε εθηειεζηφ ηίηιν. Η θαηάζρεζε δελ είλαη ε κνλαδηθή κνξθή απηήο ηεο 

δηπιήο δέζκεπζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλν πξάγκα ηίζεηαη θάησ απφ 

δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 
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αζθαιηζηηθά ηακεία, φρη κφλν απνθιείνληαη λέεο επελδχζεηο, αιιά επίζεο νη 

ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο πηζαλφλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ νδφ ηεο απνκφριεπζεο 

θαη απνεπέλδπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κε εζσηεξηθφ ηξφπν ελέζεηο 

ξεπζηφηεηαο.  

 Με εμππεξέηεζε ησλ κεηνρηθψλ ζπκθεξφλησλ: Οη δηνηθήζεηο αξθεηψλ ηδησηηθψλ 

κνλάδσλ πγείαο έρνπλ απνθαζίζεη λα εληζρχζνπλ ηε ξεπζηφηεηά ηνπο είηε κέζσ 

απμήζεσλ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε κέζσ παξαθξάηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θεξδψλ πξνο δηάζεζε. ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δπν θαηαζηάζεηο πιήηηνληαη 

πξσηίζησο ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Η θαηάζηαζε είλαη αθφκε δπζθνιφηεξε 

γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, πνπ 

βιέπνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο λα έρνπλ θαηαθφξπθε πηψζε. 

 

2.6 Ανάλςζη SWOT 

Βάζεη ηεο πην πξφζθαηεο θιαδηθήο κειέηεο ηεο ICAP (2013), νη επηδξάζεηο 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θιάδνπ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ θάησζη αλάιπζε SWOT. 

Γςνάμειρ (Strengths) 

ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη (κεηαμχ άιισλ) κεγάιεο, νξγαλσκέλεο 

εηαηξείεο θαη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, κε καθξά εκπεηξία ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Σα ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη ε αδπλακία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα 

θαιχςεη επαξθψο ηε δήηεζε, αιιά θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ αζζελψλ 

(ειιηπείο ππνδνκέο, έιιεηςε ηαηξηθνχ – λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θ.ά.). 

Η ηάζε ζηαδηαθήο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Η εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη ε ηαρεία πξνζαξκνγή 

ησλ κεγάισλ θπξίσο ηδησηηθψλ κνλάδσλ ζ’ απηή. 

Αδςναμίερ (Weaknesses) 

Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν ζέηεη θάπνηνπο θξαγκνχο ζηελ ίδξπζε 

λέσλ ηαηξηθψλ θέληξσλ. Απζηεξέο ζεσξνχληαη νη νηθνδνκηθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαζθεπή κηαο λέαο ηδησηηθήο θιηληθήο. 

πρλέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηκνιφγεζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 
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Δςκαιπίερ (Opportunities) 

Η επέθηαζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

θαη ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ. 

Η αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Η εθαξκνγή ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειείσλ (ΚΔΝ) ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

Η πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ κνλάδσλ πγείαο ζηελ Διιάδα, πέξαλ ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Η ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ κε ηαηξηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. 

Η ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Η εμεηδίθεπζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε ηνκείο φπνπ ππάξρεη 

ειιεηπήο θάιπςε θαη πξνζθνξά (π.ρ. θέληξα απνθαηάζηαζεο, θέληξα 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, θέληξα επεμίαο, κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ 

θιπ.). 

Απειλέρ (Threats) 

Η παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα θαη ε κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηδησηψλ, ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο. 

Σα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Η επηβνιή πςειψλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. θαη έθηαθησλ εηζθνξψλ. 

Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε ζηελφηεηα ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

 

2.7 Ανάλςζη PORTER 

Η αλάιπζε ηνπ Porter βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε πέληε δπλάκεσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θιάδν. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ 

δπλάκεσλ.  
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1. Δίζοδορ Νέων Ανηαγωνιζηών 

Η είζνδνο κηαο θαηλνχξηα επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ 

πγείαο, απφ ηερλννηθνλνκηθήο πιεπξάο, ελέρεη πνιιά εκπφδηα θαη θηλδχλνπο. Αξρηθά, 

ε ζχζηαζε ελφο δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ελφο ζεξαπεπηεξίνπ, 

πξνυπνζέηεη πςειέο επελδχζεηο θαη ππνθξχπηεη αξθεηέο δπζθνιίεο. Δπίζεο, 

απαηηείηαη ελδειερήο ζρεδηαζκφο αλαθνξηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα 

ηεο επέλδπζεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ κέξνο κηαο επέλδπζεο ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν, 

εθηφο ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ην 

επελδπηηθφ θφζηνο ηεο γεο, ην νπνίν ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρεη θαη γεσγξαθηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, θαζφηη ην θφζηνο ηεο βέιηηζηεο γεο ζηε βέιηηζηε ηνπνζεζία, εληφο 

ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, είλαη ζεκαληηθά πην δπζβάζηαθην ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ζηελ ππφινηπε Διιεληθή πεξηθέξεηα. Αθφκε, ε θαζηέξσζε θαη εδξαίσζε 

ηεο θήκεο/νλφκαηνο ελφο ζεξαπεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ, θαζφηη ε εμαζθάιηζε ηεο 

«θαιήο θήκεο» είλαη πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα καθξνρξφλησλ πξνζπαζεηψλ. 

Πέξα ησλ παξαπάλσ, εκπφδηα ζηελ ίδξπζε λέσλ λνζειεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

ζηνλ θιάδν δεκηνπξγεί θαη ην ίδην ην λνκηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ζήκεξα ηελ ελ ιφγσ 

δηαδηθαζία. Αλαθνξηθά κε ηα ζεξαπεπηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο, κε έκθαζε ζηηο 

ηζρχνπζεο νηθνδνκηθέο πξνδηαγξαθέο, ζεσξνχληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ηνπ 

θιάδνπ φηη είλαη εμαηξεηηθά απζηεξέο. Αλαθνξηθά κε ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, έσο 

πξφζθαηα ίζρπε φηη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ απνθιεηζηηθά πξνλφκην ηνπ 

ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Καηφπηλ θαηάξγεζεο ηνπ ΠΓ 84/01 ην 2008, πνπ επέβαιε απηφ, 

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ πνπ 

πιαηζηψλεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. 

2. Απειλή από Τποκαηάζηαηα Πποϊόνηα & Τπηπεζίερ 

Τπνθαηάζηαηεο ζηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο ζεσξνχληαη πξσηίζησο νη 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. ηνπο 

θχξηνπο ζηφρνπο ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο εληάζζεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε αλαβάζκηζε 

θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηε δεκφζηα πγεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη μεθηλήζεη 

ήδε ε ιεηηνπξγία αλαβάζκηζεο ζην Αηηηθφ (παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν), ελψ 

παξάιιεια θαηαζθεπάζζεθαλ θαη παξαρσξήζεθαλ γηα ρξήζε λέεο λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο θαη επεθηάζεηο απηψλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 830 ρηι. η.κ.. Απφ ην 2004 εψο 
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ην 2008, απνπεξαηψζεθαλ λεέο λνζνθνκεηαθέο ππνδνκέο θαη επεθηάζεηο ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 450 ρηι. η.κ., νινθιεξψζεθαλ νη αλαθαηλίζεηο ησλ ήδε ππάξρνλησλ παιαηψλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ 200 ρηι. η.κ. θαη πξνζηέζεθαλ λέεο ππνδνκέο 200 ρηι. η.κ. ζε 

δηάθνξεο δεκφζηεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απνζπκθφξεζεο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, μεθίλεζε ε 

ιεηηνπξγία ησλ Πξψησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ Τγείαο αξρηθά ζηελ Αηηηθή κε ηελ 

πξννπηηθή, θαη αθνχ ζηεθζεί κε επηηπρία απηφ ην εγρείξεκα, λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

αιιά αζηηθά θέληξα πγείαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ζθνπφ λα γίλεηαη 

θαιχηεξε δηαινγή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θξίλεηαη νηί είλαη απαξαίηεην λα εηζαρζνχλ 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Δπηπξνζζέησο, ε Πνιπθιηληθή ηνπ Οιπκπηαθνχ ρσξηνχ ζα 

έρεη δηπιή αξκνδηφηεηα, θαζψο πέξα απφ θέληξν πγείαο ζα ιεηηνπξγεί θαη σο θέληξν 

απνθαηάζηαζεο. Σέινο, κέζσ ηεο κεζφδνπ ΓΙΣ (ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδσηηθνχ 

ηνκέα) έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζε πξψηε θάζε ε θαηαζθεπή ηξηψλ λνζειεπηηθψλ 

κνλάδσλ. 

3. Γιαππαγμαηεςηική Γύναμη Ππομηθεςηών 

Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνκεζεπηέο ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ πγείαο είλαη νη 

πξνκεζεχηξηεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ή/θαη εκπνξία 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ (πγεηνλνκηθνχ θαη ινηπνχ πιηθνχ), 

θαξκάθσλ (θαξκαθνβηνκεραλίεο-θαξκαθαπνζήθεο) θαη ηξνθίκσλ-πνηψλ (αθνξά 

θπξίσο ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο). Οη κεγαιχηεξεο θαη αλαγλσξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κε πνιιαπιή παξνπζία ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ, ζεσξνχληαη εθείλνη νη πξνκεζεπηέο πνπ 

δηαζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο. ζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ζπγθξηηηθφ 

δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα δηαζέηνπλ εθείλεο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ειέγρνπλ 

απζηεξά ηηο δηαδηθαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, κε απνηέιεζκα ηα πξντφληα 

ηνπο λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο (ISO, CE, θιπ.). 

ζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, απηή είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ 

χςνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ παξαγγειηψλ, ηνπ κεγέζνπο (π.ρ. αξηζκφο θιηλψλ) 

θαζψο θαη ηεο θήκεο (brand). ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ δελ πξέπεη λα 

παξαιεθζεί θαη ην εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. 
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4. Γιαππαγμαηεςηική Γύναμη Αγοπαζηών 

Οη ππεξεζίεο πγείαο απεπζχλνληαη ζε ηειηθνχο κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε. Ωζηφζν, 

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. 

5. Τθιζηάμενορ Ανηαγωνιζμόρ 

Η ζπγθέληξσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη πςειή, ν δε αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλνο. Η επηινγή θάπνηνπ ηδησηηθνχ ηαηξηθνχ θέληξνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θήκε ηνπ 

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. 

 

2.8 Πποοπηικέρ 

Η ειιεληθή νηθνλνκία ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη έληνλεο καθξννηθνλνκηθέο 

πξνθιήζεηο θαη ην 2012, θηλνχκελε ζε έληνλνπο ξπζκνχο χθεζεο. Η αβεβαηφηεηα 

αλαθνξηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ε εθαξκνγή πξφζζεησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ λα κεησζνχλ νη απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, πεξηνξηζκφ ηεο 

εγρψξηαο ηδησηηθήο δαπάλεο θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αλεξγίαο. χκθσλα κε 

παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε ζπλεξγαζία ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ κε ην 

λενζχζηαην ΔΟΠΤΤ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ, νδήγεζε ζε θάπνηα 

αχμεζε ξνήο αζζελψλ πξνο απηά, απμάλνληαο φκσο παξάιιεια θαη ηα νθεηιφκελα 

ππφινηπα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Βεβαίσο, ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ε ζπλέπεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ ζε 

θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο, είλαη ζπλδεδεκέλε γεληθφηεξα κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Οη θαζπζηεξήζεηο ζηηο θαηαβνιέο ηνπ ΔΟΠΤΤ νμχλνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. 
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ε ζρέζε κε ηηο νθεηιέο ηνπ ΔΟΠΤΤ, αθαλζψδεο δήηεκα γηα ηνλ θιάδν ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, απνηειεί ε πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

λα πξνρσξήζεη ζε εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο επηζηξνθήο ππεξβάζεσλ 

(clawback) θαη ζηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θαη θιηληθέο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ν θιάδνο θαιείηαη λα θαηαβάιεη έσο θαη €500 εθαη. ζηνλ ΔΟΠΤΤ. 

Παξάγνληεο ηεο αγνξάο εθηηκνχλ φηη, ε δηεηία 2013-2014 ζα είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο ν ΔΟΠΤΤ 

θαη ηα ινηπά δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία βξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ζπλερηδφκελε 

πίεζε γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ πγείαο δελ ζα αθήζνπλ αλεπεξέαζην ηνλ θιάδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1 κοπόρ ηηρ Έπεςναρ 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο ηεο γεληθήο θιηληθήο Άγηνο Λνπθάο (Ννζειεπηηθή Α.Δ.) θαηά ηελ 5εηία 

2008-2012 ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο ππφινηπεο γεληθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο. 

 

3.2 Γιάπθπωζη ηος Γείγμαηορ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 20 ηδησηηθέο γεληθέο 

θιηληθέο πνπ έρνπλ σο θαηαζηαηηθή έδξα ηελ Διιάδα θαη έρνπλ ιεηηνπξγήζεη λφκηκα 

ζ’ απηή ηελ πεξίνδν 2008-2012. Οη εηαηξίεο απηέο ζεσξνχληαη νη κεγαιχηεξεο ηνπ 

θιάδνπ βάζεη θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην 2012 (κεγαιχηεξνο απφ 9,9 εθ. επξψ). 

Ωο θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ησλ κνλάδσλ πγείαο ζην δείγκα ηέζεθαλ ηα 

αθφινπζα: 

1. Να ιεηηνπξγνχλ ή λα έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζε ακηγψο ηδησηηθφ ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο. 

2. Να έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο αλαθνξηθά κε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαη ην 

ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ψζηε ηα νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε λα είλαη άκεζα 

ζπγθξίζηκα. 

3. Να κελ έρεη αλαζηαιεί πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν. 

θνπφο ζηε δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε πςειή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ICAP (2013) ην δείγκα αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ ην 

95% ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ θιηληθψλ, κε θξηηήξην ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο 

νηθνλνκηθή ρξήζεο 2012. Οη κνλάδεο πγείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
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Πίνακαρ 3.1: Καηάζηαζη ιδιωηικών κλινικών πος ζςμμεηείσαν ζηην έπεςνα 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 

EUROMEDICA Α.Δ. 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ Α.Δ. 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 

 

3.3 Μεθοδολογία 

Η αλάιπζε βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ αξηζκνδεηθηψλ γηα ηηο 20 εηαηξίεο ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 

2008-2012.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ κία δεδνκέλε απεηθφληζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη επίδνζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γεληθά, ζηφρνο ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ 

απφ έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (π.ρ. θξάηνο, δπλεηηθνί επελδπηέο, 

κέηνρνη). Παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο απφ ηε δηνίθεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ησλ πφξσλ πνπ ηεο εκπηζηεχζεθαλ. Έηζη, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο 

ππνρξεψζεηο, ηα ίδηα θεθάιαηα, ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηβάιιεηαη λα θαηαξηίδνληαη πάληα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηαθξίλνληαη απφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζαθήλεηαο, ηεο ζπλάθεηαο, ηεο 
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ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο (έγθαηξε πιεξνθφξεζε, εμηζνξξφπεζε κεηαμχ 

νθέινπο θαη θφζηνπο, εχινγε παξνπζίαζε). 

Πνιιέο είλαη νη νκάδεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη κία επηρείξεζε σο πεγή πιεξνθφξεζεο. 

ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη νη επελδπηέο θαη 

ππνςήθηνη επελδπηέο, νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε, νη δαλεηζηέο, νη πξνκεζεπηέο, 

νη πηζησηέο, νη πειάηεο, ην θξάηνο θαη ηα φξγαλά ηνπ θαζψο θαη ην επξχηεξν θνηλφ. 

ινη νη παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα αληιήζνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα ιάβνπλ δηάθνξεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα πφηε λα αγνξάζνπλ ή λα πσιήζνπλ κηα επέλδπζε ζε κεηνρέο, λα 

εθηηκήζνπλ ηελ επηκέιεηα θαη ππεπζπλφηεηα ηεο δηνίθεζεο, λα εθηηκήζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πιεξψλεη θαη λα παξέρεη άιια νθέιε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο, λα εθηηκήζνπλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ 

επηρείξεζε, λα πξνζδηνξίζνπλ ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, λα ππνινγίζνπλ ηα 

δηαλεκεηέα θέξδε θαη κεξίζκαηα (Grand Thornton, 2009). 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..), νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη: 

 ν Ιζνινγηζκφο 

 ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

 ν Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη 

 ην Πξνζάξηεκα 

Αληηζέησο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, κηα εηζαγσγή ζηα 

νπνία γίλεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ (Γ.Λ.Π. 

1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ», §1): 

 ν Ιζνινγηζκφο 

 ε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

 ε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη 

 νη Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο (notes). 
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3.3.1 Ιζολογιζμόρ 

Ο Ιζνινγηζκφο παξέρεη κηα «θσηνγξαθηθή» εηθφλα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ ζπκπίπηεη κε 

ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (ζπλήζσο 31/12 ή 30/6). Ο Ιζνινγηζκφο 

απαξηίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ, δειαδή ηα (πάγηα θαη θπθινθνξνχληα) 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο ηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ, 

δειαδή ηα ίδηα θαη ηα μέλα θεθάιαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(αθέιιεο, 2005, ζει. 251). Η απνηίκεζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ αθνινπζνχλ ηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ηεο 

ινγηζηηθήο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ 

ηεξείηαη (Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ή Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα). 

Ο Ιζνινγηζκφο απνηειεί επνκέλσο κηα ζηαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, έλα 

θσηνγξαθηθφ ζηηγκηφηππν εθθξαζκέλν ζε ινγηζηηθνχο φξνπο, πνπ εθθξάδεη ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ινγηζηηθήο νληφηεηαο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε ζσζηή νλνκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, είλαη «θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο» (statement of financial position). Ωζηφζν, ζε δηεζλή 

θιίκαθα έρεη επηθξαηήζεη ε νλνκαζία Ιζνινγηζκφο (balance sheet) πνπ πεγάδεη απφ 

ην γεγνλφο φηη ην ελεξγεηηθφ είλαη πάληα ηζνδπγηζκέλν κε ην παζεηηθφ ζχκθσλα κε 

ηελ αθφινπζε εμίζσζε, ε νπνία θαη απνηειεί ην βάζξν ηεο δηπινγξαθηθήο 

ινγηζηηθήο: 

Δλεξγεηηθφ = Τπνρξεψζεηο + Καζαξή ζέζε 

 

3.3.2 Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων Χπήζεων 

Η Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο είλαη κηα δπλακηθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ Ιζνινγηζκφ πνπ είλαη ζηαηηθή, ε νπνία 

εθθξάδεη ηε ξνή ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο ρξήζεσο κηαο επηρείξεζεο, 

θαηαιήγνληαο ζην απνηέιεζκα ρξήζεο. ηελ θαηάζηαζε απηή αλαγξάθνληαη ν 

ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο (πσιήζεηο) θαη ην θφζηνο πσιήζεσλ 

(αθθέιιεο, 2005). 

Η θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο είλαη κηα ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο θαηάζηαζε, θαζψο ηα ζπλνςηζκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηήλ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ εθηίκεζε: 
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 ηεο επηηπρίαο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Σν 

απνηέιεζκα ζεσξείηαη σο ν πην ζεκαληηθφο δείθηεο επηηπρίαο, 

 ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο, γηαηί απφ ηελ αλάιπζε ησλ θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ε επηρείξεζε ζε νξγαληθά-ηαθηηθά θαη αλφξγαλα-έθηαθηα, είλαη δπλαηφ λα 

εθηηκεζνχλ ηα κειινληηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο θαη ε 

αμία ηεο, 

 ηεο δπλαηφηεηαο επηζηξνθήο ζηνπο κεηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επέλδπζαλ ζηελ 

επηρείξεζε, 

 ηεο έθηαζεο πνπ ηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο απαζρνινχληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο απηήο. 

 

3.3.3 Καηάζηαζη μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων (Καθαπήρ Θέζηρ) 

Δίλαη κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη φια ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο 

κίαο πεξηφδνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ 

ζηα Ίδηα Κεθάιαηα), θαζψο θαη ινηπέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο 

επηρείξεζεο κεηαμχ δχν Ιζνινγηζκψλ. πλεπψο, ε ελ ιφγσ θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε εμαίξεζε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ζπλαιιαγέο ησλ κεηφρσλ (βι. αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θηλήζεηο ζηνπο 

δνζνιεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ εηαίξσλ θιπ.). 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή, 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 1 («Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ») είλαη νη 

παξαθάησ: 

 ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη νη δαπάλεο ηεο πεξηφδνπ, δηαρσξίδνληαο ηα πνζά πνπ 

αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαη ζηηο κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο, 

 γηα θάζε ζηνηρείν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ησλ δηνξζψζεσλ ιαζψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζχκθσλα 

κε ην Γ.Λ.Π. 8, 

 γηα θάζε ζηνηρείν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κία ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ηνπ θαηά ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, παξνπζηάδνληαο 
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μερσξηζηά ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ θέξδε ή δεκίεο θαη απφ 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο φηαλ δξνπλ κε απηή ηελ ηδηφηεηα. 

 

3.3.4 Καηάζηαζη Σαμειακών Ροών 

Σακεηαθέο Ρνέο είλαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ησλ ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ. Σακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ηα κεηξεηά ζην ηακείν ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη θαηαζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ άκεζα, ελψ ηακεηαθά 

ηζνδχλακα είλαη νη βξαρππξφζεζκεο, αιιά πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, πνπ είλαη 

άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη πνπ 

ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. Ο ιφγνο πνπ κία 

επηρείξεζε θαηέρεη ηακεηαθά ηζνδχλακα είλαη ε αληηκεηψπηζε βξαρπρξφλησλ 

ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηεο θαη φρη ε επέλδπζε ή θάπνηνο άιινο ζθνπφο. 

Η Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ είλαη κηα θαηάζηαζε ε νπνία παξέρεη ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, ην ρξφλν θαη 

ηε βεβαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ δηαζεζίκσλ, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δεκηνπξγνχκελεο ηακεηαθέο ξνέο. Δλαιιαθηηθά, 

ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα 

ηηο πεγέο θαη ηηο ρξήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο ινγηζηηθήο νληφηεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, δειαδή παξνπζηάδεη ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ νδεγνχλ ζε εηζξνέο πφξσλ θαη 

ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε εθξνέο πφξσλ ζηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηφδνπ (αθθέιιεο, 2005). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ρξεζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη 

πςειή, θαζφηη παξέρεη ζαθή εηθφλα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (βι. 

κέηνρνη, πηζησηέο, δηνίθεζε, δπλεηηθνί επελδπηέο θιπ.), θαη θαη’ επέθηαζε απνηειεί 

βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ. 
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3.3.5 Επεξηγημαηικέρ ημειώζειρ 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ έρνπλ νη ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ απιά έλα ζπλνδεπηηθφ 

κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπο. Οη 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ ην αληίζηνηρν πξνζάξηεκα ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, αιιά είλαη πνιχ πην αλαιπηηθέο θαη πνιχ κεγαιχηεξεο 

ζεκαζίαο. Οη εκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ηα Γ.Λ.Π. θαη 

Γ.Π.Υ.Π. πιεξνθνξίεο πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ, ηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη ηελ Καηάζηαζε 

Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, αιιά απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη 

ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ην Γ.Λ.Π. 1, ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη νκνηνκνξθία ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη θαη λα κπνξνχλ νη 

ρξήζηεο λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε αληίζηνηρεο 

πιεξνθνξίεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Κάζε ζηνηρείν πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα παξαπέκπεη 

ζηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία ησλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ φπνπ θαη ζα 

αλαιχεηαη εθηελέζηεξα. 

Η αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ζηηο 

επηδφζεηο ηεο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο.  

Η αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξείηαη αλαγθαία δηαδηθαζία, 

δηφηη πξνζθέξεη πνιχηηκε πιεξνθφξεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εληφο θαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. Βαζηθά πεδία εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο είλαη (πιενλεθηήκαηα) (Γθφγθαο 

θαη Πξαγγίδεο): 

 ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ γηα ηελ πνξεία θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζήο 

ηνπο 

 ηελ επηινγή ρξενγξάθσλ (κεηνρψλ) απφ ηνπο επίδνμνπο επελδπηέο 
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 ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 

 ηνλ έιεγρν ηεο Γηνίθεζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

 ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη φηη 

αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα. Σν γεγνλφο φηη ν Ιζνινγηζκφο απνηππψλεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κέξαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο κπνξεί 

εχθνια λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ζπρλά 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δπλαηφηεηα «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» θαη σξαηνπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαη πάιη ε αλάιπζε κπνξεί λα είλαη 

παξαπιαλεηηθή. Άιισζηε δε κπνξνχλ λα ιεζκνλεζνχλ νη πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πνπ 

πηψρεπζαλ ρσξίο λα έρνπλ θαλεξσζεί λσξίηεξα ηα έληνλα νηθνλνκηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   

 

3.4 Πεπιοπιζμοί ανάλςζηρ μέζω απιθμοδεικηών 

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ αξηζκνδεηθηψλ (ratio 

analysis) πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ε 

επθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ, ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαρξνληθψλ επηδφζεσλ 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγνχκελε βάζε ζχγθξηζεο αλάκεζα ζε νκνεηδήο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ίδηνπ θιάδνπ. Ωζηφζν, ν ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ έρεη ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  

Καηαξρήλ, νη αξηζκνδείθηεο είλαη ζηαηηθά κεγέζε φπσο ζηαηηθέο είλαη θαη 

θάπνηεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν Ιζνινγηζκφο είλαη κηα 

«θσηνγξαθία» ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (ζπλήζσο 31/12) θαη δε ιακβάλεη 

ππφςε ηα ελδηάκεζα γεγνλφηα ζε κηα νηθνλνκηθή ρξήζε (Νηάξρνο, 2004). Καηά 

ζπλέπεηα, θάπνηνη απ’ ηνπο αξηζκνδείθηεο πηζαλφλ λα «έηπρε» λα ιάβνπλ επηζπκεηέο 

ηηκέο ζηηο 31/12, ελψ ζηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο ιακβάλνπλ κε απνδεθηέο ηηκέο. Με 

άιια ιφγηα, ε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αλάιπζε δελ κπνξεί λα ιάβεη ππφςε παξάγνληεο 

επνρηθφηεηαο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα δνζεί έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα. Έζησ φηη 

ζηηο 31/12 κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο απαηηήζεηο χςνπο €10.000 
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θαη κεηξεηά χςνπο €2.000, ελψ ζηα παζεηηθφ βξίζθνληαη €5.000 βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη 2,4 (12.000/5.000), πνπ είλαη κηα απνδεθηή ηηκή. Ωζηφζν, νη 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο δε δίλνπλ πιεξνθφξεζε γηα ην ρξφλν είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ην ρξφλν εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ηα 

€10.000 εηζπξαρζνχλ ζηηο 30/1, ελψ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο γίλνληαη 

ιεμηπξφζεζκεο ζηηο 10/1, νπζηαζηηθά ππάξρεη έλα ρξεκαηνδνηηθφ θελφ 20 εκεξψλ (ή 

€3.000) θαη αληίζηνηρα ππάξρεη έζησ θαη βξαρππξφζεζκα πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη νη αξηζκνδείθηεο είλαη ζπγθξηηηθά κεγέζε, ε αλάιπζε 

επί κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Οπζηψδεο είλαη ε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ ή 

δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία αλαθνξάο (Λαδαξίδεο θαη 

Παπαδφπνπινο, 2005). Απηφ δεκηνπξγεί θαη έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πνιχπινθε δνκή θάπνησλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. φκηινο κε ζπγαηξηθέο, 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε εηεξνγελείο θιάδνπο θιπ.), κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε 

εχξεζε κηαο βάζεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmark). 

Έλα άιιν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεκαηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη νλνκαζηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

επηρείξεζε παξαηεξείηαη 3,7% αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηελ πεξίνδν 2012-2013. Αλ 

φκσο, ε πιεζσξηζκφο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ήηαλ 4%, δελ ππήξμε πξαγκαηηθή βειηίσζε 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Άξα, ε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη δελ κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ (Νηάξρνο, 2004). 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ε πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο ή απφζβεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ζεκαληηθφηαηε θαη επεξεάδεη άκεζα ηελ εηθφλα ηνπ Ιζνινγηζκνχ. πλεπψο, ε 

αλάιπζε κέζσ αξηζκνδεηθηψλ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, εηδηθφηεξα φηαλ δηελεξγείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην ινγηζηηθφ ζρέδην πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε (Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ή Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα), αθνχ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(αθέιιεο, 2005). Άξα, ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε επί ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ πξνυπνζέηεη φηη έρεη γίλεη πξσηχηεξα έξεπλα απφ ηνλ 

αλαιπηή γηα ηνλ αλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο.    

Δπίζεο, ε αλάιπζε κέζσ ησλ αξηζκνδεηθηψλ ελέρεη φινπο εθείλνπο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγεί ε πηζαλφηεηα παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αξηζκνδεηθηψλ βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν θαηλφκελν απηφ, πνπ ζπρλά ζπλαληάηαη θαη κε ηνλ φξν 

«δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή» (creative accounting), κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ηνπο 

εμσηεξηθνχο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

αξηζκνδείθηεο πνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο. Γεληθφηεξα, ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ αλάιπζή ηνπο κέζσ αξηζκνδεηθηψλ (Γθφγθαο 

θαη Πξαγγίδεο, 2010). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη πεγέο ηεο βηβιηνγξαθίαο (Δπζχκνγινπ θαη 

Λαδαξίδεο, 2000), απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνθχςνπλ αληηθεηκεληθέο 

εθηηκήζεηο απφ ηελ αλάιπζε κέζσ αξηζκνδεηθηψλ είλαη: 

1. Να είλαη αμηφπηζηα ηα δεδνκέλα, δειαδή ηα ζηνηρεία ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

2. Να ζπγθξίλνληαη νη αξηζκνδείθηεο παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηνλ 

θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηηο αθνινπζνχκελεο 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο (ινγηζηηθφ ζρέδην, κέζνδνη απνζβέζεσλ θαη απνηίκεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). 

3. Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ζηνπο αξηζκνδείθηεο ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχγθξηζε νκίισλ 

επηρεηξήζεσλ. 

4. Να ιακβάλνληαη ππφςε καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. πιεζσξηζκφο). 

Να εληζρχεηαη ε αλάιπζε κέζσ αξηζκνδεηθηψλ απφ πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε πνπ δε 

δίλεηαη ζπλήζσο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 Απιθμοδείκηερ Κεπδοθοπίαρ 

Η θεξδνθνξία ησλ εμεηαδφκελσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ κειεηήζεθε κέζσ ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ κηθηνχ, ιεηηνπξγηθνχ θαη θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, φπσο επίζεο 

θαη ηνπ πεξηζσξίνπ EBITDA (θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ). 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1, ζρεηηθά κε ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, ν 

κέζνο δείθηεο 5εηίαο δηακνξθψζεθε ζε 9,41% γηα ην επηιεγκέλν δείγκα ησλ 20 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ν κέζνο φξνο γηα ηελ θιηληθή Άγηνο Λνπθάο ήηαλ ρακειφηεξνο 

ζην 4,42%. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη δηαρξνληθή κείσζε ηελ ηξηεηία 

2008-2010, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, θαη αλαθάκπηεη ην 2011-2012 ππνδειψλνληαο 

φηη νη εηαηξείεο (ζην ζχλνιφ ηνπο) “ζπγθξάηεζαλ” ην θφζηνο πσιήζεσλ ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο. Απηφ 

απνηππψλεη ηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ θιάδνπ ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Βεβαίσο, εμαηξνπκέλεο ηεο εηαηξείαο Ιαζψ Θεζζαιίαο ΑΔ ηεο 

νπνίαο ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζηάδεη αθξαίεο αξλεηηθέο ηηκέο, ηφηε ην κέζν 

πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο απμάλεηαη ζε 12,17% γηα ηηο ππφινηπεο 19 εηαηξείεο. 

ζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο EBITDA, ην 2012 

παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

(15,94%). Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο σο κέζνο φξνο πεληαεηίαο, δηακνξθψζεθε ζε 

6,44% ζηελ νκάδα ησλ 20 επηρεηξήζεσλ, ηε ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο γηα ηνλ Άγην 

Λνπθά ήηαλ 6,12%. Δμαηξνπκέλεο θαη πάιη ηεο εηαηξείαο Ιαζψ Θεζζαιίαο ΑΔ, ηφηε ν 

ελ ιφγσ δείθηεο (κέζνο φξνο 5εηίαο) απμάλεηαη ζε 9,22% γηα ηηο ππφινηπεο 19 

εηαηξείεο. 

Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ γηα ην πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θαη ην 

πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο, ζηνπο νπνίνπο είλαη ζαθήο ε ππεξνρή ηνπ Άγηνπ Λνπθά 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Αμηνζεκείσην είλαη 

φηη θαηά ην 2012 ε θιηληθή Άγηνο Λνπθάο βειηίσζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, 

κεηξηάδνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ.    
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Πίνακαρ 4.1: Απιθμοδείκηερ κεπδοθοπίαρ (2008-2012) 

Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

Πεξηζώξην Μηθηνύ Κέξδνπο (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 15,52 15,61 13,23 18,72 27,69 18,15 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

17,44 18,37 12,94 13,58 12,06 14,88 

EUROMEDICA Α.Δ. 12,55 12,59 8,04 4,75 20,04 11,59 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 12,61 9,8 7,63 6,33 13,16 9,9 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 13,4 1,17 0,09 2,89 9,91 5,49 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 0,3 -0,09 0,28 4,26 17,35 4,42 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 9,91 7,63 7,07 12,59 16,25 10,69 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 8,39 12,94 14,78 10,72 19,06 13,18 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 17,48 19,82 15,86 27,14 38,82 23,82 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 19,35 17,06 14,52 16,82 30,85 19,72 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. -11,04 0,08 12,43 18,78 35,31 11,11 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 11,31 7,39 8,38 10,83 Μ.Γ. 9,48 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 9,97 7,97 4,14 7,44 21,02 10,11 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 7,09 13,51 3,07 -0,69 45,93 13,78 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

14,71 16,15 13,62 14,62 M.Γ. 14,78 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 10,81 6,68 -4,03 -16,2 7,92 1,04 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - -124,65 -80,32 -26 -76,99 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 5,93 6 3,55 9,29 18,48 8,65 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

41,69 43,32 38,46 29,59 Μ.Γ. 38,26 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 6,4 2,67 -11,8 -33,48 -2,18 -7,68 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 11,78 11,51 1,88 3,88 17,98 9,41 

Πεξηζώξην Λεηηνπξγηθνύ Κέξδνπο (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 6,49 6,59 0,57 3,33 8,32 5,06 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

-0,51 6,31 -44,53 -8,14 1,39 -9,1 

EUROMEDICA Α.Δ. 6,17 6,15 -5,15 -20,6 3,89 -1,91 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 13,14 7,71 4,64 0,78 4,87 6,23 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -29,08 -8,32 -19,43 -16,89 -2,67 -15,28 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. -3,52 -4,31 -5,44 -2,26 9,2 -1,26 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 7,14 0,85 1,06 1,08 5,99 3,22 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 2,23 5,38 5,21 -0,08 6,97 3,94 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -12,27 -3,25 -6,04 7,5 13,77 -0,06 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 15,26 13,06 10,29 10,91 25,62 15,03 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. -22,16 -9,98 -5,9 -5,37 17,51 -5,18 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. -18,79 -7,92 -9,14 -8,25 Μ.Γ. -11,03 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 4,69 0,91 -5,5 -3,04 11,77 1,76 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. -61,29 -32,2 -57,19 -57,97 21,27 -37,48 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

6,31 4,24 1,23 1,04 Μ.Γ. 3,2 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 2,19 -3,35 -16,98 -35,98 -5,97 -12,02 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - -265,26 -127,76 -56,19 -149,74 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 2,11 0,18 -4,78 -4,23 0,85 -1,17 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

30,04 30,68 23,3 3,01 Μ.Γ. 21,76 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 2,85 2,05 -12,97 -38,98 -3,13 -10,04 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ -2,58 0,78 -20,6 -15,1 3,73 -6,75 

Πεξηζώξην Καζαξνύ Κέξδνπο (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 2,56 2,96 -2,53 -4,85 -4,41 -1,25 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

8,12 12,94 -44,51 -8,11 -100,26 -26,36 

EUROMEDICA Α.Δ. -16,32 -15,85 -26,18 -68,55 -48,9 -35,16 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 8,7 4,4 2,59 0,78 4,87 4,27 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -28,79 -16,77 -19,43 -16,89 -8,33 -18,04 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. -3,35 -4,29 -5,45 -2,24 8,14 -1,44 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 4,02 0,85 1,06 1,08 3,76 2,15 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 2,29 5,43 3,79 -0,12 5,93 3,47 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -17,11 -6,26 -6,04 7,5 13,77 -1,63 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 7,98 16,18 0,9 -2,13 10,6 6,7 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. -22,16 -9,98 -5,9 -5,37 17,51 -5,18 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. -17,72 -7,92 -9,14 -8,25 Μ.Γ. -10,76 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 4,36 0,8 -5,56 -3,5 11,74 1,57 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. -61,29 -32,2 -57,19 -57,97 21,27 -37,48 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

11,41 7,44 5,52 -0,11 Μ.Γ. 6,07 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 2,19 -3,35 -16,98 -35,98 -5,97 -12,02 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - -265,26 -127,76 -56,19 -149,74 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 0,1 0,39 -4,68 -7,01 0,54 -2,13 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

29,41 27,89 21,77 2,62 Μ.Γ. 20,42 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 2,85 1,93 -12,67 -38,74 4,27 -8,47 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ -4,36 -0,81 -22,3 -18,78 -7,16 -10,68 

Πεξηζώξην Καζαξνύ Κέξδνπο EBITDA (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 10,47 10,73 5,55 8,41 12,56 9,55 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

24,81 19,09 13,2 15,17 13,37 17,13 

EUROMEDICA Α.Δ. 12,8 12,56 1,98 -12,17 11,03 5,24 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 19,62 14,66 14,81 15,4 14,61 15,82 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -25,67 0,92 0,17 1,83 9,29 -2,69 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 3,88 1,22 0,79 6,61 18,12 6,12 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 12,14 7,74 8,62 11,21 13,91 10,73 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 8,61 11,01 10,98 7,86 15,85 10,86 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -1,35 4,17 6,12 21,92 25,57 11,29 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 20,13 18,05 18,29 22,59 36,94 23,2 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. -10,19 -0,18 4,22 6,71 27,32 5,58 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 5,95 7,94 10,79 15,77 Μ.Γ. 10,11 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 8,05 4,88 0,17 3,4 16,27 6,55 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. -9,71 2,52 -18,57 -0,28 43,57 3,5 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

16,48 15,59 16,72 19,33 Μ.Γ. 17,03 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 7,3 2,47 -11,45 -26,8 2,49 -5,2 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - -183,29 -54,17 -7,23 -81,56 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 3,86 4,76 2,58 9,74 15,54 7,3 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

35,55 35,33 29,51 18,8 Μ.Γ. 29,8 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 5,06 4,96 -9,22 -31,2 1,75 -5,73 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 7,78 9,39 -3,9 3,01 15,94 6,44 

 

4.2 Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ 

Η απνδνηηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ θιηληθψλ εμεηάζηεθε κέζα απφ δπν 

αξηζκνδείθηεο: ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη ηνλ 

αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (ROCE) (βι. πίλαθα 4.2). 

Ο κέζνο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 20 επηιεγκέλσλ εηαηξεηψλ 

ήηαλ αξλεηηθφο κέρξη θαη ην 2011 θαη δηακνξθψζεθε (σο κέζνο φξνο) ζε -22,18%. 

Αληηζέησο, ε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Άγηνπ Λνπθά ήηαλ αθφκε 

ρακειφηεξε κε κέζν φξν -26,88% ζηελ πεληαεηία. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε κέζε 

απνδνηηθφηεηα ζα ήηαλ αθφκε ρακειφηεξε εάλ δελ είρε ζεκεησζεί ε πςειφηαηε ηηκή 

ηνπ 2012 (57,26%). 

ρεηηθά κε ηε κέζε απνδνηηθφηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ, θαη απηή 

δηακνξθψζεθε ζε ρακειφηεξα επίπεδα γηα ηνλ Άγην Λνπθά (-1,33%) ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ησλ 20 επηρεηξήζεσλ φπνπ ε κέζε απνδνηηθφηεηα πεληαεηίαο ήηαλ επίζεο 

αξλεηηθή (-1,28%). Καη πάιη απνδεηθλχεηαη φηη ην 2012 ήηαλ ην θαιχηεξν έηνο απφ 

άπνςε απνδνηηθφηεηαο γηα ηνλ Άγην Λνπθά, θαζψο ν ελ ιφγσ δείθηεο δηακνξθψζεθε 

ζην 4,44%.  

Πίνακαρ 4.2: Απιθμοδείκηερ αποδοηικόηηηαρ (2008-2012) 

Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

Απνδνηηθόηεηα Ιδίνπ Κεθαιαίνπ (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 4 4,6 -3,22 -6,06 -6,63 -1,46 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

3,32 4,6 -19,43 -3,09 -59,79 -14,88 

EUROMEDICA Α.Δ. -17,84 -17,91 -36,89 - - -24,21 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 8,49 4,28 2,18 0,61 5,25 4,16 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -116,27 -154,55   -33,53 -17,49 -80,46 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. -21,25 -42,84 -83,43 -44,11 57,26 -26,88 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 6,85 1,5 1,55 1,31 5,03 3,25 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 11,56 24,19 17,36 -0,49 21,43 14,81 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -147,86 -388,96 -56,24 24,39 28,09 -108,11 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 11,71 18,94 0,91 -1,77 8,92 7,74 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. -238,38 - - -286,17 116,15 -136,13 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. -18,49 -6,99 -7,4 -5,34 Μ.Γ. -9,56 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 54,63 10,02 -104,14 - 105,52 16,51 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. -12,55 -9,55 -16,19 -15,74 25,3 -5,74 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

72,32 49,01 26,19 -0,57 Μ.Γ. 36,74 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 51,24 -37,71 -260,99 -144,82 -25,07 -83,47 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. -8,32 -3,37 -38,84 -46,28 -52,8 -29,92 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 2,43 5,2 -71,92 -219,15 37,74 -49,14 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

62,06 60,42 34,58 2,36 Μ.Γ. 39,85 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 13,77 8,68 -64,59 -137,24 14,82 -32,91 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ -13,93 -24,76 -37,81 -50,87 16,48 -22,18 

Απνδνηηθόηεηα Απαζρνινπκέλνπ Κεθαιαίνπ (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 1,45 1,64 -1,11 -2,06 -1,9 -0,39 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

1,51 3,3 -11,85 -2,2 -34,57 -8,76 

EUROMEDICA Α.Δ. -5,05 -4,91 -7,28 -18,35 -16,3 -10,38 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 3,85 1,98 1,02 0,29 2,45 1,92 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -15,91 -9,34 -10 -8,92 -4,15 -9,66 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. -2,82 -3,41 -3,52 -1,32 4,44 -1,33 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 2,58 0,52 0,54 0,49 1,72 1,17 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 2,46 4,67 3,27 -0,09 4,41 2,94 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -9,75 -3,8 -2,57 3,08 5,98 -1,41 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 6,4 10,89 0,51 -0,98 5,7 4,5 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. -11,95 -6,36 -3,53 -3,16 11,18 -2,76 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. -6,41 -2,62 -2,23 -1,64 Μ.Γ. -3,22 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 4,9 0,94 -5,35 -3,28 9,43 1,33 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. -6,12 -4,33 -6,66 -5,61 6,6 -3,22 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

10,37 4,14 2,97 -0,06 Μ.Γ.  4,35 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 2,63 -3,23 -16,01 -23,44 -5,31 -9,07 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. -2,64 -1,45 -11,62 -12,07 -8,55 -7,27 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 0,09 0,27 -2,45 -2,71 0,15 -0,93 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

45,63 30,99 23,4 1,94 Μ.Γ. 25,49 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 3 1,76 -7,74 -14,13 1,72 -3,08 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 1,21 1,08 -3,01 -4,71 -1 -1,28 

 

4.3 Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ 

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αξηζκνδείθηεο γεληθήο, εηδηθήο θαη ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο 

(πίλαθαο 4.3). Η κέζε γεληθή ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία δηακνξθψζεθε ζε ρακειά επίπεδα ζηελ νκάδα ησλ 20 επηρεηξήζεσλ (0,95 

– αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο). Διαθξψο ρακειφηεξνο ήηαλ ν κέζνο δείθηεο ηνπ 

Άγηνπ Λνπθά (0,9), ν νπνίνο βέβαηα παξνπζηάζηεθε βειηησκέλνο θαηά ην 2012 ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε ηεο αλάιπζεο. 
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κνηα ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ θαη γηα ην δείθηε εηδηθήο ξεπζηφηεηαο (δε 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνζέκαηα), κε ην κέζν φξν γηα ηνλ Άγην Λνπθά λα 

δηακνξθψλεηαη ζην 0,88, ηε ίδηα ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ δηακνξθψζεθε 

ζην 0,92.  

Αληίζηνηρα, ε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 0,12 (νκάδα 20 

εηαηξηψλ), ελψ ν ζρεηηθφο δείθηεο ηνπ Άγηνπ Λνπθά ήηαλ ππνδηπιάζηνο (0,05). 

Δπίζεο, ε πην πξφζθαηε ηηκή ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο (2012) ήηαλ θαη ε ρακειφηεξε 

γηα ηνλ Άγην Λνπθά, ζπλεπψο νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξεκβάζεηο απφ ηε 

δηνίθεζε ηεο θιηληθήο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ηακεηαθή ηεο εηθφλα.  

Πίνακαρ 4.3: Απιθμοδείκηερ πεςζηόηηηαρ (2008-2012) 

Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 1,55 1,48 0,72 0,73 1,25 1,15 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

0,64 0,6 0,64 0,7 1,92 0,9 

EUROMEDICA Α.Δ. 1,17 0,99 0,41 0,32 0,35 0,65 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 1,09 0,98 0,93 0,84 0,83 0,93 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,81 0,58 0,55 0,48 0,51 0,78 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 0,84 0,88 0,89 0,89 1,01 0,9 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 1,18 0,87 0,86 0,61 1,19 0,94 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 0,99 1 0,92 0,92 0,98 0,96 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,53 0,54 0,39 0,41 0,56 0,49 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,44 1,58 1,35 1,1 1,75 1,44 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 0,35 0,36 0,41 0,42 0,59 0,43 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 0,92 0,56 0,82 0,71 Μ.Γ. 0,76 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,93 0,94 0,92 0,87 1,05 0,94 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 0,78 0,57 0,61 0,67 0,79 0,68 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

0,8 0,5 0,74 0,86 Μ.Γ. 0,73 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 1,57 1,64 1,54 1,41 1,85 1,6 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. 0,08 0,2 1,35 1,21 1,11 0,79 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 0,87 1 0,95 0,78 0,77 0,87 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

2,15 1,1 1,88 3,43 Μ.Γ. 2,14 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 1,18 1,17 1,06 1,05 1,05 1,1 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 1,04 0,88 0,9 0,92 1,03 0,95 

Εηδηθή Ρεπζηόηεηα 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 1,5 1,44 0,71 0,71 1,22 1,12 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

0,63 0,59 0,62 0,69 1,89 0,89 

EUROMEDICA Α.Δ. 1,14 0,95 0,4 0,31 0,34 0,63 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 1,02 0,91 0,87 0,78 0,8 0,88 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,75 0,55 0,52 0,45 0,5 0,75 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 0,82 0,85 0,87 0,86 0,99 0,88 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 1,11 0,82 0,83 0,58 1,16 0,9 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 0,96 0,98 0,9 0,91 0,97 0,94 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,51 0,53 0,37 0,4 0,54 0,47 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,4 1,54 1,32 1,08 1,72 1,41 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 0,33 0,35 0,39 0,4 0,57 0,41 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 0,83 0,47 0,75 0,66 Μ.Γ. 0,68 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,92 0,93 0,91 0,86 1,04 0,93 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 0,75 0,55 0,6 0,66 0,78 0,67 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

0,77 0,5 0,74 0,82 Μ.Γ. 0,71 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 1,53 1,61 1,5 1,39 1,81 1,57 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. 0,08 0,17 1,28 1,15 1,05 0,75 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 0,84 0,94 0,88 0,72 0,74 0,83 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

2,11 1,09 1,85 3,36 Μ.Γ. 2,1 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 1,1 1,12 1,03 1,03 1,05 1,06 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 1,01 0,85 0,87 0,89 1,01 0,92 

Σακεηαθή Ρεπζηόηεηα 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 0,2 0,13 0,06 0,05 0,36 0,16 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

0,52 0,16 0,14 0,22 0,38 0,28 

EUROMEDICA Α.Δ. 0,13 0,05 0,02 0,0041 0,0069 0,04 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,1 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,62 0,14 0,09 0,04 0,02 0,18 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 0,05 0,1 0,06 0,04 0,02 0,05 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 0,13 0,06 0,02 0,03 0,03 0,05 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 0,09 0,19 0,04 0,09 0,03 0,09 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,02 0,04 0,02 0,0094 0,05 0,03 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,25 0,49 0,3 0,17 0,18 0,28 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 0,02 0,05 0,02 0,01 0,0087 0,02 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 0,16 0,03 0,07 0,02 Μ.Γ. 0,07 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 0,16 0,03 0,01 0,06 0,06 0,06 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

0,12 0,07 0,08 0,02 Μ.Γ. 0,07 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 0,15 0,31 0,21 0,56 0,27 0,3 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. 0,07 0,17 0,05 0,0061 0,25 0,11 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 0,04 0,05 0,02 0,0001 0,0071 0,02 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

0,65 0,39 0,35 0,43 Μ.Γ. 0,45 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 0,03 0,02 0,0062 0,0057 0,02 0,02 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 0,18 0,13 0,08 0,09 0,1 0,12 
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4.4 Απιθμοδείκηερ Κεθαλαιακήρ Γιάπθπωζηρ 

Η αλάιπζε ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο (πίλαθαο 4.4) πξαγκαηνπνηήζεθε 

βάζεη ησλ αξηζκνδεηθηψλ α) ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα, β) 

παγηνπνίεζε Δλεξγεηηθνχ
5

, γ) θάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ
6

, δ) 

βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο πξνο ίδηα θεθάιαηα θαη ε) βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο πξνο πσιήζεηο (θχθιν εξγαζηψλ). 

Ο αξηζκνδείθηεο μέλα / ίδηα θεθάιαηα σο κέζνο φξνο γηα ηηο 20 επηιεγκέλεο 

εηαηξείεο θαηά ηελ πεληαεηία 2008-2012 δηακνξθψζεθε ζε 7,86:1 θαη γηα ηνλ Άγην 

Λνπθά ζε 17,04:1, ππνδειψλνληαο ζε γεληθέο γξακκέο, κεγάιε εμάξηεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο εμεηαδφκελεο θιηληθήο απφ μέλα θεθάιαηα (πςειή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε). Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επεξεάδεηαη απφ ηηο ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο πνπ 

εκθαλίδνπλ 3 εηαηξείεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ (3
ε
 ζηελ θαηάηαμε) είλαη θαη ν Άγηνο 

Λνπθάο. 

Ο κέζνο δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ δηακνξθψζεθε ζε 

13,98 γηα ην δείγκα ησλ 20 εηαηξεηψλ θαη ζε 1,67 γηα ηνλ Άγην Λνπθά, απνηέιεζκα 

πνπ είλαη ζεκαληηθή απφξξνηα ηεο πςειήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο γηα ηνλ 

Άγην Λνπθά. Δμαηξνπκέλσλ δε ησλ εηαηξεηψλ Κεληξηθή Κιηληθή Αζελψλ ΑΔ, Λεπθφο 

ηαπξφο Αζελψλ ΑΔ θαη Η Αλαγέλλεζε ΑΔ (ησλ νπνίσλ νη δείθηεο ιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο), ηφηε ε κέζε θάιπςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ κεηψλεηαη δξαζηηθά ζε κφιηο 1,99 γηα ηηο ππφινηπεο 

17 εηαηξείεο. Γεληθά, ε ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε ππνδεηθλχεη φηη νη εηαηξείεο είλαη 

πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζε ηπρφλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη κεηαβνιέο ηνπ 

γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε παγηνπνίεζεο, ζε πςειφηεξν επίπεδν δηακνξθψζεθε 

ν κέζνο δείθηεο παγηνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο ησλ 20 εηαηξεηψλ (55,23%) ζε ζρέζε κε 

ηνλ Άγην Λνπθά (35,56%). Δπίζεο, παξαηεξνχληαη ζαθείο ηάζεηο απνπαγηνπνίεζεο 

γηα ηνλ Άγην Λνπθά κε ην δείθηε λα κεηψλεηαη απφ 44,97% ην 2008 ζε 28,14% ην 

2012. Γψδεθα (12) απφ ηηο 20 εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο εκθάληζαλ κέζν δείθηε 

                                                 
5
 Γείρλεη ηελ αλαινγία πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ. ε πεξηπηψζεηο 

πνπ ν δείθηεο ιακβάλεη ηηκέο πάλσ απφ 0,5 (ή 50%) πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ενηάζεωρ κεθαλαίος, 

αληηζέησο πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ενηάζεωρ επγαζίαρ. 
6
 Γείρλεη πφζεο θνξέο ηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ (EBIT) θαιχπηνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

(θπξίσο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο). Ο δείθηεο δελ νξίδεηαη φηαλ είηε ν παξαλνκαζηήο είλαη κεδεληθφο είηε ν 

αξηζκεηήο ιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο. 
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παγηνπνίεζεο (5εηίαο) πςειφηεξν απφ 50% γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη φηη 

πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ, αληηζέησο νη ππφινηπεο νθηψ (8) 

εηαηξίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θιηληθή Άγηνο Λνπθάο, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ 

σο εληάζεσο εξγαζίαο. 

Πίνακαρ 4.4: Απιθμοδείκηερ κεθαλαιακήρ διάπθπωζηρ (2008-2012) 

Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (:1) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 1,75 1,81 1,9 1,94 2,49 1,98 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

1,19 0,4 0,64 0,41 0,73 0,67 

EUROMEDICA Α.Δ. 2,53 2,64 4,07 33,42 - 10,67 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 1,21 1,16 1,14 1,14 1,14 1,16 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 6,31 15,56   2,76 3,21 6,96 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 6,53 11,56 22,7 32,49 11,91 17,04 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 1,65 1,89 1,86 1,7 1,93 1,81 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 3,69 4,18 4,3 4,54 3,86 4,12 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 14,17   20,93 6,92 3,7 11,43 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,83 0,74 0,79 0,81 0,56 0,75 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 18,95 - - 89,59 9,39 39,31 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 1,89 1,67 2,32 2,25 Μ.Γ. 2,03 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 10,14 9,61 18,48 - 10,19 12,1 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 1,05 1,21 1,43 1,81 2,83 1,66 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

5,98 10,85 7,82 8,25 Μ.Γ. 8,22 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 18,45 10,68 15,3 5,18 3,72 10,67 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. 2,15 1,32 2,34 2,84 5,17 2,77 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 25,54 17,9 28,3 79,86 - 37,9 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

0,36 0,95 0,48 0,22 Μ.Γ. 0,5 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 3,59 3,92 7,35 8,71 7,63 6,24 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 6,4 5,45 7,9 14,99 4,57 7,86 

Δείθηεο Παγηνπνίεζεο (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 59,79 57,96 57,94 56,74 53,36 57,16 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

66,98 84,93 77,24 82 72,8 76,79 

EUROMEDICA Α.Δ. 69,54 73,34 70,47 72,84 62,77 69,79 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 68,81 69,69 68,56 69,76 65,98 68,56 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 67,56 72,94 69,96 71,89 67,77 70,02 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 44,97 38,86 32,09 33,76 28,14 35,56 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 63,68 63,16 62,99 65,12 58,48 62,69 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 43,81 46,86 47,21 47,49 42,23 45,52 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 63,29 55,6 69,35 69,6 62,61 64,09 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 47,73 43,8 48 55,37 47,84 48,55 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 73,83 67,72 62,88 62,41 52,28 63,82 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 73,77 85,36 76,91 80,38 Μ.Γ. 79,11 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 15,58 15,01 12,41 12,63 8,58 12,84 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 92,02 91,08 89,14 88,45 80,96 88,33 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

57,48 74,47 66,06 59,2 Μ.Γ. 64,3 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 31,17 32,99 38,18 46,26 48,31 39,38 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. 97,81 97,61 82,37 80,81 82,55 88,23 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 18,81 20,26 19,78 27,32 27,4 22,71 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

43,11 48,8 47,1 51,41 Μ.Γ. 47,61 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 8,14 7,13 6,76 6,16 7,1 7,06 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 55,39 57,38 55,27 56,98 51,13 55,23 

Κάιπςε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Δαπαλώλ 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. - - - - - - 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

1,41 2,81 0,12 0,54 - 1,22 

EUROMEDICA Α.Δ. - - - - - - 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. - - - 1,23 2,59 1,91 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. - - -   - - 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. - - - 0,4 2,94 1,67 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. - 1,59 2,05 1,44 - 1,69 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 3,01 4,43 3,51 0,95 3,02 2,98 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. - - 0,05 1,85 3,02 1,64 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 10,55 46,34 4,55   57,51 29,74 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. - - - 0,19 4,31 2,25 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ.     0,01 0,25 Μ.Γ. 0,13 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 130,79 109,03 - - 20,61 86,81 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. - - - - 2,75 2,75 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

3,72 2,19 1,7 0,99 Μ.Γ. 2,15 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 2,02 - - - - 2,02 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - -   - - 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 1,12 1,19 - - 1,11 1,14 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

- - 132,49 1,27 Μ.Γ. 66,88 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 4,51 2,73 - - 2,19 3,14 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 19,64 21,29 18,06 0,91 10 13,98 

Σξαπεδηθόο Δαλεηζκόο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. - 4,46 95,39 95,77 18,52 53,53 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

96,5 27,16 45,45 25,56 0,49 39,03 

EUROMEDICA Α.Δ. 43,62 45,6 269,55 - - 119,59 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 5,44 8,33 15,2 19,35 18,32 13,33 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 2,02 483,84 - 128,57 150,14 191,14 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 6,67 74,83 248,97 393,21 194,36 183,61 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 6,03 38,77 40,23 80,02 8,95 34,8 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 8,11 20,9 34,14 48,53 58,15 33,96 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 431,38 - - 338,48 180,74 316,86 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 2,86 2,53 2,68 2,81 2,7 2,71 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. - - - - - - 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 25,11 22,22 41,7 36,27 Μ.Γ. 31,32 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. - - 111,87 - - 111,87 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 12,1 25,4 25,63 29,38 61,26 30,75 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

138,31 132,99 110,74 104,03 Μ.Γ. 121,52 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. - - - - - - 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - 6,94 23,04 29,31 22,09 20,34 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 190,72 103,1 84,89 227,63 - 151,59 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

- - 20,54 - Μ.Γ. 20,54 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 67,11 91,04 227,42 237,37 206,44 165,88 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 74 72,54 87,34 119,75 76,85 86,1 

Σξαπεδηθόο Δαλεηζκόο πξνο Πσιήζεηο (%) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. - 2,86 74,95 76,72 12,32 41,71 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ 
Α.Δ. 

235,82 76,37 104,12 67,03 0,82 96,83 

EUROMEDICA Α.Δ. 39,91 40,37 191,26 238,71 205,85 143,22 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 5,57 8,56 18,1 24,41 16,99 14,72 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,5 52,49 61,36 64,76 71,47 50,12 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 1,05 7,49 16,27 20,01 27,64 14,49 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 3,54 21,96 27,54 65,91 6,68 25,13 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 1,61 4,69 7,45 11,52 16,1 8,27 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 49,93 63,1 102,77 104,04 88,58 81,68 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,95 2,16 2,66 3,38 3,21 2,67 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 47,77 82,14 93,09 97,09 76,89 79,4 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 24,07 25,17 51,49 56,06 Μ.Γ. 39,2 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. - - 5,97 5,05 - 5,51 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 59,12 85,65 90,55 108,23 51,49 79,01 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ 
Α.Δ. 

21,81 20,2 23,35 20,22 Μ.Γ. 21,4 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. - - - - - - 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - 157,37 80,9 23,51 - 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 8,05 7,73 5,53 7,28 9,54 7,63 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

- - 12,93 - Μ.Γ. 12,93 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 13,9 20,26 44,6 67 59,43 41,04 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 34,31 32,58 57,44 62,13 44,7 46,23 

 

4.5 Απιθμοδείκηερ Γπαζηηπιόηηηαρ 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο (πίλαθαο 4.5) πεξηιακβάλνληαη α) ε κέζε 

δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ, β) ε κέζε δηάξθεηα εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ, γ) ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη δ) ε δηάξθεηα ηνπ 

εκπνξηθνχ θχθινπ. Ο εκπνξηθφο θχθινο δείρλεη ην θαζαξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην 

νπνίν ε εηαηξεία δελ εηζπξάηηεη ρξήκαηα θαη γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη 

ρξεκαηνδφηεζε. 

Ο κέζνο φξνο είζπξαμεο απαηηήζεσλ γηα ηηο εηαηξείεο ηεο αλάιπζεο 

δηακνξθψζεθε ζηηο 236 εκέξεο ζην γθξνππ ησλ 20 επηρεηξήζεσλ, ελψ ν αληίζηνηρνο 
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αξηζκνδείθηεο γηα ηνλ Άγην Λνπθά δηακνξθψζεθε ζηηο 314 εκέξεο. Η αληίζηνηρε 

κέζε δηάξθεηα εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ δηακνξθψζεθε ζηηο 222 εκέξεο (20 

επηρεηξήζεηο) θαη ζηηο 349 εκέξεο γηα ηνλ Άγην Λνπθά. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

παξνπζηάδεη αχμεζε ηελ ηειεπηαία 5-εηία (απφ ηηο 184 εκέξεο ην 2008 ζε 274 εκέξεο 

ην 2012), ππνδεηθλχνληαο φιν θαη κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε, απφ ρξφλν ζε ρξφλν, 

ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. Απηφ θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ην 

ρξφλν εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο θαζψο ν εηήζηνο κέζνο φξνο εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή επηκήθπλζε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Η ρξνληθή απφθιηζε κεηαμχ 

είζπξαμεο απαηηήζεσλ θαη πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά (2008: 

45 εκέξεο, 2012: 149 εκέξεο) απμάλνληαο έηζη ηε δήηεζε γηα θεθάιαηα θίλεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε κέζε δηάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ, απηή δηακνξθψζεθε 

ζε 29 εκέξεο γηα ην δείγκα ησλ 20 επηρεηξήζεσλ θαη ζε -26 εκέξεο γηα ηνλ Άγην 

Λνπθά. εκεηψλεηαη φηη, ην ηδαληθφ γηα κηα επηρείξεζε γεληθά είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο λα δηαηεξείηαη ζην κεδέλ ή αθφκε θαιχηεξα λα είλαη αξλεηηθφο, δειαδή λα 

πιεξψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο αθνχ αλαθπθιψζεη ηα απνζέκαηά ηεο θαη εηζπξάμεη ηα 

ηηκνιφγηά ηεο απφ ηνπο πειάηεο ηεο. πλεπψο, ζε απηφ ην πεδίν ν Άγηνο Λνπθάο 

εκθαλίδεηαη θαιχηεξνο απφ ηε κέζε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ, νη αξλεηηθέο 

ηηκέο ηνπ δείθηε, δείρλνπλ θαη’ νπζία φηη ε θιηληθή δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο, φπσο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξάλεη θαλείο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν 

«ζηαηηθνχο» αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ελφηεηα 4.3. 

Πίνακαρ 4.5: Απιθμοδείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ (2008-2012) 

Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

Μέζνο Όξνο Πξνζεζκίαο Είζπξαμεο Απαηηήζεσλ (Ηκέξεο) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 207 228 283 300 265 257 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 92 154 220 156 219 168 

EUROMEDICA Α.Δ. 220 226 283 280 353 272 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 157 159   189 189 174 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 131 120 156 162 - 142 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 212 237 345 335 439 314 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 170 190 247 238 - 211 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 169 178 208 222 270 209 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 205 229 219 223 262 228 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 189 203 254 290 309 249 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 134 138 175 184 245 175 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 152 125 190 232 Μ.Γ. 175 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 267 254 321 329 404 315 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 215 216 325 385 204 269 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ Α.Δ. 139 142 203 250 Μ.Γ. 184 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 164 195 190 159 168 175 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - 160 150 241 183 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 303 366 502 624   449 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

91 107 141 191 Μ.Γ. 133 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 285 344 533 - - 387 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 184 201 261 258 274 236 

Μέζνο Όξνο Πξνζεζκίαο Εμόθιεζεο Πξνκεζεπηώλ (Ηκέξεο) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 162 166 188 214 289 204 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 40 48 75 70 92 65 

EUROMEDICA Α.Δ. 155 174 237 232 367 233 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. - - - 195 174 184 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. - - 120 125 - 122 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 272 285 364 397 428 349 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 159 172 204 236 - 193 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 189 223 236 243 272 232 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 295 301 329 314 340 316 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 156 187 235 320 216 223 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 247 189 212 212 241 220 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 208 167 225 298 Μ.Γ. 224 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 306 294 346 394 473 363 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 144 99 171 224 85 144 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ Α.Δ. 105 237 205 213 Μ.Γ. 190 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 120 124 117 162 93 123 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ.     78 108 148 112 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 367 398 569 - - 445 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

8 102 25 41 Μ.Γ. 44 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 222 236 305 426 514 341 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 186 200 223 233 267 222 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 0,57 0,55 0,44 0,42 0,43 0,48 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,19 0,25 0,27 0,27 0,34 0,26 

EUROMEDICA Α.Δ. 0,31 0,31 0,28 0,27 0,33 0,3 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 0,44 0,45 0,39 0,37 0,5 0,43 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,55 0,56 0,51 0,53 0,5 0,53 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. 0,84 0,8 0,65 0,59 0,54 0,68 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 0,64 0,61 0,51 0,45 0,46 0,53 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. 1,07 0,86 0,86 0,76 0,74 0,86 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,57 0,61 0,42 0,41 0,43 0,49 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 0,8 0,67 0,56 0,46 0,54 0,61 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 0,54 0,64 0,6 0,59 0,64 0,6 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. 0,36 0,33 0,24 0,2 Μ.Γ. 0,28 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 1,13 1,18 0,96 0,93 0,8 1 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 0,1 0,13 0,12 0,1 0,31 0,15 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ Α.Δ. 0,91 0,56 0,54 0,56 Μ.Γ. 0,64 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 1,2 0,96 0,94 0,65 0,89 0,93 
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Επσλπκία 2008 2009 2010 2011 2012 
Μέζνο 

όξνο 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ. - - 0,04 0,09 0,15 0,1 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. 0,89 0,71 0,52 0,39 0,28 0,56 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

1,55 1,11 1,08 0,74 Μ.Γ. 1,12 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 1,05 0,91 0,61 0,36 0,4 0,67 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 0,72 0,64 0,53 0,46 0,49 0,57 

Δηάξθεηα Εκπνξηθνύ Κύθινπ (Ηκέξεο) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Δ.Α.Δ. 55 71 103 98 -13 63 

ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 59 112 153 91 132 109 

EUROMEDICA Α.Δ. 77 63 57 57 -7 49 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. - - - 17 27 22 

ΔΤΡΧΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. - - 46 47   47 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΛΟΤΚΑ - ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ. -53 -39 -11 -52 22 -26 

ΙΑΧ GENERAL Α.Δ. 25 33 54 16 - 32 

ΓΡΑΓΙΝΗ, Δ. Γ., Α.Δ. -14 -39 -23 -16 4 -17 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -78 -61 -98 -77 -63 -75 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 40 23 27 -22 103 34 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. -105 -46 -23 -12 23 -33 

ΟΛΤΜΠΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ. -25 -13 -2 -37 Μ.Γ. -20 

ΛΔΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. -37 -38 -20 -59 -63 -44 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Δ. 81 125 159 168 125 131 

ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟ, Κ. Γ., ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ Α.Δ. 42 -93 0 51 Μ.Γ. 0 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ. 50 76 78 2 80 57 

ΙΑΧ ΘΔΑΛΙΑ Α.Δ.     115 61 109 95 

ΔΤΡΧΘΔΡΑΠΔΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Δ. -51 -7 -27 - - -28 

ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ Η ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

87 8 120 156 Μ.Γ. 93 

ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΝ Η ΑΓΙΑ ΣΡΙΑ Α.Δ. 86 126 245 - - 152 

Μέζνο όξνο 20 εηαηξηώλ 14 18 50 27 37 29 

 

 

 

 

  



57 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

5.1 ςμπεπάζμαηα 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο γεληθήο θιηληθήο Άγηνο Λνπθάο (Ννζειεπηηθή 

Α.Δ.) θαηά ηελ 5εηία 2008-2012 ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο ππφινηπεο γεληθέο θιηληθέο 

ηεο ρψξαο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη φηη ζηνλ 

εμεηαδφκελν θιάδν ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

εμαηξεηηθά έληνλνο, θαη εληνπίδεηαη ζην εχξνο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Καηφπηλ κηαο πεξηφδνπ ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη 

εμειίμεσλ, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθέο επελδχζεηο, εμαγνξέο/ζπγρσλεχζεηο 

αιιά θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, νη κεγάινη θαη νξγαλσκέλνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη 

(ζπλήζσο εηζεγκέλνη ζην ρξεκαηηζηήξην), έρνπλ εδξαηψζεη ηε ζέζε θαη ην κεξίδηφ 

ηνπο ζηελ αγνξά, δηαζέηνπλ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (βι. θήκε θαη πειαηεία), θαη 

έρνπλ αλαπηχμεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ ζε κέγεζνο 

αληαγσληζηψλ ηνπο. Οη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη παξέρνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έλα 

επξχ θάζκα ππεξεζηψλ θαη ηνπνζεηνχλ ηελ εηαηξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή ζε ηέζζεξηο 

θχξηνπο ππιψλεο: i) ηε γεσγξαθηθή θάιπςε, ii) ηελ παξνρή δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο 

ππεξεζηψλ, iii) ηελ ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή θαηλνηνκία θαη iv) ηελ 

εμσζηξέθεηα (είζνδν ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ). 

ε δηαξζξσηηθφ επίπεδν, ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε ρψξα 

καο πεξηιακβάλεη ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη ηα Θεξαπεπηήξηα, ηα νπνία 

ζπγθαηαιέγνληαη αληίζηνηρα ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο. Σν 2009 (ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία) ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 

θαηαγξάθεθαλ 15.124 θιίλεο ζε ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα επί ζπλφινπ 54.704 θιηλψλ 

(πνζνζηφ 27,6%). Σα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ηεο ρψξαο αλήιζαλ ζε 166 επί ζπλφινπ 

313 ζεξαπεπηεξίσλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θεθαιαίσλ 2 θαη 4 πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Αλάθακςε (κεηά απφ δχν ρξφληα ζπλερνχο κείσζεο) παξνπζηάδεη ην ζπλνιηθφ 

κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο (αχμεζε 6,5%) ην 2012 ζε 
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ζρέζε κε ην 2011. Δηδηθφηεξα αλά θαηεγνξία, αχμεζε θαηά 7,8% παξνπζηάδεη ην 

κέγεζνο αγνξάο ησλ γεληθψλ θιηληθψλ, ελψ απμεκέλε θαηά 5,9% εκθαλίδεηαη θαη 

ε αγνξά ησλ καηεπηηθψλ – γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ. ε ρακειφηεξα επίπεδα 

θπκάλζεθε ε αχμεζε γηα ηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ (3,5%). 

 Οη γεληθέο θιηληθέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 61,9% ηεο αγνξάο γηα ην 2012, νη 

καηεπηηθέο – γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο ην 13,1% θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα ην 

ππφινηπν 25%. ρεηηθά κε ηελ ππνθαηεγνξία ησλ λεπξνςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, ην 

κέγεζνο αγνξάο απηψλ θαηέγξαςε κείσζε ηελ πεξίνδν 2012/11 ζε πνζνζηφ 

14,3% θαη αληηπξνζσπεχεη ην 9,3% ηεο αγνξάο ησλ γεληθψλ θιηληθψλ ην 2012. 

 εκαληηθή ζέζε ζηελ αγνξά ησλ γεληθψλ θιηληθψλ θαηέρεη ε Ιαηξηθφ Αζελψλ ΑΔ 

κε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 20% ην 2012, ελψ ζηελ αγνξά ησλ καηεπηηθψλ – 

γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Ιαζψ ΑΔ (29%). Μεηαμχ ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Βηνταηξηθή ΑΔ (24%), ελψ 

κεηαμχ ησλ λεπξνςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ηεο 

ηαζηλφπνπινο Κ.Γ. Νεπξνςπρηαηξηθέο Κιηληθέο ΑΔ (13,3%). Σελ πςειφηεξε 

ζπγθέληξσζε ζηνλ θιάδν παξνπζηάδνπλ νη καηεπηηθέο – γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο 

θαη ηε κηθξφηεξε ηα δηαγλσζηηθά θέληξα. 

 Δθπξφζσπνη ηεο αγνξάο εθηηκνχλ φηη, ε δηεηία 2013-2014 ζα είλαη δχζθνιε γηα 

ηελ ειιεληθή αγνξά ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο ν ΔΟΠΤΤ θαη ηα 

ινηπά δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο ζηελ εμφθιεζε 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο φιεο ηηο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αμία ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο απφ ηα 

δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ηνπ 

θιάδνπ, θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπο (πεξίπνπ 30%) θαηά ην 

2012 ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011. ηα πιαίζηα απηά θαη κε 

βάζε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, νη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

λα θηλεζνχλ νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη νη εμήο: 

Η έκθαζε ζηελ παξνρή νέων καινοηόμων ιαηπικών ςπηπεζιών 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηηο πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο 

ππεξεζίεο (γεξηαηξηθή, θαη’ νίθνλ λνζειεία θιπ.). 

Η πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε ηεσνολογίερ αισμήρ. 
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Η αλάπηπμε ηνπ «ιαηπικού ηοςπιζμού» κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο θαη απνδνρήο 

αιινδαπψλ αζζελψλ απφ ηξίηεο ρψξεο. 

Η ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε πεξηζζφηεξεο ιδιωηικέρ αζθαλιζηικέρ εηαιπείερ 

θαη ε πξνζθνξά απ’ απηέο «επέιηθησλ» πξνγξακκάησλ. 

Πξνζαξκνγή ησλ κνλάδσλ πγείαο ζηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο θαη ε πξνζθνξά πεξηζζφηεξν πποζιηών «πακέηων» λνζειείαο θαη 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

Η ζχλαςε ζςνεπγαζιών κε ηαηξηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ηνπ 

εξωηεπικού ζε επίπεδν αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ. 

Η πεξαηηέξσ επέκηαζη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Άγην Λνπθά θαη ηηο αζηνρίεο ζε θάπνηα πεδία 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο πνιηηηθέο πξνο 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο θιηληθήο: 

Πιο αποηελεζμαηική διασείπιζη ηων ειζππακηέων λογαπιαζμών: ε απηφ 

ην επίπεδν πξνηείλεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο «πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ» (factoring), κε απψηεξν ζθνπφ λα απμεζεί θαη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ηεο θιηληθήο. Παξφια απηά, απαηηήζεηο πξνο 

ηα δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, είλαη αδχλαην λα ηηο δηαρεηξηζηεί ν πξάθηνξαο. 

Καηάπγηζη ανηιπαπαγωγικών ή/και ζςλλειηοςπγία ζςμπληπωμαηικών 

ημημάηων: Μέζσ απηήο ηεο πνιηηηθήο ε θιηληθή αλακέλεηαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη γεληθφηεξα λα πεξηνξίζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο.  

Πποώθηζη γενόζημων θαπμάκων: πσο άιισζηε πξνηείλνπλ αξθεηά 

ζηειέρε ηνπ θιάδνπ, ζα πξέπεη ε θιηληθή λα εκπιαθεί αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε 

ρνξήγεζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ. Τπάξρνπλ ζαθείο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηείαο γηα 

ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αιιά θαη ηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα επεξγεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο απηήο, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θαξκαθεπηηθψλ αλαιψζεσλ. 
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5.2 Πποηάζειρ 

ζνλ αθνξά ηε κειινληηθή έξεπλα, πξνηείλνληαη αλάινγεο πξνζπάζεηεο θαη 

ζε άιινπο ππνθιάδνπο ηεο πγείαο (π.ρ. δεκφζηα λνζνθνκεία, θαξκαθνβηνκεραλία, 

πξνκεζεπηέο αλαισζίκσλ, αζθάιηζε πγείαο θιπ.), πνπ ζα ζηνρεχνπλ λα αλαδείμνπλ 

ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. 
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