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ΥΔΓΗΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 
 

Σηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ με ηην επυνςμία  
«ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ - ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & 
ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.» 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' 
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
 

ΆΡΘΡΟ 1. 
ύζηαζη – Δπυνςμία – Έδπα – Γιάπκεια 

 
1. Η Αλώλπκε Δηαηξεία θέξεη ηελ επσλπκία ΙΑΩ ΙΓΙΩΣΙΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ, ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ - ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ – ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. θαη δηαθξηηηθό ηίηιν "ΙΑΩ Α.Δ.’’ 
Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ αιινδαπή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πηζηή κεηάθξαζε ζηελ μέλε γιώζζα. 
 
2. Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. 
 
3. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε εθαηό έηε από ηελ 
θαηαρώξεζε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο θαη ηνπ αξρηθνύ θαηαζηαηηθνύ 
ηεο ζην νηθείν Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.  

 
 
 

ΆΡΘΡΟ 2. 
κοπόρ 

 
 θνπόο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 

1. Η αλέγεξζε, επί ηδηνθηήηνπ νηθνπέδνπ ηεο Δηαηξείαο, ζηελ 
πεξηνρή Αζελώλ θαη πξναζηίσλ, θηηξίνπ, πξννξηδνκέλνπ λα 
ζηεγάζεη Μαηεπηηθή,  Γπλαηθνινγηθή, Υεηξνπξγηθή, Γεληθή ή Μηθηή 
Κιηληθή, ν εμνπιηζκόο απηήο κε όια ηα αλαγθαία επηζηεκνληθά θαη 
ηερληθά κέζα θαη Σκήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε απηήο, 
θαηά ηξόπν αληαπνθξηλόκελν πιήξσο ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο 
ηεο Ιαηξηθήο Δπηζηήκεο. 
 
2. Η δεκηνπξγία, κε θάζε λόκηκν ηξόπν, επί ηδίσλ ή κηζζσκέλσλ 
θηηξίσλ  όκνησλ Μαηεπηηθώλ, Γπλαηθνινγηθώλ, Υεηξνπξγηθώλ, 
Γεληθώλ ή Μηθηώλ Κιηληθώλ ζηνλ Πεηξαηά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 
Διιάδνο ή ηνπ Δμσηεξηθνύ. 
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3. Ο εκπινπηηζκόο ηεο Κιηληθήο ή ησλ όκνησλ Κιηληθώλ κε Σκήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο ή Κέληξα Γηαγλσζηηθνύ, ζεξαπεπηηθνύ θαη 
Δξεπλεηηθνύ πξννξηζκνύ, θαηά ηηο εθάζηνηε ηερληθέο θαη 
επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ε επί θέξδεη εθκεηάιιεπζή ηνπο από ηελ 
Δηαηξεία κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή κε ηδηνεθκεηάιιεπζή ηνπο, ή κε 
εθκίζζσζή ηνπο, ή θαη κε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπο, θαηά 
λόκηκν ηξόπν ζε ηξίηνπο. 
 
4. Η ίδξπζε εηαηξεηώλ, ε ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο ή πθηζηάκελεο 
εηαηξείεο, ή ε εμαγνξά επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ ην απηό ή 
παξεκθεξέο αληηθείκελν εξγαζηώλ ή ηνλ απηό ή παξεκθεξή εηαηξηθό 
ζθνπό, ή εηαηξεηώλ ή επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηθήο, αζθαιηζηηθώλ, 
θέληξσλ απνθαηάζηαζεο, γεξνθνκείσλ, αθόκε θαη Δπελδπηηθώλ, 
Υξεκαηηζηεξηαθώλ, Υξεκαηννηθνλνκηθώλ, Σξαπεδώλ θαη Οκίισλ. Η 
θηήζε, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε κεηνρώλ, εηαηξηθώλ κεξηδίσλ ή 
κεξίδσλ ζπκκεηνρήο ηέηνησλ εηαηξεηώλ εηζεγκέλσλ ή κε, ζε 
νπνηνδήπνηε Υξεκαηηζηήξην ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 
 
5. Η εθκίζζσζε, ή ηδηνεθκεηάιιεπζε, ή κε νηνλδήπνηε ηξόπν 
εθκεηάιιεπζε, επί θέξδεη, ησλ εηδηθσηέξσλ αθηλήησλ, ρώξσλ θαη 
θαηαζηεκάησλ ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο α) 
λα κελ εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ απηνύ αθηλήηνπ, σο Μαηεπηηθήο, 
Γπλαηθνινγηθήο, Υεηξνπξγηθήο, Γεληθήο ή Μηθηήο Κιηληθήο θαη β) λα 
κελ εκπνδίδνληαη νη ινηπνί ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο. 
 
6. Η νηαδήπνηε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ ηξίησλ, ή 
δηαθεθξηκέλσλ ρώξσλ απηώλ, δηα κηζζώζεσο ηνύησλ ή θαηά 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν. 
 
7. Η εμαζθάιηζε, δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ζηηο Κιηληθέο, ηεο 
πειαηείαο ησλ ηαηξώλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ζπλεξγαηώλ. 
 
8. Η πξνζέιθπζε πειαηείαο κε ηελ ζπλεξγαζία ηαηξώλ όισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ. 

 
9. Η πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ κεηά από ππνγξαθή ζρεηηθώλ 
ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
Ιδησηηθνύ Σνκέα θαη κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  
 
10. Η αγνξά - εγθαηάζηαζε, εκπνξία, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε 
ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα δηάγλσζε θαη 
πξόιεςε παζήζεσλ, ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 
εθκεηάιιεπζε εξγαζηεξίσλ θέληξσλ δηαγλώζεσλ θαη πξνιήςεσο 
παζήζεσλ σο θαη ηδξπκάησλ πεξηζάιςεσο ειηθησκέλσλ. 
 
11. Η από ην εμσηεξηθό εηζαγσγή, εκπνξία θαη δηάζεζε ζε 
λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαξκάθσλ, ηδηνζθεπαζκάησλ θαη άιινπ 
αλαισζίκνπ ή κε πιηθνύ όπσο θαη ελ γέλεη θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ, 
παξαζθεπή απηώλ θαη αληηπξνζώπεπζε εκεδαπώλ ή αιινδαπώλ 
νίθσλ παξαγσγήο ησλ εηδώλ απηώλ. 
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12. Η εηζαγσγή από ην εμσηεξηθό, εκπνξία, θαηαζθεπή θαη  δηάζεζε 
ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο ηαηξηθώλ νξγάλσλ, κεραλεκάησλ, 
ζπζθεπώλ θαη ηαηξηθώλ εξγαιείσλ θαη αληηπξνζώπεπζε εκεδαπώλ ή 
αιινδαπώλ νίθσλ παξαγσγήο ησλ εηδώλ απηώλ. 
 
13. Οξγάλσζε ππεξεζηώλ πξνκήζεηαο ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο 
ησλ εηδώλ ησλ παξ. 11 θαη 12. 
 
14. Οξγάλσζε, κεραλνξγάλσζε, δηνίθεζε θαη εθζπγρξνληζκόο 
θιηληθώλ, δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ, εξγαζηεξίσλ, κνλάδσλ 
παξαγσγήο ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ. 
 
15. Η επηζηεκνληθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε - κεηεθπαίδεπζε ηαηξώλ, 
ζπνπδαζηώλ, λνζειεπηώλ θαη πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ ζηηο 
ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο κεζόδνπο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 
 

 16. Δθπαίδεπζε ζηειερώλ λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ θάζε βαζκίδαο. 
 

17. Η ζπλεξγαζία κε νκνεηδείο εηαηξείεο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη 
εμσηεξηθνύ ζηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπο.   
 
18. Αλάπηπμε εηδηθώλ ζρεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό ηελ 
πξναγσγή ησλ ηαηξηθώλ εξεπλώλ θαη κεζόδσλ ζεξαπείαο. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

 
ΆΡΘΡΟ 3 

Μεηοσικό Κεθάλαιο- Μεηοσέρ 
 

1. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είρε νξηζζεί αξρηθά ζε είθνζη 
πέληε εθαηνκκύξηα δξαρκέο 25.000.000 δηαηξνύκελν ζε είθνζη πέληε 
ρηιηάδεο 25.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ 1.000 δξρ. εθάζηε. 
Δπαθνινύζεζαλ δηαδνρηθέο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ από ηηο 
αληίζηνηρεο απνθάζεηο ησλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ σο εμήο: 
α. 29 Γεθεκβξίνπ 1976 γηα 50.000.000 δξρ. 
β. 1 Οθησβξίνπ 1978 γηα 75.000.000 δξρ. 
γ. 15 Ινπλίνπ 1980 γηα 88.000.000 δξρ. 
δ. 10 Μαΐνπ 1981 γηα 47.340.000 δξρ. 
ε. 14 Ννεκβξίνπ 1982 γηα 53.000.000 δξρ. 
ζη. 9 επηεκβξίνπ 1984 γηα 12.160.000 δξρ. 
δ. 14 Φεβξνπαξίνπ 1988 γηα 15.000.000 δξρ. 
ε. 19 Ινπλίνπ 1988 γηα 10.610.000 δξρ. 
ζ. 9 Ινπιίνπ 1989 γηα 221.845.000 δξρ. 
η. 30 Ινπλίνπ 1991 γηα 21.000.000 δξρ., 
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ηα. 28 Φεβξνπαξίνπ 1993 γηα 481.045.000 δξρ. εθ ησλ νπνίσλ 
432.598.000 ιόγσ αλαπξνζαξκνγήο αμίαο παγίσλ ζηνηρείσλ κε ηηο 
δηαηάμεηο Ν. 2065/92 θαη 48.447.000 δξρ. ζε κεηξεηά. 
ηβ. 20 Ινπλίνπ 1993 γηα 500.000.000 δξρ. 
ηγ. 3 Οθησβξίνπ 1993 γηα 1.600.000.000 δξρ. 
ηδ. 25 επηεκβξίνπ 1994 γηα  800.000.000 δξρ. 
ηε. 25 Ινπλίνπ 1995 γηα 900.000.000 δξρ. 
ηζη. Απόθαζε Γ ηεο 28-2-1997 δξρ. 225.000.000 ζε κεηξεηά. 
ηδ. 29 Ινπλίνπ 1997  γηα δξρ. 656.209.284  εθ ησλ νπνίσλ 655.892.284  
ιόγσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο παγίσλ ζηνηρείσλ  ηεο Δηαηξείαο θαη 
317.000 δξρ. ζε κεηξεηά.  
ηε. 15-3-1998 γηα 5.684.980.000  κε ηελ έθδνζε 5.684.980 λέσλ 
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1.000 δξρ. εθάζηεο δηα θεθαιαηνπνηήζεσο 
απνζεκαηηθώλ ππέξ ην άξηην θαη εηδηθώλ απνζεκαηηθώλ.   
ηζ.15-3-1998 αιιαγή νλνκαζηηθήο αμίαο κεηνρήο από ρίιηεο (1.000) δξρ. 
έθαζηε ζε επηαθόζηεο πελήληα (750)δξρ. έθαζηε. 
θ. 15-3-1998 αύμεζε θαηά έλα δηζεθαηνκκύξην ελληαθόζηα ζαξάληα 
ελλέα εθαηνκκύξηα δηαθόζηεο πελήληα δύν ρηιηάδεο δηαθόζηεο πελήληα 
(1.949.252.250)  δξαρκέο ζε κεηξεηά κε ηελ έθδνζε δύν εθαηνκκπξίσλ  
πεληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα  ρηιηάδσλ  ηξηώλ  (2.599.003)  λέσλ 
κεηνρώλ  νλνκαζηηθήο αμίαο  επηαθνζίσλ πελήληα (750) δξαρκώλ  
εθάζηεο θαη ηηκή δηάζεζεο  δύν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ (2.400)  δξαρκώλ 
εθάζηεο  (δηαθνξά ππέξ ην άξηηνλ), 
θα.  Απόθαζε Γ.. ηεο 01/10/1998 δξρ. 469.216 γηα ζηξνγγπινπνίεζε 
θιαζκάησλ. 
θβ.  29-11-1998 αιιαγή νλνκαζηηθήο αμίαο κεηνρήο από επηαθόζηεο 
πελήληα (750) δξρ. ζε πεληαθόζηεο (500)  δξαρκέο εθάζηε. 
θγ. 29-11-1998 αύμεζε θαηά εμήληα ρηιηάδεο δηαθόζηεο πελήληα 
(60.250) δξαρκέο γηα ζηξνγγπινπνίεζε θιαζκάησλ. 
θδ. 24-10-1999 αιιαγή νλνκαζηηθήο αμίαο κεηνρήο από πεληαθόζηεο 
(500) δξρ. ζε ηξηαθόζηεο πελήληα  (350)  δξαρκέο εθάζηε. 
θε. 24-10-1999 αύμεζε θαηά εθαηόλ δέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθόζηεο 
(114.200) δξαρκέο γηα ζηξνγγπινπνίεζε θιαζκάησλ (ζπλνιηθά 326,3 
κεηνρώλ πεξίπνπ). 
Κζη. 26-3-2000 αύμεζε  ηνπ  κεηνρηθνύ  θεθαιαίνπ  ηεο  Δηαηξείαο  κε 
δεκόζηα   εγγξαθή   θαη   ηδησηηθή  ηνπνζέηεζε  ζπλνιηθά γηα ην πνζό 
ησλ δύν δηζεθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ δέθα ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ  
επηαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ δξαρκώλ  
(2.414.764.800), κε  ηελ έθδνζε έμη εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ελελήληα 
ελλέα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη νθηώ (6.899.328) λέσλ θνηλώλ 
νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ νλνκαζηηθήο αμίαο  δξαρκώλ  
ηξηαθνζίσλ πελήληα  (350) θαζεκηάο.  
Κδ. 30.6.2001 αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε 
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηηνλ, 
ζπλνιηθά γηα ην πνζό ησλ ζαξάληα ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ 
νγδόληα επηά ρηιηάδσλ εθαηόλ ζαξάληα νθηώ (43.987.148) δξρ., ή 
εθαηόλ είθνζη ελλέα ρηιηάδσλ θαη νγδόληα ελλέα (129.089) επξώ, κε 
ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο από 
ηξηαθόζηεο πελήληα (350) δξρ. ζε ηξηαθόζηεο πελήληα θαη ελελήληα επηά 
(350,9725) δξρ., ή έλα θαη κεδέλ ηξία (1,03) επξώ. 
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Κε. 25.5.2002 αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε 
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηηνλ 
ζπλνιηθά γηα ην πνζό ησλ πελήληα νθηώ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ 
ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ (58.800.300) επξώ, κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά έλα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά (1,30), 
ήηνη από έλα επξώ θαη κεδέλ ηξία ιεπηά (1,03) ζε δύν επξώ θαη ηξηάληα 
ηξία ιεπηά (2,33). 
Κζ.  25.5.2002 κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 
είθνζη ηξία εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο είθνζη ρηιηάδεο εθαηόλ είθνζη 
(23.520.120) επξώ, κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο 
κεηνρήο θαηά πελήληα δύν ιεπηά (0,52), ήηνη από δύν επξώ θαη ηξηάληα 
ηξία ιεπηά (2,33) ζε έλα επξώ θαη νγδόληα έλα ιεπηά (1,81), κε ζθνπό 
ηελ ηζόπνζε αλαινγηθή πξαγκαηηθή δηαλνκή απηήο ζηνπο κεηόρνπο. 
Λ. 21.5.2003 κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά είθνζη 
ηέζζεξα εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο επηαθόζηα 
ζαξάληα (24.424.740) επξώ κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο 
αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά πελήληα ηέζζεξα ιεπηά (0,54), ήηνη από έλα 
επξώ θαη νγδόληα έλα ιεπηά (1,81) ζε έλα επξώ θαη είθνζη επηά ιεπηά 
(1,27), κε ζθνπό ηελ ηζόπνζε αλαινγηθή πξαγκαηηθή δηαλνκή απηήο 
ζηνπο κεηόρνπο 
Λα. 17.12.2003 κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 
ηξηαθόζηεο ελελήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθόζηα νγδόληα δύν επξώ θαη 
εβδνκήληα ιεπηά (394.982,70), ιόγσ αθύξσζεο ηξηαθνζίσλ έληεθα 
ρηιηάδσλ θαη δέθα (311.010) ηδίσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 16 παξ. 12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20.  
Λβ. 17.12.2004 κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά έλα 
εθαηνκκύξην εβδνκήληα δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα δύν επξώ θαη ηξηάληα 
ιεπηά (1.072.502,30) ιόγσ αθύξσζεο νρηαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ 
ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα (844.490) ηδίσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 
Λγ. 17.12.2004 κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 
δέθα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα ελληαθόζηεο νγδόληα πέληε ρηιηάδεο 
εμαθόζηα εβδνκήληα επξώ (14.985.670) κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά ηξηάληα ηέζζεξα ιεπηά (0,34), ήηνη 
από έλα επξώ θαη είθνζη επηά ιεπηά (1,27) ζε ελελήληα ηξία ιεπηά 
(0,93) κε ζθνπό ηελ ηζόπνζε αλαινγηθή πξαγκαηηθή δηαλνκή απηήο 
ζηνπο κεηόρνπο 
Λδ. 30.6.2006 αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 
είθνζη έμη εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθόζηα 
(26.445.300) επξώ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ (θεξδώλ 
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ) κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 
εθάζηεο κεηνρήο θαηά εμήληα (0,60) ιεπηά, ήηνη από ελελήληα ηξία 
ιεπηά (0,93) ζε έλα επξώ θαη πελήληα ηξία ιεπηά (1,53). 
Λε. 11.4.2007 αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε 
θαηαβνιή κεηξεηώλ θαηά δύν εθαηνκκύξηα είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο εμήληα 
πέληε επξώ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά (2.023.065,45) κε ηελ έθδνζε 
ελόο εθαηνκκπξίνπ ηξηαθνζίσλ είθνζη δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εμήληα 
πέληε (1.322.265) λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε δηθαίσκα 
ςήθνπ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο έλα επξώ θαη πελήληα ηξία 
ιεπηά (1,53) θαη ηηκήο δηάζεζεο εθάζηεο κεηνρήο ηέζζεξα (4) επξώ.  
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Λζη. 29.6.2007 αλάθιεζε ηεο από 11.4.2007 απόθαζεο ηεο Έθηαθηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ιόγσ κε έγθξηζεο ηνπ ηξόπνπ 
θαηαλνκήο ησλ κεηνρώλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη 
επαλαθνξά ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζην πνζό ησλ 
εμήληα επηά εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ δέθα πέληε (67.435.515) Δπξώ δηαηξνύκελν ζε ζαξάληα 
ηέζζεξα εθαηνκκύξηα εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηεο 
(44.075.500) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ 
νλνκαζηηθήο αμίαο ελόο Δπξώ θαη πελήληα ηξηώλ ιεπηώλ (1,53) εθάζηε.  
Λδ. 29.06.2007 κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 
ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα 
επξώ (44.075.500), κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο 
κεηνρήο θαηά έλα επξώ (1,00), ήηνη από έλα επξώ θαη πελήληα ηξία 
ιεπηά (1,53) ζε πελήληα ηξία ιεπηά (0,53) κε ζθνπό ηελ ηζόπνζε 
αλαινγηθή πξαγκαηηθή δηαλνκή απηήο ζηνπο κεηόρνπο.  
Λε. 6 Ινπλίνπ 2008 αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 
είθνζη νθηώ ρηιηάδεο δηαθόζηα νθηώ Δπξώ θαη ηξηάληα δύν ιεπηά 
(28.208,32) κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνύ «δηαθνξά από ηελ 
έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην» κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 
εθάζηεο κεηνρήο θαηά 0,00064 ιεπηά ηνπ Δπξώ, ήηνη από πελήληα ηξία 
ιεπηά (0,53) ζε 0,53064 ιεπηά ηνπ Δπξώ θαη ζηε ζπλέρεηα κείσζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο θαηά 0,09064 ιεπηά ηνπ Δπξώ, ήηνη 
από 0,53064 ιεπηά ηνπ Δπξώ ζε ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά (0,44) ηνπ 
Δπξώ κε έθδνζε ιόγσ ηεο κείσζεο απηήο ελλέα εθαηνκκπξίσλ 
εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ηξηώλ (9.079.553) 
λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα 
ηεζζάξσλ ιεπηώλ ηνπ Δπξώ (0,44) εθάζηεο.  
Λζ. 29.04.2011 αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε 
θαηαβνιή κεηξεηώλ θαηά ην πνζό ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ 
εμήληα δύν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα Δπξώ θαη είθνζη νθηώ ιεπηώλ 
(5.262.350,28 Δπξώ) θαη έθδνζε έλδεθα εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ 
πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ νγδόληα επηά (11.959.887) λέσλ 
θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρώλ,  νλνκαζηηθήο αμίαο 
ζαξάληα ηεζζάξσλ  ιεπηώλ (0,44) Δπξώ ε θάζε κηα.  
 
Έηζι ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ Δηαιπείαρ ανέπσεηαι ζε είκοζι οκηώ 
εκαηομμύπια εξακόζιερ πενήνηα σιλιάδερ πενηακόζια εβδομήνηα 
ηπία Δςπώ και εξήνηα λεπηά (28.650.573,60) διαιπούμενο ζε εξήνηα 
πένηε εκαηομμύπια εκαηόν δέκα ηέζζεπιρ σιλιάδερ εννιακόζιερ 
ζαπάνηα (65.114.940) κοινέρ ονομαζηικέρ μεηοσέρ ονομαζηικήρ 
αξίαρ ζαπάνηα ηεζζάπυν λεπηών ηος Δςπώ (0,44) εκάζηη. 
 
2. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη άϋιεο. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Καηαβολή ειζθοπών και διάθεζη μεηοσών  

 
1. Σν κεηνρηθό θεθάιαην θαηαβάιιεηαη νινζρεξώο ζε ρξήκα ή ζε 
είδνο.   
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2. Η γεληθή ζπλέιεπζε δύλαηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 
2190/20 θαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ηδίνπ 
λόκνπ, λα παξέρεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηελ εμνπζία λα απμάλεη 
ην κεηνρηθό θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ, 
κε απόθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ 
(2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. Σν κεηνρηθό 
θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή κέρξη ην πνζό 
ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ 
εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ε ελ ιόγσ 
εμνπζία. Η εμνπζία απηή κπνξεί λα αλαλεώλεηαη από ηε γεληθή 
ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 
2190/20. 
 

  3.  Οη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ απνθαζίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ απνηεινύλ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ. 
 
4. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί, ύζηεξα από ζρεηηθή 
εμνπζηνδόηεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο λα απνθαζίδεη απηό γηα ηελ 
ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη ύζηεξα από 
αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 6 
ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 
 
5. ε θάζε πεξίπησζε αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ παξέρεηαη 
δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηνπο ήδε κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα 
κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 
ΆΡΘΡΟ 5 

ύνθεζη και ςγκπόηηζη ζε ζώμα ηος 
διοικηηικού ζςμβοςλίος 

1. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη από έληεθα (11) 
έσο δεθαηξείο (13) ζπκβνύινπο. Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ κειώλ 
θαζνξίδεηαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε.  

2. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη 
παξαηείλεηαη απηόκαηα κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληόο ηεο νπνίαο 
πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επόκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. 
 
3.  Μεηά ηελ εθινγή ηνπ ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ζπγθαινύκελν από ηνλ 
ύκβνπιν πνπ έιαβε ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ζπλέξρεηαη θαη 
ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα εθιέγνληαο ηνλ Πξόεδξν θαη έλαλ ή δύν 
Αληηπξνέδξνπο. ηε ζπλέρεηα νξίδεη από ηα κέιε ηνπ έλαλ ή 
πεξηζζόηεξνπο Γηεπζύλνληεο πκβνύινπο ηεο Δηαηξείαο θαζνξίδνληαο 
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ζπγρξόλσο ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σνλ Πξόεδξν, όηαλ 
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεη, ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν Α’ Αληηπξόεδξνο θαη απηόλ, όηαλ απνπζηάδεη ή 
θσιύεηαη, ν Β' Αληηπξόεδξνο θαη απηόλ, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ν 
ζύκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
 
 

 ΆΡΘΡΟ 6 
Κενή θέζη μέλοςρ διοικηηικού ζςμβοςλίος 

 
1. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν 
απώιεηαο ηεο ηδηόηεηαο κέινπο ή κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηα 
ππόινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ηε 
δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπόλησλ κειώλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν 
αξηζκόο ησλ απνκελόλησλ κειώλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη 
ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειώλ, όπσο είραλ πξηλ από ηελ επέιεπζε ησλ 
αλσηέξσ γεγνλόησλ.  
 
2. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 
εθόζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), κπνξνύλ λα εθιέμνπλ κέιε απηνύ ζε 
αληηθαηάζηαζε κειώλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απώιεζαλ ηελ 
ηδηόηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν. Η αλσηέξσ εθινγή ηζρύεη 
γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη, ε δε 
απόθαζε ηεο εθινγήο απηήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηόηεηα πνπ νξίδεη ν 
λόκνο θαη αλαθνηλώλεηαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζηελ ακέζσο 
πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο 
εθιεγέληεο, αθόκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθό ζέκα ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε.  
 
3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, 
αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ηνπο, κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζε ζύγθιεζε 
γεληθήο ζπλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ εθινγή λένπ δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
Απμοδιόηηηα διοικηηικού ζςμβοςλίος 

 
1. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε 
δηαρείξηζε θαη εθπξνζώπεζε θαη ελ γέλεη ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνύ ηεο 
Δηαηξείαο.  
 
2. Με απόθαζή ηνπ ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί λα νξίδεη ζέκαηα ή 
λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε εμνπζηώλ ή αξκνδηνηήησλ, ζπλνιηθά ή κεξηθά, 
ζε έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ, δηεπζπληέο, ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο ή 
ηξίηνπο ή θαη λα νξίδεη εηδηθέο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ζα αλαζέηεη 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα.  
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3. Με απόθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα παξέρεη 
εγγπήζεηο ή άιιεο αζθάιεηεο ππέξ ησλ ζπγαηξηθώλ ή ζπλδεδεκέλσλ  κε 
ηελ εηαηξεία εηαηξεηώλ, ηεξνπκέλσλ πάληα ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ ζέηεη 
ε εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
 
4. Γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ αξθεί απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εθηόο αλ ν λόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά, όπσο 
ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ άξζξσλ 3α θαη 3β θ.λ. 2190/1920.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
ςνεδπιάζειρ ηος διοικηηικού ζςμβοςλίος 

Λήτη αποθάζευν 
 

1. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο 
νπνηεδήπνηε νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνύλ ύζηεξα από 
πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ. Η ζπλεδξίαζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε 
ηειεδηάζθεςε.  
 
2.  Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 
έγθπξα, όηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη ζε απηό ην ήκηζπ πιένλ 
ελόο ησλ ζπκβνύισλ, νπδέπνηε όκσο ν αξηζκόο ησλ παξόλησλ 
ζπκβνύισλ δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ ηξηώλ (3). Πξνο εμεύξεζε 
ηνπ αξηζκνύ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρόλ πξνθύπηνλ θιάζκα. 
 
3.  Οη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε 
απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειώλ. 
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 
 
4. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
θαηαρσξνύληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθό βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 
θαηά ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα. Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη από όια ηα παξηζηάκελα (απηνπξνζώπσο ή 
δη’ αληηπξνζώπνπ) ζηε ζπλεδξίαζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ δηθαηνύηαη λα αξλεζεί ηελ 
ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξηάζεσο ζηελ νπνία έιαβε κέξνο, 
δύλαηαη όκσο λα δεηήζεη ηελ αλαγξαθή ζηα πξαθηηθά ηεο γλώκεο ηνπ, 
εάλ δηαθσλεί κε θάπνηα από ηηο ιακβαλόκελεο απνθάζεηο. ε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσο απηνύ γίλεηαη κλεία 
ζε απηά πεξί ηεο αξλήζεσο. 
Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθώλ εθδίδνληαη επηζήκσο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 
Γ.. ή έλαλ Αληηπξόεδξν ηνπ Γ.. ή έλα Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, ρσξίο 
λα απαηηείηαη άιιε επηθύξσζή ηνπο. 
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ΆΡΘΡΟ 9. 
Απαγόπεςζη Ανηαγυνιζμού 

 
1. Απαγνξεύεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ  κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηε δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο, 
θαζώο θαη ζηνπο Γηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνύλ ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό ή γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ, πξάμεηο 
πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε Δηαηξεία 
θαη λα κεηέρνπλ σο νκόξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηώθνπλ 
ηέηνηνπο ζθνπνύο. Καη΄ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ  κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 
ζηε δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη ζηνπο Γηεπζπληέο απηήο λα : α) 
ζπκκεηέρνπλ  ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα θαη ζηε δηεύζπλζε εηαηξεηώλ πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δηαηξεία, ζύκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
42ε παξ. 5 θ.λ.2190/20 θαη β) λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ή λα ζπκκεηέρνπλ 
ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ή ζηε δηεύζπλζε εηαηξεηώλ ή λα κεηέρνπλ σο 
κέηνρνη ή εηαίξνη ζε εηαηξείεο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο, όπσο ηα ηδησηηθά ηαηξεία θαη πνιπηαηξεία, ηα ηδησηηθά 
δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη ηα ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη 
απνθαηάζηαζεο. 
 
2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο πην πάλσ απαγόξεπζεο ηζρύνπλ ηα 
πξνβιεπόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Ν. 
2190/20, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 
                                   ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 
ΆΡΘΡΟ 10 

ςνεδπιάζειρ γενικήρ ζςνέλεςζηρ 
 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ζπγθαιείηαη από ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην σο ηαθηηθή ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή 
ρξήζε εληόο έμη ην πνιύ κελώλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο θαη σο 
έθηαθηε νπνηεδήπνηε ππαγνξεύεηαη απηό από ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο. 
Η ζπλεδξίαζε ιακβάλεη ρώξα ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα 
άιινπ δήκνπ εληόο ηνπ λνκνύ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο.  
  
2.  Η δηεμαγσγή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηειεδηάζθεςε θαζώο θαη ε εμ’ 
απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ησλ κεηόρσλ ζε απηή είλαη δπλαηέο ππό ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά από ηελ νηθεία λνκνζεζία.  

 
3. ηε γεληθή ζπλέιεπζε πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν πξόεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί 
πξνζσξηλά όπνηνο νξίδεηαη από ηνλ πξόεδξν.  
Αθνύ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε 
ζπλέιεπζε, απηή πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ νξηζηηθνύ Πξνέδξνπ ηεο θαη 
ηνπ νξηζηηθνύ γξακκαηέα. 
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4.  Με ηελ επηθύιαμε όζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ε 
γεληθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθύξσο όηαλ 
εθπξνζσπείηαη ζε απηή ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  

  
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Φήθοι μεηοσών- Ανηιπποζώπεςζη 

Λήτη αποθάζευν 
 

        1.   Κάζε κεηνρή παξέρεη κία ςήθν. 
 
2. Οη έρνληεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κέηνρνη, 
κπνξνύλ λα αληηπξνζσπεύνληαη ζ' απηήλ από λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν 
πξόζσπν. 
 
3.   Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, εθόζνλ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά από ην λόκν ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 
ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζε απηή.  

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' 
ΔΛΔΓΚΣΔ 

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ 

 
ΆΡΘΡΟ 12 
Δλεγκηέρ 

 
Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξα απόθαζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε 
ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαξαίηεην λα 
ειεγρζνύλ απηέο από έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηό ειεγθηή ηνπ ώκαηνο 
Οξθσηώλ Διεγθηώλ - Λνγηζηώλ ν νπνίνο, όπσο θαη έλαο αλαπιεξσηήο 
ηνπ δηνξίδνληαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.   
   
 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
Γιάπκεια εηαιπικήρ σπήζευρ - Οικονομικέρ καηαζηάζειρ 

Καθαπά κέπδη και διάθεζη αςηών 
 

1. Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθακήλνπ δηαξθείαο, αξρνκέλε ηελ πξώηε 
(1ε) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγνπζα ηελ ηξηαθνζηή πξώηε  (31ε) Γεθεκβξίνπ 
θάζε έηνπο. 
 
2. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαηαξηίδεη ηηο 
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, 
νη νπνίεο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε από ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ε 
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νπνία ζπλέξρεηαη θάζε θνξά κεηά ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο εηαηξηθήο 
ρξήζεο. 
  
3. Η δηαλνκή ησλ θαζαξώλ θεξδώλ γίλεηαη κεηά από απόθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ζύκθσλα κε όζα ν λόκνο νξίδεη.  
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε' 

                                   ΓΗΑΛΤΖ- ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

 
ΆΡΘΡΟ 14 

Λόγοι διαλύζευρ ηηρ Δηαιπείαρ 
Δκκαθάπιζη 

 
1. Η Δηαηξεία ιύεηαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λόκν.  
 
2. Δθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο πηώρεπζεο, ηε ιύζε ηεο Δηαηξείαο 
αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηεο. ηελ πεξίπησζε ιύζεο ηεο Δηαηξείαο κε 
απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε, κε ηελ ίδηα 
απόθαζε, νξίδεη ηξεηο (3) εθθαζαξηζηέο. Ο δηνξηζκόο ησλ εθθαζαξηζηώλ 
ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ παύζε ηεο εμνπζίαο ησλ κειώλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
3. Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ, 
κόιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο λα δηελεξγήζνπλ ηελ εθθαζάξηζε 
θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ην άξζξν 49 ηνπ Κ.Ν. 2190/20.  
 
  

             ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Ζ΄ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

    ΆΡΘΡΟ  15 
 

1. Γηα όζα ζέκαηα δελ πεξηέρεη ξύζκηζε ην παξόλ θαηαζηαηηθό, ηζρύνπλ 
νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20 όπσο ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο εθαξκνζηέαο θάζε θνξά ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο. 
 
2. Παξαπνκπέο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ζε δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 
2190/20, ή άιισλ λόκσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο παύζνπλ λα ηζρύνπλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ζα ζεσξνύληαη θαη ζα 
ηζρύνπλ σο παξαπνκπέο ζηηο δηαηάμεηο πνπ ζα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ». 
 

 
 


