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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  

«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 
 

Ως προτείνεται προς έγκριση από την Τακτική Γ.Σ. της  
9ης Σεπτεμβρίου 2019 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

ΆΡΘΡΟ 1. 
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια 

 
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε.’’ 
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα 
χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Σε κάθε 
περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Ανώνυμη Εταιρεία 
και Α.Ε. εκφράζονται ως «Société Anonyme» και «S.A.» 
αντίστοιχα. 
 
2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. 
 
3. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 2. 
Σκοπός 

 
 Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

1. Η ανέγερση, επί ιδιοκτήτου οικοπέδου της Εταιρείας, στην 
περιοχή Αθηνών και προαστίων, κτιρίου, προοριζομένου να 
στεγάσει Μαιευτική,  Γυναικολογική, Χειρουργική, Γενική ή Μικτή 
Κλινική, ο εξοπλισμός αυτής με όλα τα αναγκαία επιστημονικά και 
τεχνικά μέσα και Τμήματα και η λειτουργία και εκμετάλλευση αυτής, 
κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της Ιατρικής Επιστήμης. 
 
2. Η δημιουργία, με κάθε νόμιμο τρόπο, επί ιδίων ή μισθωμένων 
κτιρίων  όμοιων Μαιευτικών, Γυναικολογικών, Χειρουργικών, 
Γενικών ή Μικτών Κλινικών στον Πειραιά και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδος ή του Εξωτερικού. 
 
3. Ο εμπλουτισμός της Κλινικής ή των όμοιων Κλινικών με Τμήματα, 
εγκαταστάσεις ή Κέντρα Διαγνωστικού, θεραπευτικού και 
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Ερευνητικού προορισμού, κατά τις εκάστοτε τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και η επί κέρδει εκμετάλλευσή τους από την 
Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή ή με ιδιοεκμετάλλευσή τους, ή με 
εκμίσθωσή τους, ή και με παραχώρηση της χρήσης τους, κατά 
νόμιμο τρόπο σε τρίτους. 
 
4. Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε μελλοντικές ή υφιστάμενες 
εταιρείες, ή η εξαγορά επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το αυτό ή 
παρεμφερές αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή παρεμφερή εταιρικό 
σκοπό, ή εταιρειών ή επιχειρήσεων πληροφορικής, ασφαλιστικών, 
κέντρων αποκατάστασης, γηροκομείων, ακόμη και Επενδυτικών, 
Χρηματιστηριακών, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζών και Ομίλων. Η 
κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή 
μερίδων συμμετοχής τέτοιων εταιρειών εισηγμένων ή μη, σε 
οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
5. Η εκμίσθωση, ή ιδιοεκμετάλλευση, ή με οιονδήποτε τρόπο 
εκμετάλλευση, επί κέρδει, των ειδικωτέρων ακινήτων, χώρων και 
καταστημάτων των ακινήτων της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις α) 
να μην εμποδίζεται η λειτουργία του αυτού ακινήτου, ως Μαιευτικής, 
Γυναικολογικής, Χειρουργικής, Γενικής ή Μικτής Κλινικής και β) να 
μην εμποδίζονται οι λοιποί σκοποί της Εταιρείας. 
 
6. Η οιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων τρίτων, ή 
διακεκριμένων χώρων αυτών, δια μισθώσεως τούτων ή κατά 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
7. Η εξασφάλιση, διατήρηση και ανάπτυξη στις Κλινικές, της 
πελατείας των ιατρών μετόχων της Εταιρείας ή των συνεργατών. 
 
8. Η προσέλκυση πελατείας με την συνεργασία ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων. 

 
9. Η περίθαλψη ασφαλισμένων μετά από υπογραφή σχετικών 
συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα και με ασφαλιστικές εταιρείες.  
 
10. Η αγορά - εγκατάσταση, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση 
ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας για διάγνωση και 
πρόληψη παθήσεων, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση εργαστηρίων κέντρων διαγνώσεων και προλήψεως 
παθήσεων ως και ιδρυμάτων περιθάλψεως ηλικιωμένων. 
 
11. Η από το εξωτερικό εισαγωγή, εμπορία και διάθεση σε 
νοσηλευτικές μονάδες φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και άλλου 
αναλωσίμου ή μη υλικού όπως και εν γένει φαρμακευτικών ειδών, 
παρασκευή αυτών και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών 
οίκων παραγωγής των ειδών αυτών. 
 
12. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, εμπορία, κατασκευή και  διάθεση 
σε νοσηλευτικές μονάδες ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, 
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συσκευών και ιατρικών εργαλείων και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή 
αλλοδαπών οίκων παραγωγής των ειδών αυτών. 
 
13. Οργάνωση υπηρεσιών προμήθειας σε νοσηλευτικές μονάδες 
των ειδών των παρ. 11 και 12. 
 
14. Οργάνωση, μηχανοργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμός 
κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, εργαστηρίων, μονάδων 
παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων. 
 
15. Η επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση - μετεκπαίδευση ιατρών, 
σπουδαστών, νοσηλευτών και πάσης φύσεως προσωπικού στις 
σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και επιστημονικές εξελίξεις. 
 

 16. Εκπαίδευση στελεχών νοσηλευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας. 
 

17. Η συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού και 
εξωτερικού στα θέματα που προκύπτουν από τις παραπάνω 
παραγράφους.   
 
18. Ανάπτυξη ειδικών σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την 
προαγωγή των ιατρικών ερευνών και μεθόδων θεραπείας. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 
ΆΡΘΡΟ 3 

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές 
 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε είκοσι 
πέντε εκατομμύρια δραχμές 25.000.000 διαιρούμενο σε είκοσι πέντε 
χιλιάδες 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων 1.000 δρχ. εκάστη. 
Επακολούθησαν διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τις 
αντίστοιχες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ως εξής: 
α. 29 Δεκεμβρίου 1976 για 50.000.000 δρχ. 
β. 1 Οκτωβρίου 1978 για 75.000.000 δρχ. 
γ. 15 Ιουνίου 1980 για 88.000.000 δρχ. 
δ. 10 Μαΐου 1981 για 47.340.000 δρχ. 
ε. 14 Νοεμβρίου 1982 για 53.000.000 δρχ. 
στ. 9 Σεπτεμβρίου 1984 για 12.160.000 δρχ. 
ζ. 14 Φεβρουαρίου 1988 για 15.000.000 δρχ. 
η. 19 Ιουνίου 1988 για 10.610.000 δρχ. 
θ. 9 Ιουλίου 1989 για 221.845.000 δρχ. 
ι. 30 Ιουνίου 1991 για 21.000.000 δρχ., 
ια. 28 Φεβρουαρίου 1993 για 481.045.000 δρχ. εκ των οποίων 
432.598.000 λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων με τις 
διατάξεις Ν. 2065/92 και 48.447.000 δρχ. σε μετρητά. 
ιβ. 20 Ιουνίου 1993 για 500.000.000 δρχ. 
ιγ. 3 Οκτωβρίου 1993 για 1.600.000.000 δρχ. 
ιδ. 25 Σεπτεμβρίου 1994 για  800.000.000 δρχ. 
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ιε. 25 Ιουνίου 1995 για 900.000.000 δρχ. 
ιστ. Απόφαση ΔΣ της 28-2-1997 δρχ. 225.000.000 σε μετρητά. 
ιζ. 29 Ιουνίου 1997  για δρχ. 656.209.284  εκ των οποίων 655.892.284  
λόγω αναπροσαρμογής της αξίας παγίων στοιχείων  της Εταιρείας και 
317.000 δρχ. σε μετρητά.  
ιη. 15-3-1998 για 5.684.980.000  με την έκδοση 5.684.980 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης δια κεφαλαιοποιήσεως 
αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ειδικών αποθεματικών.   
ιθ.15-3-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. 
έκαστη σε επτακόσιες πενήντα (750)δρχ. έκαστη. 
κ. 15-3-1998 αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια σαράντα 
εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα 
(1.949.252.250)  δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων  
πεντακοσίων ενενήντα εννέα  χιλιάδων  τριών  (2.599.003)  νέων 
μετοχών  ονομαστικής αξίας  επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών  
εκάστης και τιμή διάθεσης  δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400)  δραχμών 
εκάστης  (διαφορά υπέρ το άρτιον), 
κα.  Απόφαση Δ.Σ. της 01/10/1998 δρχ. 469.216 για στρογγυλοποίηση 
κλασμάτων. 
κβ.  29-11-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από επτακόσιες 
πενήντα (750) δρχ. σε πεντακόσιες (500)  δραχμές εκάστη. 
κγ. 29-11-1998 αύξηση κατά εξήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα 
(60.250) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων. 
κδ. 24-10-1999 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από πεντακόσιες 
(500) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα  (350)  δραχμές εκάστη. 
κε. 24-10-1999 αύξηση κατά εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες 
(114.200) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων (συνολικά 326,3 
μετοχών περίπου). 
Κστ. 26-3-2000 αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  με 
δημόσια   εγγραφή   και   ιδιωτική  τοποθέτηση  συνολικά για το ποσό 
των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων  
επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών  
(2.414.764.800), με  την έκδοση έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα 
εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (6.899.328) νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας  δραχμών  
τριακοσίων πενήντα  (350) καθεμιάς.  
Κζ. 30.6.2001 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, 
συνολικά για το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (43.987.148) δρχ., ή 
εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων και ογδόντα εννέα (129.089) ευρώ, με 
ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 
τριακόσιες πενήντα (350) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα και ενενήντα επτά 
(350,9725) δρχ., ή ένα και μηδέν τρία (1,03) ευρώ. 
Κη. 25.5.2002 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον 
συνολικά για το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων 
χιλιάδων τριακοσίων (58.800.300) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30), 
ήτοι από ένα ευρώ και μηδέν τρία λεπτά (1,03) σε δύο ευρώ και τριάντα 
τρία λεπτά (2,33). 
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Κθ.  25.5.2002 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι 
(23.520.120) ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά πενήντα δύο λεπτά (0,52), ήτοι από δύο ευρώ και τριάντα 
τρία λεπτά (2,33) σε ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81), με σκοπό 
την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους. 
Λ. 21.5.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι 
τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 
σαράντα (24.424.740) ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής κατά πενήντα τέσσερα λεπτά (0,54), ήτοι από ένα 
ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81) σε ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 
(1,27), με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής 
στους μετόχους 
Λα. 17.12.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και 
εβδομήντα λεπτά (394.982,70), λόγω ακύρωσης τριακοσίων έντεκα 
χιλιάδων και δέκα (311.010) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20.  
Λβ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα 
εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ και τριάντα 
λεπτά (1.072.502,30) λόγω ακύρωσης οχτακοσίων σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (844.490) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 
Λγ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες 
εξακόσια εβδομήντα ευρώ (14.985.670) με ταυτόχρονη μείωση της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34), ήτοι 
από ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27) σε ενενήντα τρία λεπτά 
(0,93) με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής 
στους μετόχους 
Λδ. 30.6.2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια 
(26.445.300) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών 
προηγουμένων χρήσεων) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας 
εκάστης μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά, ήτοι από ενενήντα τρία 
λεπτά (0,93) σε ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53). 
Λε. 11.4.2007 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα 
πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (2.023.065,45) με την έκδοση 
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα 
πέντε (1.322.265) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα 
ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ και πενήντα τρία 
λεπτά (1,53) και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής τέσσερα (4) ευρώ.  
Λστ. 29.6.2007 ανάκληση της από 11.4.2007 απόφασης της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω μη έγκρισης του τρόπου 
κατανομής των μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των 
εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων δέκα πέντε (67.435.515) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα 
τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες 
(44.075.500) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου 
ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1,53) εκάστη.  
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Λζ. 29.06.2007 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ (44.075.500), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά ένα ευρώ (1,00), ήτοι από ένα ευρώ και πενήντα τρία 
λεπτά (1,53) σε πενήντα τρία λεπτά (0,53) με σκοπό την ισόποση 
αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.  
Λη. 6 Ιουνίου 2008 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 
(28.208,32) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας 
εκάστης μετοχής κατά 0,00064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από πενήντα τρία 
λεπτά (0,53) σε 0,53064 λεπτά του Ευρώ και στη συνέχεια μείωση της 
ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,09064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι 
από 0,53064 λεπτά του Ευρώ σε σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του 
Ευρώ με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής εννέα εκατομμυρίων 
εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (9.079.553) 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα 
τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.  
Λθ. 27.06.2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με 
καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και πενήντα 
δύο λεπτών (3.508.233,52 Ευρώ) και έκδοση επτά εκατομμυρίων 
εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ 
(7.973.258) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών,  
ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) η κάθε 
μια.  
Λι. Με την από 25.11.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
επαναφέρθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, λόγω μη καταβολής 
του ποσού της αύξησης των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών 
(3.508.233,52 Ευρώ), με έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων 
εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (7.973.258) νέων 
κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 
σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) η κάθε μια που 
αποφασίστηκε στην από 27.06.2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης 
της Εταιρίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920, 
στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου. 
Λκ. Με την από 19.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε 
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών 
(5.405.868,60 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών 
προηγουμένων χρήσεων) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων 
διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξήντα πέντε (12.286.065) νέων κοινών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν 
δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 0,231136351 νέες μετοχές για κάθε 
μία (1) παλαιά μετοχή.  
Λλ. Με την από 23.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα 
οκτώ χιλιάδων τριάντα Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(9.598.030,64 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό 
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αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης 
μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων 
οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων έξι (21.813.706) νέων 
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι 
οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  μία (1) νέα 
μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές.  
Λμ. Με την από 09.02.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων 
πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι 
λεπτών (15.356.849,20€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το 
ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής 
έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα 
(34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με 
αναλογία  τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.  

 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 
πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες 
εννιακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 
(53.748.971,76€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια 
εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις 
(122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης. 

 
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών  

 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.   
 

 

 
2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση 
μπορεί με την απόφασή της για αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων 
μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα 
απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια 
ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον 
χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η 
προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 
αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 
οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το 
επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται 
σε δημοσιότητα.  
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3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με 
εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με 
δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε 
ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων 
που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή 
τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 4548/2018. 
Επιτρέπεται ο περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 ν. 4548/2018. 
 
4. Η γενική συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία των  
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και 1 του άρθρου 132 Ν. 
4548/2018, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. 
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου 
υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά 
μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του 
συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η 
απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων 
ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται 
να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 Ν. 
4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική 
απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του 
καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου. 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του 

διοικητικού συμβουλίου 
 

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε  (5) έως 
δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων 
με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη 
Γενική Συνέλευση. 
 

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως 
επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής 
απόφασης. 

 
3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. 
 
4. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται και 
συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο 
Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή 
περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας 
συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των 
αρμοδιοτήτων του, ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή 
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κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο 
σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 
 

 
 ΆΡΘΡΟ 6 

Αναπλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
 

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα 
απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον 
τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών 
που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των 
παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που 
έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή 
μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω 
εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 
αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη 
δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να 
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό 
θέμα στην ημερήσια διάταξη. 
 
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα 
υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την 
αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο 
αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως 
είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε 
περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).   
 
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση 
γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
Αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου 

 
1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη 
διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την 
εκπροσώπησή της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.  

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις 
εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε ένα ή 
περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους 
και να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, 
εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που 
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τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τρίτους.  

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται 
εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή 
καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η 
σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των 
αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που 
αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. 
 
4. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αρκεί απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις έκδοσης 
ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα 
συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία αποφασίζει η Γενική 
Συνέλευση.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

Λήψη αποφάσεων 
 

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε 
φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή  οι ανάγκες της Εταιρείας το 
απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας 
του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη 
συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και 
κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη 
λήψη αποφάσεων.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, 
ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.  

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρo ή τον 
αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη) και 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να 
διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση συνεδρίασης με 
τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

 
4.  Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) 
πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή 
αντιπροσωπευομένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των 
τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν 
προκύπτον κλάσμα. 
 
5.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 
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6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και 
ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται 
από όλα τα παραστάντα . Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου 
ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της 
γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την 
καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός 
ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα 
χρηστά ήθη ή το νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά 
συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. 
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς 
να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 
 

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί 
συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι 
αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή 
τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό που 
καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, υπογράφεται από 
όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Οι 
υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να 
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.  

 
ΆΡΘΡΟ 9. 

Απαγόρευση Ανταγωνισμού 
 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που 
συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, 
καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής 
Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις 
που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία 
και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν 
τέτοιους σκοπούς. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν  με οποιονδήποτε τρόπο 
στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να : α) 
συμμετέχουν  στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που 
είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 
32 ν.4308/2014και β) να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στα 
διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών ή να μετέχουν ως 
μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης. 
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2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης 
ισχύουν τα προβλεπόμενα  στην παρ. 2  του άρθρου 98 του Ν. 
4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
                                   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
ΆΡΘΡΟ 10 

Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης 
 

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά 
κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή 
ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου 
να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η 
Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο 
θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 
του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως 
οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή 
αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).  . Η Γενική Συνέλευση που 
συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις 
για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική 
Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.  
 
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά  στην έδρα της Εταιρείας 
ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου 
δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται 
το Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 
3. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή 
πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της 
συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που 
εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της 
συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη 
νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη 
συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα 
της τελευταίας.  
 
4.  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 
4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα 
πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

  
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Ψήφοι μετοχών- Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Αντιπροσώπευση 

Λήψη αποφάσεων 
 

        1.   Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο. 
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2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίζει κάθε 
μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. 
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και 
υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν 
από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την 
κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης 
αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται να έχουν αποσταλεί τα 
σχετικά έγγραφα εντός της ανωτέρω προθεσμίας με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.groupiaso.gr της 
Eταιρείας. 
 

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από 
απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής 
της. Για την ύπαρξη ή μη της ως άνω δυνατότητας αποφασίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει 
να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Στην 
περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε 
θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη 
συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να 
συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 
124 και 127 Ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, 
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με 
ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και 
να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη 
διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής 
καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. 
 

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, 
διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη 
Συνέλευση. Για την ύπαρξη ή μη της ως άνω δυνατότητας αποφασίζει το 
διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση σύγκλησης της γενικής 
συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η 
συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε 
έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες 
για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση 
της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της 
ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 

 

5.   Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Στα θέματα, που 
για τη συζήτησή τους απαιτείται η κατ’ άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 
4548/2018, όπως ισχύει, αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση 
αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων 
σε αυτήν ψήφων. 

http://www.groupiaso.gr/
http://www.groupiaso.gr/
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ΆΡΘΡΟ 12 

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 
 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική 
Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο 
ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που 
παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.  
Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να 
καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της 
γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν 
αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το 
περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο 
της Εταιρείας με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, 
προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των 
μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του 
κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό 
έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε 
απόφασης και τον αριθμό των αποχών. 
 
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως 
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να 
απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 
ΆΡΘΡΟ 13 
Ελεγκτές 

 
Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση 
σχετικά με τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές  
καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν 
τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή ο οποίος, μαζί με τον αναπληρωτή του, 
διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.   
   

 
ΆΡΘΡΟ 14 

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Χρηματοικονομικές καταστάσεις 
- Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών 

 
1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη 
(1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη  (31η) Δεκεμβρίου 
κάθε έτους. 
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2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις 
ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για 
έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε 
φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης. 
  
3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

    ΆΡΘΡΟ  15 
 

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της εφαρμοστέας κάθε φορά χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 
 
2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 
4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να 
ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και 
θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν. 
 

 
Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εδρεύουσας στο Μαρούσι - Αττικής 

Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» με αρ. 
Γ.Ε.ΜΗ. 1403101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/0061), όπως διαμορφώθηκε 

μετά τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.09.2019  
 

 
            

 
 

 


