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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
_____________________________
Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο
χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας με την
επωνυμία ‘’MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε.” και στα επί της Ιεράς Οδού αριθμ. 195 γραφεία της και
στον ειδικά καθορισμένο για τη συνεδρίαση της συνέλευσης χώρο (αίθουσα συνεδριάσεων
διοικητικού συμβουλίου), συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικο, οι μέτοχοι αυτής
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Γεώργιος Δημοτσάντος
καταλαμβάνει την θέση του Προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και
προσλαμβάνει το παριστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Δημοτσάντου, ως
προσωρινή Γραμματέας σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο
Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, ζήτησε από τον
προσωρινή γραμματέα να θέσει υπόψη των κ.κ. Μετόχων τις τηρηθείσες διατυπώσεις
δημοσιότητας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γραμματέας, αφού έλαβε
το λόγο, ανακοινώνει στους κ.κ. μετόχους ότι για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, δεν τηρήθηκαν διατυπώσεις δημοσιότητας, καθώς παρίσταται το σύνολο του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη
λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 Ν. 4548/2018)
Τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Εταιρείας (ατομικά και
ενοποιημένα), η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, που διαλαμβάνει και τις εκθέσεις του Ανεξάρτητου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή υπεβλήθησαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ με σχετική επιστολή
της Εταιρείας, ΚΑΙ καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες
χρήσης 2018, συντάχθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τέθηκαν στη διάθεση του
κοινού, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα (διαδικτυακό τόπο) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική
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διεύθυνση www.megalab.info/reports/egaleo, από όπου κάθε ενδιαφερόμενος είχε και έχει τη
δυνατότητα να λάβει άνευ κόστους αντίγραφα, και θα παραμείνουν αναρτημένα όπως ο νόμος
ορίζει (5 έτη τουλάχιστον).
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας VNT AUDITING
FIRM ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. που υπογράφεται από την
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Δέσποινας Αγ. Μπαμπανέλου Α.Μ./ΣΟΕΛ: 37151 τα συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2018, διανεμήθηκαν στους κ.κ. μετόχους που τα
ζήτησαν και σε όλους τους παριστάμενους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση μετόχους, κατά
την είσοδό τους στο χώρο της Συνέλευσης.
Ο προσωρινός Πρόεδρος έθεσε υπόψη των κ.κ. μετόχων το σύνολο των δημοσιεύσεων
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, όπως προηγουμένως εξετέθησαν, η νομιμότητα, το
έγκυρο και εμπρόθεσμο των οποίων επικυρώθηκε με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων
μετόχων, μη εκφρασθείσης δε αντιρρήσεως από οποιοδήποτε των παρισταμένων μετόχων ή και
μη υποβληθέντος άλλου προεξεταζομένου ζητήματος, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την πρόοδο της
Συνέλευσης.
Στη συνέχεια κάλεσε το Γραμματέα να αναγνώσει τον Πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης.6.2019, που συντάχθηκε
από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω και αναγνώσθηκε στη Συνέλευση και έχει όπως
ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Στοιχεία Μετόχου ή Πληρεξουσίου
‘’ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E’’, ‘’ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS
A.E’’,εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο
αυτής, κα Μαρία Δημοτσάντου του Σωτηρίου, Π. Ψαρρέα 14, 152 36 Π.
Πεντέλη Αττικής
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Αριθμός
Μετοχών

Αριθμός
Ψήφων

60.000

60.000
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Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος, Π. Ψαρρέα 14, 152 36 Π.
Πεντέλη Αττικής - Αυτοπροσώπως

52.000

52.000

Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου, Δάφνης 3, 145 72 Δροσιά Αττικής
– Αυτοπροσώπως

8.000

8.000

Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου, Δάφνης 3, 145 71 Δροσιά Αττικής Αυτοπροσώπως

8.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

140.000

140.000

Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου Θερμοπυλών 64, Βριλήσσια
Αττικής – Αυτοπροσώπως
Μητροπούλου Σωτηρία του Χρύσανθου, Θερμοπυλών 64, Βριλήσσια
Αττικής - Αντιπρόσωπος Χρύσανθος Μητρόπουλος (ίδια ως άνω στοιχεία)
Σύνολο (6) μέτοχοι1
(1)

Επί συνόλου (140.000) ονομαστικών μετοχών.

(2)

Ποσοστό δεσμευθέντων επί συνόλου μετοχών (100%)
Αιγάλεω 25η Ιουνίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Γεώργιος Δημοτσάντος
Κατά την ανάγνωση του ονόματος ενός εκάστου μετόχου επιβεβαιώθηκε η αυτοπρόσωπη

παράσταση όλων των μετόχων του Πίνακα Συμμετοχής. Ούτως παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
στη Συνέλευση μέτοχοι οι οποίοι δέσμευσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, τις μετοχές τους, και οι
οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 140.000 ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%.
Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κος Γεώργιος Δημοτάντος ζήτησε από τη Συνέλευση, να
κηρύξει οριστικό τον ανωτέρω πίνακα.
Η Συνέλευση κηρύσσει ομόφωνα οριστικό τον από 25.6.2019 Πίνακα Μετόχων που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση της 25 ης.6.2019,
αναγνωρίζοντας ότι συμμετέχουν ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα σε αυτήν μέτοχοι
εκπροσωπούντες συνολικά 140.000 ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%
των Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία για τη νόμιμη λήψη αποφάσεων
επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόοδο των εργασιών
της Συνελεύσεως.
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Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δημοτάντος ζήτησε από τη Συνέλευση,
να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης και για το σκοπό αυτό πρότεινε ως
Πρόεδρο τον ίδιο και ως γραμματέα το μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Δημοτσάντου.
Η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Γεώργιο
Δημοτάντο και ως Γραμματέα Ψηφολέκτη την κα Μαρία Δημοτσάντου, οι οποίοι κατέλαβαν τις
θέσεις τους στο Προεδρείο της Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τη Γραμματέα να αναγνώσει την Πρόσκληση καθώς
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που
αναγνώστηκε και έχει επί λέξει όπως ακολουθεί:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1]

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και

Ενοποιημένων) της ‘’MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε.” χρήσεως 2018 (1.1.2018– 31.12.2018), μετά
από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.
2]

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε

ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018, κατ’ άρθρο 108 του
Νόμου 4548/2018.
3]

Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2018 - προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και
αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2019-2020 προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018
και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
4]

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

(Εταιρικών και ενοποιημένων) τoυ ‘’MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε.”., σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5]

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά

-4-

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου,
οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.
6]

Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.

4548/2018 και έγκριση αυτής.
7]

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί

σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα
με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.
Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
"1]

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και

Ενοποιημένων) της ‘’MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε.” χρήσεως 2019 (1.1.2019– 31.12.2019), μετά από
υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης
Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.’’
Η Γραμματέας, προ της λήψεως αποφάσεως επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης
ανέγνωσε την οικονομική έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου [Ετήσια Οικονομική
Έκθεση], στην οποία περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου του
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της που έχει επί
λέξει ως εξής:

MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε
Ιερά Οδός 195, Αιγάλεω
ΑΡ. ΓΕΜΗ:126745201000
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ 31/12/2018
Συνταχθείσα με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Αθήνα, 16/4/2019
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“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε»
την 16/4/2019 και έχουν κατά το Νόμο δημοσιοποιηθεί.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Δημοτσάντος
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 546033/2018
ΑΔΤ.: ΑN 160765/2017
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Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Το Μέλος του ΔΣ

& Αναπληρωτής Διευθ. Σύμβ.

Medicon Hellas A.E.
Μαρία Δημοτσάντου

Γεώργιος – Κων/νος
Μπαλτζόγλου
Α.Δ.Τ.:ΑΙ 628126/2010
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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2018
Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλουμε συνημμένα στην ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας και των γενικά παραδεκτών Λογιστικών Αρχών, όπως αυτές προδιαγράφονται από τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και τις παρατηρήσεις μας επ’ αυτών, και
παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.
1. Εισαγωγή (Έδρα - Υποκαταστήματα -Σκοπός - Αντικείμενο Δραστηριότητας)
Η «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρία») εδρεύει
στην Ιερλα Οδός 195, τκ 122 41, Αιγάλεω . Η Εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο τον Διαγνωστικών Εργαστηρίων.
2. Εξωτερικό περιβάλλον
Oι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις της Εταιρίας, δεδομένου ότι η
Ελλάδα, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται ως επί το πλείστον η Εταιρία, είναι η δυσπραγία
του Δημοσίου, η περικοπή των δημοσίων δαπανών και συγκεκριμένα των δαπανών του ΕΟΠΠΥ,
σε συνδυασμό με την παράταση του καθεστώτος claw back και rebate.
3. Αποτελέσματα και επιδόσεις κλειόμενης χρήσης
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 215.897,72 ευρώ, έναντι 129.296,08 ευρώ κατά την
προηγούμενη εταιρική χρήση.
Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως διαμορφώθηκαν σε κέρδη 42.130,72 ευρώ, έναντι
ζημιών 11.087,49 ευρώ κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση.
Οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Περιθώριο μικτού κέρδους
92,0%
86,3%
Περιθώριο EBITDA
30,5%
7,0%
Περιθώριο EBIT
27,9%
3,3%
Περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων
27,9%
3,2%
Περιθώριο καθαρής κερδοφορίας
19,5%
(8,6%)
% λειτουργικών δαπανών επί πωλήσεων
59,9%
75,5%
% συνολικών δαπανών επί πωλήσεων
64,5%
83,0%
Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:
1/1 31/12/2018
Απόδοση απασχολουμένων κεφαλαίων
13,9%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
31,9%
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1/1 31/12/2017
0,6%
2,4%

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
4. Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 253.770,01 ευρώ, έναντι 608.769,91 ευρώ κατά
την προηγούμενη εταιρική χρήση.
Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρίας απεικονίζονται λεπτομερώς στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και
συγκεκριμένα στη Σημείωση υπ’ αριθμόν 5.
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Γενική ρευστότητα
Άμεση ρευστότητα
Κεφάλαιο κίνησης
Ταμειακή ρευστότητα

4,70
4,70
1,25
3,45

1,29
1,29
0,13
1,16

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:
1/1 31/12/2018
Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων
4,84
Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων
0,67
Μέσο διάστημα είσπραξης απαιτήσεων
75
Μέσο διάστημα εξόφλησης υποχρεώσεων
545

1/1 31/12/2017
1,57
0,20
232
1.820

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης διαμορφώθηκαν ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Ίδια προς Ξένα κεφάλαια
Ίδια προς Συνολικά κεφάλαια

4,75
0,83

0,38
0,28

5. Διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά μέσα
Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους
επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρίας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου
καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών της Εταιρίας γίνονται με το νόμισμα του κύριου
οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ. Ως εκ τούτου, δεν
υφίσταται κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των
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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες
διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις, ούτε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα, και
δεν εκτίθεται εν γένει σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Κίνδυνος τιμών
Η Εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές
των χρεογράφων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται,
παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά
περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των
χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων και των πληρωμών της. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και ο προγραμματισμός πληρωμών σε εβδομαδιαία και
μηνιαία βάση.
Κίνδυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων
Στις 27 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν τον
κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΕΕ) (2016/679) ("κανονισμός για την προστασία
δεδομένων"). Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει εκτεταμένες υποχρεώσεις για
τις εταιρείες σε σχέση με διαδικασίες και μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Σε περιπτώσεις παραβίασης
επιτρέπει στις εποπτικές Αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου παγκόσμιου
κύκλου εργασιών του Ομίλου (ή 20 εκ. ευρώ, όποιο είναι μεγαλύτερο). Ο Κανονισμός για την
προστασία των δεδομένων τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά στις 25 Μαΐου 2018 μετά από μια
μεταβατική περίοδο δύο ετών.
Η εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών του και τα προστατεύει με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Παρά τις
ενέργειες της Εταιρίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τυχόν παραβίαση των
νόμων ή κανονισμών περί προστασίας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και θα
μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην Εταιρία, την οικονομική κατάσταση και
τις προοπτικές.
Η Διοίκηση της Εταιρίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο κίνδυνο έχει ήδη
αναπτύξει όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος.
6. Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα
Στην Εταιρεία απασχολούνται 3 εργαζόμενοι, έναντι 3 κατά το προηγούμενο έτος. Η Εταιρία
απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και συνεργάζεται μαζί του και με τους εργαζομένους για θέματα
ασφαλείας στο χώρο εργασίας.
Η Εταιρία εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και συμμετέχει σε
προγράμματα ανακύκλωσης.
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7. Προοπτικές για την τρέχουσα εταιρική χρήση
Παρά το δυσμενές και ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση προσδοκά περαιτέρω
βελτίωση των βασικών μεγεθών της Εταιρίας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Δημοτσάντος
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 546033/2018

Αθήνα, 16/4/2019
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Το Μέλος του ΔΣ

& Αναπληρωτής Διευθ. Σύμβ.
Medicon Hellas A.E.
Μαρία Δημοτσάντου

ΑΔΤ.: ΑN 160765/2017

Γεώργιος – Κων/νος
Μπαλτζόγλου
Α.Δ.Τ.:ΑΙ 628126/2010

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Α.Ε»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
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Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη
γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά
στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις
εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
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προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά,
θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από
τη Διοίκηση.

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το
εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική

πληροφόρηση της εταιρείας για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων.
Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της
Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Λεωφ. Μεσογείων 396
153 41 Αγ. Παρασκευή
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 174, Α.Μ. ΕΛΤΕ: 045

Αθήνα, 17 Απριλίου 2019
H Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Δέσποινα Αγ. Μπαμπανέλου
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 37151

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε €)
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Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5
6

31/12/2018

31/12/2017

44.604,52
0,03
4.244,83
2.374,00
51.223,38

34.293,43
337,53
4.780,57
1.596,00
41.007,53

9
10
11

46.045,25
7.887,96
148.613,42
202.546,63
253.770,01

43.101,50
14.076,99
510.583,89
567.762,38
608.769,91

12

140.000,00
69.661,57
209.661,57

140.000,00
27.530,85
167.530,85

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού

15

1.046,74
1.046,74

182,16
182,16

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις από φόρους

17
18

27.772,77
15.288,93
43.061,70
253.770,01

440.533,80
523,10
441.056,90
608.769,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια
Kεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέον

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ποσά σε €)
Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα & ζημίες
Κέρδη προ φόρων & επενδυτικών
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα
Κέρδη ανά μετοχή - βασικά
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA)
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20
21
21
22
23
24
25

1/1 31/12/2018
215.897,72
(17.209,09)
198.688,63
711,00
(35.181,54)
(94.187,88)
(9.804,88)
60.225,33
80,09
(153,49)
60.151,93
(18.021,21)
42.130,72

1/1 31/12/2017
129.296,08
(17.739,01)
111.557,07
0,00
(29.486,87)
(68.069,73)
(9.741,92)
4.258,55
40,88
(140,00)
4.159,43
(15.246,92)
(11.087,49)

42.130,72

(11.087,49)

0,3009

(0,0792)

5.679,37
65.904,70

4.785,89
9.044,44

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε €)
Kεφάλαιο

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο:

Υπόλοιπο 31/12/2016

140.000,00

38.618,34

178.618,34

Αποτελέσματα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο 31/12/2017

0,00
140.000,00

(11.087,49)
(11.087,49)
27.530,85

(11.087,49)
(11.087,49)
167.530,85

0,00
140.000,00

42.130,72
42.130,72
69.661,57

42.130,72
42.130,72
209.661,57

Αποτελέσματα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο 31/12/2018
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε €)
1/1 31/12/2018
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Μείον προσαρμογές για:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Μείον:
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων
Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β)

1/1 31/12/2017

60.151,93

4.159,43

5.679,37
864,58
153,49

4.785,89
182,16
140,00

(80,09)

(40,88)

2.467,28
(406.619,71)

87.424,89
(256.770,50)

(153,49)
(8.860,96)
(346.397,60)

(140,00)
(18.669,12)
(178.928,13)

80,09

40,88

(15.652,96)
(15.572,87)

(791,74)
(750,86)

(361.970,47)
510.583,89
148.613,42

(179.678,99)
690.262,88
510.583,89

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ)
Μετρητά και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου
Μετρητά και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου

Οι Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από την επόμενη έως την τελευταία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» (εφ εξής η «Εταιρία»)
Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρία φέρει τον διακριτικό τίτλο «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε»
και τον αριθμό ΓΕΜΗ 126745201000.
Η Εταιρία έχει έδρα τον Δήμο Αιγάλεω και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Ιερά Οδός
195, Αιγάλεω.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:






ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος, που εκπροσωπείται από ορισθείσα εκπρόσωπο της κα. Μαρία
Δημοτσάντου.
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Εκτελεστικό Μέλος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - Εκτελεστικό Μέλος

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2018 (1 Ιανουαρίου
2018 εως 31 Δεκεμβρίου 2018), εφ’ εξής η «κλειόμενη χρήση», και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας την 16/4/2019.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί
από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες μέσω
των αποτελεσμάτων και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (goingconcern) και
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό EΚ αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ
ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίασης
των Οικονομικών Καταστάσεων και λειτουργίας της Εταιρίας. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε
Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Τυχόν διαφορές ανάμεσα σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και τα αντίστοιχα ποσά στις
Σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων,
αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού,
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παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των
εσόδων και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις.
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των
λογιστικών αρχών της Εταιρίας.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν τη δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας κατά την ημερομηνία σύνταξής τους.
Ενοποίηση
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ενσωματώνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις που συντάσσει η μητρική εταιρία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
την μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης. Οι ως άνω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό από την ιστοσελίδα www.mediconsa.com
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Η Eταιρία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες που την αφορούν και η
εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2018.
Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρία και
έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν
υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2018, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της
Εταιρίας.
Στη μεθεπόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων και
Διερμηνειών τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα.
•
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε
το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την
επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης,
μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η υιοθέτηση του
νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια έναρξης της χρήσης 2018. Οι νέες
λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου παρουσιάζονται στη σημείωση 2.3.7
των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων.
• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου
Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που
αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των
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Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες
βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το
νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα
πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα
μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας
τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει
το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες
που σχετίζονται με τα έσοδα. Η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επίδραση στις
Οικονομικές Καταστάσεις. Οι νέες λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου
παρουσιάζονται στη σημείωση 2.3.17 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων.
• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον
τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται
αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν
το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η υιοθέτηση του νέου Προτύπου και της εν λόγω
τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς
τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό
χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση
των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που
φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση
παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας
πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της
συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η
εν λόγω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών
επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά
Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις
υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες
δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021
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(«προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που
ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για
τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και
αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων
εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς
ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε
επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη
χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την
αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως
επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική
τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η
εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές
εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση
στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές
τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής»)
και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις
κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο
μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο Πρότυπο από την 01/01/2019 με τη σωρευτική επίδραση της
αρχικής εφαρμογής να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει επιλέξει να αναγνωρίσει το δικαίωμα
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου σε
ποσό ίσο με την υποχρέωση μίσθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. C8(b)(ii) του
Προτύπου. Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση του λογιστικού
χειρισμού και της αναμενόμενης επίπτωσης στις οικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή του
νέου Προτύπου. Συγκεκριμένα, λόγω της ως άνω επιλογής που θα ακολουθήσει δεν αναμένεται
επίδραση στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα
επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται
μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες
επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση.
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ
12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι
επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12
απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι
επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
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Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις
οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και
αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που
περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα
που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον
φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των
ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος
Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί
επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την
περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή
περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση
με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο
οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την
παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την
αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις.
Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων,
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καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων
για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και
διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και
της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του.
Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν
τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση
στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης
είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις
αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών
στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το
IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης
σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν
ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος
ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του
ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό
καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη
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ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό
χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των
συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις
που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικές λογιστικές αρχές
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη
επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της
συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισμό στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις
μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου της Εταιρίας στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν απομειώσεις της αξίας μεμονωμένων επενδύσεων. Ζημίες
συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωμάτων της Εταιρίας σε αυτές, δεν καταχωρούνται,
στο βαθμό που δεν συνιστούν συμβατική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση της Εταιρίας.
Λειτουργικοί τομείς
Οι τομείς δραστηριότητας αποτελούν συστατικά που εξετάζονται τακτικά από το Διοικητικό
Συμβούλιο και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική
κατηγοριοποίηση. Η Διοίκηση της Eταιρίας σήμερα εξετάζει τη δραστηριότητα συνολικά ως
ενιαία.
Συναλλαγματικές μετατροπές
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος
του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία (λειτουργικό νόμισμα:
ευρώ). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (νόμισμα αναφοράς).
Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών
που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και
κατά την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα.
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης.
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Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
[Για τα πάγια που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής
που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον].
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται.
Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως:
 Κτίρια (ιδιόκτητα): 40 έτη
 Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων: από 10 έως 20 έτη
 Μηχανολογικός εξοπλισμός: 6,67 έτη
 Αυτοκίνητα-Οχήματα: από 5 έως 6,66 έτη
 Λοιπός εξοπλισμός: 5 έτη
Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει
όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες
καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος
τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται σε βάρος
των αποτελεσμάτων χρήσης.
Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση
τους και βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής απεικονίζονται στο κόστος, μειωμένα κατά τις
τυχόν ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων της Εταιρίας,
αρχίζει όταν τα αυτά είναι έτοιμα για χρήση.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε εφαρμογές λογισμικού και σε σήματα και άδειες.
Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι από 5
έως 10 έτη.
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι
οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το
απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η
ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το
ύψος της ανακτήσιμης.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία
απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία
του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της
ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη
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αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες
χρήσεις.
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό
στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο
αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
του ενεργητικού για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό
τίτλο για μία άλλη επιχείρηση.
Από την 1/1/2018 η Εταιρεία και ο όμιλος ξεκίνησαν την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης,
αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων
Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αυτή (1/1/2018).
Η αρχική εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου δεν είχε επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας
κατά την 1/1/2018, ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα υπόλοιπα
έναρξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2018.
Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η εταιρεία ή ο όμιλος
καθίσταται ένα εκ των συμβαλλομένων μερών του χρηματοοικονομικού μέσου.
Αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης
και επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) με το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν
προστίθενται στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται
στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η
τιμή της συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη
σύμφωνα με τους ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη
αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης
κατά την αρχική αναγνώριση, να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που
μέρος του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του
χρηματοοικονομικού μέσου, η εταιρεία θα πρέπει να επιμετρά την εύλογη αξία του
χρηματοοικονομικού μέσου.
Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων
Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σχετικά με τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των
συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα
και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
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1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος: Ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν
ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου
ο στόχος είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου
και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω
συνθήκες:
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου
ο στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όσο και η πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου
και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο
περιπτώσεις. Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, εάν αυτό εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή
στην αναγνώριση («λογιστική ανακολουθία»), η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε
από την επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών
και ζημιών επί αυτών σε διαφορετικές βάσεις.
Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας
επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο που δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο
αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από τον αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση
που μία εταιρεία εφαρμόσει την ανωτέρω επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα
αποτελέσματα της χρήσης (και όχι στα λοιπά συνολικά έσοδα), τα μερίσματα από την επένδυση
αυτή.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:
1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος.
2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:
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1. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού,
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού, και
2. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου.
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή
προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την
αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος,
η προεξόφληση παραλείπεται.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα και αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των
χρηματοοικονομικών μέσων.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη
αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων
προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών
μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις
ακόλουθες εξαιρέσεις:
1. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
2. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή
αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου του ενεργητικού.
3. συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης.
4. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς.
5. το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε μία συνένωση
επιχειρήσεων για την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3.
Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων που έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της χρήσης, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που
αποτελούν τμήμα μίας σχέσης αντιστάθμισης και της μεταβολής στην εύλογη αξία της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου της
υποχρέωσης (η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα).
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του
στοιχείου ή όταν η εταιρεία μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη της κυριότητας επί αυτού.
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Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος
αυτής) εξαλείφεται, όταν ο οφειλέτης είτε απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής)
εξοφλώντας τον πιστωτή είτε απαλλάσσεται νομίμως από την πρωταρχική ευθύνη της
υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας είτε από τον πιστωτή).
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου
ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η
αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις
πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων,
αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:
•
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει
επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),
•
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο
(Στάδιο 2), και
•
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις
απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται
στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της
διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών
ροών και των ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται
χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού
στοιχείου του ενεργητικού.
Αποθέματα
Τα αποθέματα, αν υπάρχουν, επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές
πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των
τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας καθώς και τραπεζικές
καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες, μέχρι τρεις μήνες, επενδύσεις υψηλής
ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
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Μετοχικό Κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση
του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία
σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν
τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων
κεφαλαίων μέχρι οι ίδιες μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία
από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα & φόρους
εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με
την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται
από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Εισπράξεις που προκύπτουν από
λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Οι λοιπές μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικών μισθώσεων
αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. Η αρχική τους αναγνώριση γίνεται στην
εύλογη αξία τους ή, εφόσον αυτή είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών
μισθωμάτων της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ημερομηνία
έναρξης της μίσθωσης. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στον
Ισολογισμό και εμφανίζεται ως υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Οι καταβολές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και σε μείωση της
υποχρέωσης της μίσθωσης, ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους
στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει απευθείας
τα αποτελέσματα.
Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία με
εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση του φορολογικού
συντελεστή που είναι γνωστό κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ότι θα έχει εφαρμογή στο
χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα ανακτηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία
εκτιμάται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής
διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Παροχές στο προσωπικό
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Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δουλευμένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο
στην περίοδο που αφορά.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που
έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από
μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην
περίοδο που προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η Εταιρεία, είτε τερματίζει την
απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να
δεχθούν προσφορά παροχών από την Εταιρεία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της
απασχόλησης τους.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο
κατά την προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν
δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και β) όταν η οικονομική
οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και
συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της
απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.

Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση, ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, και αφ’ ενός πιθανολογείται ότι
θα απαιτηθεί εκροή για το διακανονισμό της υποχρέωσης αυτής, αφ’ ετέρου η εκροή αυτή
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώματα πάγια
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο
μακροπρόθεσμο παθητικό ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα
σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων.
Αναγνώριση εσόδων
Από την 1/1/2018 η εταιρία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από
Συμβάσεις με Πελάτες» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας
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την σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων
κατά την ημερομηνία αυτή (1/1/2018).
Η εφαρμογή του νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την
1/1/2018, ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα υπόλοιπα έναρξης της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2018.
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες,
το νέο Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια:
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία
αναμένει να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή
υπηρεσιών σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων
(φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων).
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε
έναν πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη
μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη).
Η Εταιρεία αναγνωρίσει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες
(προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς
επίσης και όταν διατηρούν δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο
(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν
εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να
λάβουν το τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη.
Αντίστοιχα, αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχουν ικανοποιήσει
τις δεσμεύσεις εκτέλεσης πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για
παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα
της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.
Η αναγνώριση των εσόδων της Εταιρείας πραγματοποιείται ως εξής:
• Πωλήσεις αγαθών: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται κατά τη χρονική στιγμή
που o αγοραστής αποκτά τον έλεγχο των αγαθών, συνήθως με την παράδοση των αγαθών. Ως εκ
τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων αυτών.
• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την
περίοδο παροχής της υπηρεσίας με βάση τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από τους
πελάτες. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση των
εσόδων αυτών.
• Έσοδα από τόκους και μερίσματα: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια
μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Τα έσοδα
από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους

- 34 -

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
μετόχους. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 για την αναγνώριση εσόδων από τόκους και μερίσματα δεν
έχει επίδραση στη λογιστική πολιτική της Εταιρείας.
Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με το μέσο
σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των
χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρία καθώς και των λογαριασμών της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης στους οποίους αναγνωρίζονται τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα.

Κατηγορίες χρηματ/κών μέσων
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθ/μα & ισοδύναμα
Επενδύσεις διαθ/μες προς πώληση
Σύν. χρηματ/κών περ. στοιχείων

31/12/2018

31/12/2017

46.045,25
148.613,42
0,00
194.658,67

43.101,50
510.583,89
0,00
553.685,39

0,00

0,00

0,00
15.661,67
15.661,67

0,00
425.810,18
425.810,18

31/12/2018
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές & λ/υποχρεώσεις
Σύνολο χρημ/κών υποχρεώσεων

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει:
 Τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων
χρηματοοικονομικών στοιχείων.


Τις προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών,
επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων
ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.



Τις προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για μελλοντική πώληση υπηρεσιών.
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Τα προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συμβατικές
υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού.



Τις απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως είναι ο πιστωτικός
κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς που προέρχεται από τις διακυμάνσεις σε επιτόκια δανεισμού και
στις τιμές αγοράς.
Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται διαχρονικά στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Το πρόγραμμα
διαχείρισης του κινδύνου από τη Διοίκηση έχει στόχο την ελαχιστοποίηση - κατά το μέτρο που
αυτό είναι δυνατό - των δυσμενών επιπτώσεων από τις ανωτέρω διακυμάνσεις.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της εταιρείας καθώς και οι συνθήκες της παροχής
των πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση.
Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός
κίνδυνος ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη απομείωσης ή από άλλη εξασφάλιση.
Παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό
κίνδυνο:
31/12/2018
31/12/2017
Εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

46.045,25
148.613,42
194.658,67

43.101,50
510.583,89
553.685,39

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τις
προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις, ούτε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα, και
δεν εκτίθεται εν γένει σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις που πρέπει να διακανονισθούν σε
μετρητά ή με την παράδοση άλλου χρηματοοικονομικού μέσου.
Η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας καταβάλλοντας προσπάθεια - στο μέτρο του
δυνατού - να έχει πάντοτε επαρκή ρευστότητα για να καλύπτει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία διατηρεί χρηματοδοτικές γραμμές με πιστωτικά ιδρύματα με τα
οποία έχει πολυετή συνεργασία και καλύπτει τις γραμμές αυτές και με εμπράγματες
εξασφαλίσεις.
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Παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει στοιχεία της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων της Εταιρίας:
Ληκτότητα υποχρ. την
31/12/2018

31/12/2018
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές & λ/υποχρ.
Σύνολα
_
Ληκτότητα υποχρ. την
31/12/2017

_
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές & λ/υποχρ.
Σύνολα

βραχυπρόθεσμες
από 6
έως
έως
12
6 μήνες
μήνες
15.661,67
15.661,67

0,00
0,00

μακροπρόθεσμες
από 1
έως
5 έτη
0,00

άνω
των
5 ετών
0,00

0,00

0,00

Σύνολα
0,00
0,00
15.661,67
15.661,67

βραχυπρόθεσμες
μακροπρόθεσμες
από 6
έως
από 1
άνω
έως
12
έως
των
6 μήνες
μήνες
5 έτη
5 ετών
Σύνολα
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.810,18
425.810,18
425.810,18
0,00
0,00
0,00 425.810,18

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τις προκαταβολές από
πελάτες και από κάθε τρίτο.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς δεν διενεργεί συναλλαγές σε
ξένο νόμισμα.
Εκτίμηση εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σε ενεργές
αγορές (χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν βρίσκονται υπό
διαπραγμέτευση σε οργανωμένη αγορά, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και παραδοχές οι
οποίες βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός
είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της
Εταιρίας.

- 37 -

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών της Γενικής, Οικονομικής και Εμπορικής
Διεύθυνσης:
 Θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των
κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα
λειτουργίας της Εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον
λειτουργικό κίνδυνο).


Kαθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.



Mεριμνά ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει
διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία της.

Οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο είναι οι εξής:
Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου αγοράς
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τις
διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και
διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των
προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:
 Μεριμνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοδοτικά
ανοίγματα της Εταιρίας.


Καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των
ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών.



Μελετά σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους της Εταιρίας την τυχόν ανάγκη απόκτησης
μέσων αντιστάθμισης κινδύνων, όπως επίσης και την ύπαρξη εναλλακτικών τύπων
χρηματοδότησης.



Διενεργεί σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας και εφαρμόζει προγράμματα προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων.

Πολιτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τις
διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, και συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη
συνεργασία της Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης:
 Θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα.


Προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε: (α) απαιτήσεις υπό
καθυστέρηση και (β) επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).



Ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα, και ενσωματώνει τις
πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου.



Προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούμενων απομειώσεων επισφαλών απαιτήσεων.



Αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρίας.



Ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί
καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.
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Εκτιμά, σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση, την πιστοληπτική ικανότητα των
αντισυμβαλλόμενων πελατών.

Για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπ’ όψιν η πιστοληπτική ικανότητα του
αντισυμβαλλόμενου αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο αυτός δραστηριοποιείται,
καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Πολιτική της Εταιρίας είναι να
συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες.
Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις
ανάγκες ρευστότητάς της μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων
πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών εκροών από την
καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες
χρονικές ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).
Διαχείριση κεφαλαίων
Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στην Εταιρία τη δυνατότητα να συνεχίσει
τις δραστηριότητές της, ώστε να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους
ενδιαφερόμενους, διατηρώντας παράλληλα μια κεφαλαιουχική δομή που θα ελαχιστοποιεί το
κόστος κεφαλαίου.
Τα εργαλεία της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η μερισματική πολιτική, η έκδοση ή η επιστροφή
κεφαλαίου και η αγοραπωλησία στοιχείων του ενεργητικού.
Βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής
μόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το
καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα δάνεια) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως
τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.
Ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώθηκε ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Μείον: Χρηματικά Διαθέσιμα
(148.613,42)
(510.583,89)
Καθαρό χρέος
(148.613,42)
(510.583,89)
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά κεφάλαια

209.661,57
61.048,15

Συντελεστής μόχλευσης

(243,4%)

167.530,85
(343.053,04)
148,8%

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που
ακολουθούνται.
Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης της Εταιρίας, είναι
δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών και παραδοχών που έχει κάνει και
των πραγματικών αποτελεσμάτων.
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Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε
ιστορικά δεδομένα, αλλά και εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους
επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
Εύλογη αξία και ωφέλιμη ζωή περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρία προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων
παγίων.
Απομείωση απαιτήσεων
Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν υπάρχουν
αντικειμενικές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή
κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή.
Επίδικες υποθέσεις
Η Εταιρία διενεργεί εκτιμήσεις αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και προβαίνει
σε προβλέψεις εάν κρίνει ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα λογιστικά υπόλοιπα των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη
δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω
εκτιμήσεις.
Φόρος εισοδήματος
Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους
είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους, στη χρήση
που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζουν η Εταιρεία και ο όμιλος απαιτούν την ταξινόμηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 9. Η
ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των
συμβατικών ταμειακών ροών τους. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος,
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, και
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
και
- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος.
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Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οι μεταβολές και τα υπόλοιπα των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσωμάτων παγίων - ανά κατηγορία για την κλειόμενη και την προηγούμενη διαχειριστική χρήση παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα. Δεν προέκυψαν κατά την κλειόμενη χρήση ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των παγίων της
Εταιρίας είναι μη ανακτήσιμη.
Κτίρια &
εγκαταστάσε Μηχανoλογικ Μεταφορικ
Λοιπός
ις
ός εξοπλισμός
ά μέσα
εξοπλισμός
Σύνολο:
Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2017
41.274,09
11.183,41
81,30
15.754,10 68.292,90
Αγορές
1,00
790,74
791,74
Υπόλοιπο 31/12/2017
41.274,09
11.184,41
81,30
16.544,84 69.084,64
Σωρ/νες αποσβέσεις
(30.455,3
Υπόλοιπο 1/1/2017
(9.366,93)
(7.420,85)
(14,91) (13.652,63)
2)
Αποσβέσεις περιόδου
(1.882,34)
(1.065,14)
(16,26)
(1.372,15) (4.335,89)
(34.791,2
Υπόλοιπο 31/12/2017
(11.249,27)
(8.485,99)
(31,17) (15.024,78)
1)
Αναπόσβεστο
31/12/2017

30.024,82

2.698,42

50,13

1.520,06

34.293,43

41.274,09

81,30

41.274,09

11.184,41
15.500,00
26.684,41

81,30

16.544,84
152,96
16.697,80

69.084,64
15.652,96
84.737,60

Υπόλοιπο 1/1/2018
Αποσβέσεις περιόδου

(11.249,27)
(1.882,24)

(8.485,99)
(2.227,65)

(31,17)
(16,26)

(15.024,78)
(1.215,72)

Υπόλοιπο 31/12/2018

(13.131,51)

(10.713,64)

(47,43)

(16.240,50)

(34.791,2
1)
(5.341,87)
(40.133,0
8)

28.142,58

15.970,77

33,87

457,30

44.604,52

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2018
Αγορές
Υπόλοιπο 31/12/2018
Σωρ/νες αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
31/12/2018
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες εφαρμογών λογισμικού (αξία αδειών,
αναβαθμίσεις κ.α.). Οι μεταβολές και τα υπόλοιπα των άυλων περιουσιακών στοιχείων για την
κλειόμενη και την προηγούμενη διαχειριστική χρήση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Λογισμικό
Σύνολο:
Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2017
3.210,49
3.210,49
Υπόλοιπο 31/12/2017
3.210,49
3.210,49
Σωρ/νες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2017
(2.422,96)
(2.422,96)
Αποσβέσεις περιόδου
(450,00)
(450,00)
Υπόλοιπο 31/12/2017
(2.872,96)
(2.872,96)
Αναπόσβεστο 31/12/2017
Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2018
Υπόλοιπο 31/12/2018
Σωρ/νες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2018
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2018

337,53

337,53

3.210,49
3.210,49

3.210,49
3.210,49

(2.872,96)
(337,50)
(3.210,46)

(2.872,96)
(337,50)
(3.210,46)

0,03

0,03

Αναπόσβεστο 31/12/2018

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Καταβληθείσες εγγυήσεις

2.374,00
2.374,00

1.596,00
1.596,00

Αποθέματα & Κόστος πωλήσεων
Το κόστος των πωλήσεων (παροχής υπηρεσιών) διαμορφώθηκε ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Κοστολογούμενες δαπάνες
17.209,09
17.739,01
17.209,09
17.739,01
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Ως «Κοστολογούμενες δαπάνες» νοούνται οι λειτουργικές δαπάνες που μερίζονται στη
λειτουργία παροχής υπηρεσιών και αναλύονται περαιτέρω στη Σημείωση «Λειτουργικές
δαπάνες».
Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Πελάτες

46.045,25
46.045,25

43.101,50
43.101,50



Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες. Διακανονίζονται κατά μέσο όρο σε 90
ημέρες.



Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.



Για όλες τις απαιτήσεις έχει διενεργηθεί έλεγχος απομείωσης και τα ποσά των σωρευτικά
αναγνωρισθεισών ζημιών απομείωσης παρουσιάζονται διακριτά στους ανωτέρω πίνακες. Οι
ζημίες απομείωσης αφορούν ανοικτά υπόλοιπα πελατών που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες και αξιόγραφα (επιταγές) που καθυστερεί η είσπραξή τους.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Απαιτήσεις από το δημόσιο
Προκαταβολές στο προσωπικό
Χρεώστες διάφοροι
Προπληρωθέντα έξοδα

7.076,83
0,00
429,88
381,25
7.887,96

13.106,39
592,43
378,17
0,00
14.076,99

Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα
αυτών.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Μετρητά στα ταμεία
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

2.822,99
145.790,43
148.613,42

2.816,75
507.767,14
510.583,89

Τα ταμειακά ισοδύναμα είναι είτε καταθέσεις προθεσμίας, είτε βραχυχρόνιες, υψηλής
ρευστοποιησιμότητας επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο
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κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίμησή τους κατά
το χρόνο της ρευστοποίησής τους.

Μετοχικό κεφάλαιο


Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.



Το κεφάλαιο διαιρείται σε 140.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.



Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης.



Δεν υπάρχουν πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα αγοράς τίτλων,
δικαιώματα προαίρεσης ή παρόμοιοι τίτλοι και δικαιώματα.



Η Εταιρία δεν κατέχει δικές της μετοχές.

Αποθεματικά νόμων και καταστατικού
Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρία σχηματίζει «τακτικό αποθεματικό» ως
ποσοστό 5% επί των ετησίων κερδών, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί περαιτέρω. Ο σχηματισμός τακτικού
αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο
με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης, στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται και «ειδικά» και «έκτακτα», καθώς και
«αφορολόγητα αποθεματικά» που έχουν προκύψει από υπαγωγή της εταιρίας σε επενδυτικούς
νόμους. Τα αποθεματικά αυτά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος εκτός εάν διανεμηθούν
στους μετόχους ή κεφαλαιοποιηθούν.
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που βαρύνουν την έκδοση νέου κεφαλαίου.

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις όταν ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή στην ίδια
φορολογητέα οικονομική μονάδα.
Η κίνηση των λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της
προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχει ως ακολούθως:
ΑΦ από
ΑΦ από
ΑΦ από
πάγια
προβλέψεις δεδουλευμένα
Σύνολο:
Υπόλοιπο 31/12/2016

894,96

0,00

19.132,53

20.027,49

Αναγνώριση στο αποτέλεσμα
Υπόλοιπο 31/12/2017

212,13
1.107,09

52,83
52,83

(15.511,88)
3.620,65

(15.246,92)
4.780,57

Αναγνώριση στο αποτέλεσμα
Υπόλοιπο 31/12/2018

158,51
1.265,60

208,86
261,69

(903,11)
2.717,54

(535,74)
4.244,83
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Δαπάνες προσωπικού - Υποχρέωση για παροχές λόγω αφυπηρέτησης
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία
κατά το τέλος της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχει ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

1.046,74
1.046,74

182,16
182,16

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου
από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής
χρήσης έχουν ως ακολούθως:
Σύνολο:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Εμπειρικές προσαρμογές
Υπόλοιπο 31/12/2017
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη)
Αποτέλεσμα διακανονισμών
Παροχές καταβληθείσες από εργοδότη
Εμπειρικές προσαρμογές
Υπόλοιπο 31/12/2018

63,92
118,24
182,16
63,92
3,33
(129,59)
398,58
(410,67)
939,01
1.046,74

Τα ποσά που αφορούν την υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την
υπηρεσία και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
63,92
63,92
Τόκος στην υποχρέωση
3,33
0,00
Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη)
(129,59)
0,00
Αποτέλεσμα διακανονισμών
398,58
0,00
Παροχές καταβληθείσες από εργοδότη
(410,67)
0,00
Εμπειρικές προσαρμογές
939,01
118,24
864,58
182,16
Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν το προσωπικό και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα
χρήσεως έχουν ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Μισθοί
24.431,10
25.568,28
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
6.703,44
7.017,09
Αποζημιώσεις απολυομένων
410,67
0,00
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Λοιπές παροχές προσωπικού

40,32
31.585,53

460,00
33.045,37

Οι μεταβολές στην υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισμό κατά τη διάρκεια της
κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχουν ως ακολούθως:
Σύνολο:

Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Εμπειρικές προσαρμογές
Υπόλοιπο 31/12/2017

63,92
118,24
182,16

Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη)
Παροχές καταβληθείσες από εργοδότη
Εμπειρικές προσαρμογές
Υπόλοιπο 31/12/2018

465,83
(129,59)
(410,67)
939,01
1.046,74

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
(πλην φόρων) έχει ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Πιστωτές διάφοροι
Εκπτώσεις πωλήσεων υπό τακτοποίηση

10.661,67
5.000,00
2.405,59
0,00
9.705,51
27.772,77

10.810,18
0,00
2.238,62
415.000,00
12.485,00
440.533,80

Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα
αυτών.
Υποχρεώσεις από φόρους
Η ανάλυση των φόρων πληρωτέων έχει ως εξής:
31/12/2018
Φόροι περιουσίας
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Τρέχων φόρος εισοδήματος

14.153,66
15.288,93

0,00
523,10

Κύκλος εργασιών - Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσεως η
Εταιρία δραστηριοποιήθηκε σε έναν μόνο τομέα.
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Παροχή υπηρεσιών
215.897,72
129.296,08
215.897,72
129.296,08

Λοιπά συνήθη έσοδα
Τα λοιπά συνήθη έσοδα (λοιπά λειτουργικά έσοδα) αναλύονται ως εξής:
1/1 31/12/2018
Άλλα λειτουργικά έσοδα
711,00
711,00

Λειτουργικές δαπάνες
Οι λειτουργικές δαπάνες και το κόστος πωλήσεων της κλειόμενης χρήσης αναλύονται κατ’ είδος
και κατά λειτουργία ως εξής:
Κόστος
Διοικητική Λειτουργία
Σύνολο
πωλήσεων λειτουργία διάθεσης
Αμοιβές
προσωπικού
31.585,53 15.792,77
9.475,66
6.317,10
Αμοιβές τρίτων
56.968,64
0,00 13.197,88 43.770,76
Παροχές τρίτων
23.987,56
0,00
4.734,12 19.253,44
Φόροι & τέλη
11.427,31
0,00
2.152,89
9.274,42
Λοιπά έξοδα
16.065,52
0,00
4.299,10 11.766,42
Αποσβέσεις
5.679,37
1.416,32
1.321,89
2.941,16
Προβλέψεις
864,58
0,00
0,00
864,58
Σύνολα
146.578,51 17.209,09 35.181,54 94.187,88

Δαπάνες λειτουργίας παροχής υπηρεσιών
Οι δαπάνες της λειτουργίας παροχής υπηρεσιών αποτελούν μέρος του κόστους πωλήσεων (βλ.
Σημείωση «Αποθέματα και κόστος πωλήσεων») και αναλύονται κατ’ είδος για την κλειόμενη και
για την προηγούμενη εταιρική χρήση ως εξής:
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Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις λειτουργικές

1/1 31/12/2018
15.792,77
1.416,32
17.209,09

1/1 31/12/2017
16.522,68
1.216,33
17.739,01

Δαπάνες λειτουργίας διάθεσης
Οι δαπάνες της λειτουργίας διάθεσης αναλύονται κατ’ είδος για την κλειόμενη και για την
προηγούμενη εταιρική χρήση ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
6.317,10
6.609,08
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
43.770,76
22.330,01
Παροχές τρίτων
19.253,44
18.191,70
Φόροι & τέλη
9.274,42
8.855,87
Διάφορα έξοδα
11.766,42
9.466,59
Αποσβέσεις λειτουργικές
2.941,16
2.434,32
Προβλέψεις
864,58
182,16
94.187,88
68.069,73
Δαπάνες λειτουργίας διοίκησης
Οι δαπάνες της διοικητικής λειτουργίας αναλύονται κατ’ είδος για την κλειόμενη και για την
προηγούμενη εταιρική χρήση ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
9.475,66
9.913,61
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
13.197,88
9.155,45
Παροχές τρίτων
4.734,12
4.396,92
Φόροι & τέλη
2.152,89
2.012,31
Διάφορα έξοδα
4.299,10
2.873,34
Αποσβέσεις λειτουργικές
1.321,89
1.135,24
35.181,54
29.486,87

Λοιπά έξοδα & ζημίες
Το στοιχείο «λοιπά έξοδα & ζημίες» αναλύεται ως εξής:
1/1 31/12/2018
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
0,00
Λοιπές δαπάνες
9.804,88
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1/1 31/12/2017
9,49
9.732,43
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Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
9.804,88

9.741,92

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Τόκοι πιστωτικοί
80,09
40,88
80,09
40,88
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Τραπεζικές προμήθειες
153,49
140,00
153,49
140,00

Φόρος εισοδήματος
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2018 ανήλθε σε 29% χωρίς μεταβολή από την
προηγούμενη χρήση 2017. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4579/2018,
αποφασίσθηκε η σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων κατά 1% ετησίως, αρχής γενομένης από
το φορολογικό έτος 2019. Αναλυτικότερα, η σταδιακή μείωση έχει ως εξής:
Φορολογικό έτος
Συντελεστής φόρου
2018
29%
2019
28%
2020
27%
2021
26%
2022 και εφεξής
25%
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις θα πρέπει να επιμετρώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους)
που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς των
οικονομικών καταστάσεων. Με βάση τα ανωτέρω, η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2018 θα πρέπει να αντανακλά τις
επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία
αναμένει κατά την ημερομηνία αναφοράς να ανακτήσει ή να εξοφλήσει τη λογιστική αξία των
απαιτήσεων και υποχρεώσεών της.
Η επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης από τη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή βάσει
των ανωτέρω, ανήλθε σε έξοδο € 258,33 για την εταιρεία.
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Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε
ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς,
παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου και, με βάση τους ελέγχους αυτούς,
οριστικοποιούνται οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις, με το ενδεχόμενο να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Για τις χρήσεις 2014-2017 η Εταιρία, έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013 και την υπ' αριθμό
ΠΟΛ. 1124/2015 και εξεδόθη έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς
επιφύλαξη.
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2018 ήδη διενεργείται και δεν αναμένεται να επιφέρει
σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις
Οικονομικές Καταστάσεις. Την 31/12/2018 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2012 βάσει
των διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 36 Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1208/2017.
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως
εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Φόρος επί των κερδών
17.485,47
0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (έσοδα)/έξοδα
535,74
15.246,92
18.021,21
15.246,92
και έχει προκύψει ως εξής:

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Τρέχων φορολογικός συντελεστής
Φόρος που αναλογεί
Επίδραση μη αναστρέψιμων διαφορών
Αναβαλ/νοι φόροι που δε λογίστηκαν/διεγράφησαν
Επίδραση διαφορετικού συντ/τή αναβαλ. φόρων

1/1 31/12/2018
60.151,93
29%
17.444,06
318,82
0,00
258,33
18.021,21

1/1 31/12/2017
4.159,43
29%
1.206,23
3.115,16
10.925,54
0,00
15.246,92

Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των συγκεντρωτικών συνολικών εισοδημάτων
της περιόδου με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια της περιόδου, ως ακολούθως:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα
42.130,72
(11.087,49)
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
140.000,00
140.000,00
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Κέρδη ανά μετοχή - βασικά

0,3009

(0,0792)

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
Οι αγορές - αποθεμάτων και υπηρεσιών - από συνδεόμενα μέρη έχουν ως εξής:
1/1 1/1 31/12/2018
31/12/2017
Medicon Hellas AE
9.433,95
11.369,91
9.433,95
11.369,91
Οι υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη έχουν ως εξής:
31/12/2018
31/12/2017
Medicon Hellas AE

7.074,96
7.074,96

403.041,76
403.041,76

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που ενδεχομένως προκύψουν για τις ανέλεγκτες
φορολογικά εταιρικές χρήσεις. Βλ. Σημείωση «Φόρος εισοδήματος». Πέραν τούτου, δεν
υφίστανται άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να έχουν δυνητικά σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρίας.
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία του Ομίλου ή της Εταιρίας.
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Πέραν όσων έχουν ήδη αναγνωρισθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, δεν συνέβησαν
άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που να έχουν ουσιώδη επίδραση στα
μεγέθη της Εταιρίας.
Αθήνα, 16/4/2019
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων
Σύμβουλος
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Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ
& Αναπληρωτής Διευθ.
Σύμβ.

Το Μέλος του ΔΣ

Ο Οικονομικός
Διευθυντής
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Γεώργιος
Δημοτσάντος
Α.Δ.Τ.: ΑΝ
546033/2018

Γεώργιος – Κων/νος

Κυρίδης Γεώργιος

Μαρία Δημοτσάντου

Μπαλτζόγλου

Α.Δ.Τ.: Χ 208262

Α.Δ.Τ.:ΑΙ 628126/2010

ΑΔΤ.: ΑN
160765/2017

Α.Μ.Α. 0011658 Α’
Τάξης

Medicon Hellas A.E.

Επί του Πρώτου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες
(εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (01.01.2017 - 31.12.2017)
της MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΕ, καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’
αυτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι

: 140.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:

100 %

Έγκυρα:

140.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 140.000 (100,00%),

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του Δεύτερου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
«2]

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε

ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018, κατ’ άρθρο 108 του Νόμου
4548/2018.»
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την υπόλογο χρήση περί τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη
σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και α) τον κ. Βαρθαλίτη Γεώργιο του
Ιωάννη (ΑΜ.ΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και β) την κα Μπαμπανέλου
Δέσποινα του Αγαμέμνονα, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37151, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 050642, οι οποίοι
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σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ‘‘’Ecovis VNT Auditing Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ως ελεγκτικής εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον
έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι

: 140.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:

100 %

Έγκυρα:

140.00

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 140.00 (100,00%),

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του Τρίτου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
«3]

Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2018 - προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και
αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2019-2020 προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018
και παροχή εξουσιοδοτήσεων»
O Πρόεδρος ενημερώνει ότι δεν δόθησαν αμοιβές, ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα έγκρισης
καταβληθέντων αμοιβών.
Επιπλέον προτείνει να μη δοθούν αμοιβές και το έτος 2019. Επισημαίνε δε πως σύμφωνα με το
άρθρο 34 του Καταστατικού της εταιρείας σε περίπτωση που υπάρξουν καθαρά κέρδη για την
εταιρεία, αυτά θα διατεθούν για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως
ορίζει το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται
τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη
δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του
αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας
Επί του Τρίτου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 140.000 υπέρ, 0
κατά και ψήφους 0 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 100 % και αποφασίζει να μη δοθούν
αμοιβές και το έτος 2019.
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ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Επί του Τέταρτου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
«4]

Εκλογή τακτικών ελεγκτών – ορκωτών λογιστών για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών

Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 - 31.12.2019
και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο
των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2019 έως 31.12.2019, την
ελεγκτική εταιρεία ‘’AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ καθώς και να εγκρίνει τις καταβληθησόμενες σε αυτούς αμοιβές, σύμφωνα με τους
επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της
τρέχουσας χρήσεως, αμοιβές οι οποίες θα βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως της Εταιρείας
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 140.000 υπέρ, 0
κατά και ψήφους 0 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 100 % και εκλέγει για τον έλεγχο των
ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2019 έως 31.12.2019, την
ανώνυμη ελεγκτική ‘’AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’

Θέμα Πέμπτο Ημερησίας Διατάξεως.
«5]

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών
του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν
ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων,
συνδεδεμένων και μη, εταιρείών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων ή
και μη εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Επί του Πέμπτου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
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Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 140.000 υπέρ, 0
κατά και ψήφους 0 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 100 % και παρέχει την άδειά της προς όλα
τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της
Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή,
διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων και μη
συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Θέμα Έκτο Ημερησίας Διατάξεως.
«6]
Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.
4548/2018 και έγκριση αυτής.»
To Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική
Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110
παρ.2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να αποσκοπεί
στην εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
διευθυντικών στελεχών με τους στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της
Εταιρίας καθώς επίσης με τα συμφέροντα των Μετόχων.
Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας βασίζεται στις παρακάτω αρχές το σύστημα αξιών της
Εταιρίας, -τoν προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών αποδοχών με βάση την
απόδοση,-τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με
την απόδοση της Εταιρίας, -την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων
εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας μέσω της παρακολούθησης και
εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων
πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου
μεγέθους.
Το ύψος των αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή
τους σε αυτό καθώς επίσης στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται από τη
Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγουμένως της
Επιτροπής Αμοιβών. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/
αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στην Εταιρία δυνάμει συμβάσεων εργασίας και των διευθυντικών στελεχών, αποτελούνται
από ένα τμήμα σταθερό, δηλαδή τον μισθό, ο οποίος καθορίζεται από τις πρακτικές της αγοράς,
το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης του εκτελεστικού
μέλους/ διευθυντικού στελέχους και από ένα τμήμα μεταβλητό, το οποίο εξαρτάται από την
επίτευξη των τεθέντων ατομικών και εταιρικών στόχων.
Οι εταιρικοί στόχοι συνδέονται με τις οικονομικές επιδόσεις σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και με τις
επιδόσεις σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής, ενώ οι ατομικοί
στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη θέση που καλύπτει το κάθε εκτελεστικό μέλος /
διευθυντικό στέλεχος.
Το μεταβλητό τμήμα των ετήσιων αποδοχών διακυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της θέσης
κάθε εκτελεστικού μέλους / διευθυντικού στελέχους, σε συνάρτηση με την πλήρη επίτευξη των
τεθέντων στόχων, καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει μέσω μισθοδοσίας ή/και μέσω διάθεσης
καθαρών κερδών.
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε αυτά Προγράμματα.
Οι συμβάσεις εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αορίστου
χρόνου. Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης λόγω καταγγελίας της σύμβασης από την
Εταιρία, καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την ελληνική εργατική νομοθεσία.
Για την καταβολή επί πλέον αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης
ή συνταξιοδότησης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά
από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.
Στις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας της Εταιρίας με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής μεταβλητών αποδοχών που έχουν ήδη
καταβληθεί.
Παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, εφόσον η παρέκκλιση κρίνεται αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των
συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η
Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας
και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίησή της σε περιπτώσεις που κρίνει αυτό
αναγκαίο.
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Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Στην περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, και τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη, η Πολιτική Αποδοχών θα
υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Επί του Έκτου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους 140.000 υπέρ, 0 κατά και
ψήφους 0 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 100 % εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα Έβδομο Ημερησίας Διατάξεως.
«7] Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ
προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.»
Την 13η Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό104
(τεύχος Α’),ο νέος Νόμος 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο νέος
νόμος προσάρμοσε το εθνικό δίκαιο στην Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία (ΕΕ)2017/828.
Δεδομένου των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της
Εταιρίας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου. Προτείνεται το νέο
καταστατικό της εταιρείας να είναι ως εξής:
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Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο
«MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ A.E.»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 140.000,00
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
________/__________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία
Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «MEGALAB
ΑΙΓΑΛΕΩ A.E.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος, θα
αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, ήτοι «MEGALAB PRIVATE DIAGNOSTICS LABORATORIES
S.A» και ο διακριτικός τίτλος «MEGALAB AIGALEO S.A.”
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:
α. Υπηρεσίες ιατρικού διαγνωστικού εργαστηρίου (ΚΑΔ 86901500)
β. Υπηρεσίες ιδιωτικού διαγνωστικού ιατρικού εργαστηρίου (ΚΑΔ 86901502)
γ. Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας (ΚΑΔ 86901503)
δ. Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού (ΚΑΔ 86901505)
ε. Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου (ΚΑΔ 86901506)
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στ. Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων (ΚΑΔ 86901507)
ζ. Υπηρεσίες διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων (υπέρηχοι)
2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί:
(α) να συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό και με οποιαδήποτε νομική μορφή,
(β)

Να

συνεργάζεται

με

οποιοδήποτε

φυσικό

ή

νομικό

πρόσωπο

με

οποιονδήποτε τρόπο,
(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο
ή παρεμφερή σκοπό.
Άρθρο 3ο
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, της περιφερειακής ενότητας του
Δυτικού Τομέα Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής, τα δε γραφεία της θα στεγάζονται στο
ακίνητο επί της Ιεράς Οδού αριθμός 195.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα,
πρακτορεία και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.
Άρθρο 4ο
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της
Διοικητικής Απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας
σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την
πάροδο των είκοσι (20) ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο
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Το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας είχε ορισθεί στο ποσό των σαράντα
χιλιάδων ευρώ (40.000,00 Ευρώ), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές
ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ κάθε μίας, και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς (αριθμ.
πρωτ. 124636/17.10.2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελήτηριο Αθηνών Υπηρεσία ΓΕΜΗ).
Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 19.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
των μετόχων κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00ευρώ), με την έκδοση
σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ κάθε
μίας (αριθμ. πρωτ. 147258/23.12.2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελήτηριο Αθηνών
Υπηρεσία ΓΕΜΗ), που καταβλήθηκε ολοσχερώς (αριθμ. πρωτ. 147258/23.12.2013 Εμπορικό &
Βιομηχανικό Επιμελήτηριο Αθηνών Υπηρεσία ΓΕΜΗ) και διαμορφώθηκε σε ογδόντα χιλιάδες
ευρώ (80.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ευρώ) εκάστης.
Με την από 9.5.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της
Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ, που
αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της εταιρείας ‘’Αυτόματοι Αναλυτές και Διαγνωστικά
Αντιδραστήρια MEDICON HELLAS Α.Ε’’. Το κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε εκατόν σαράντα
χιλιάδες ευρώ (140.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα

χιλιάδες (140.000)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ευρώ) εκάστης.
Άρθρο 6ο
1.

Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί πέραν του

κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 15, του Ν.
4858/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει
την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο
όριο.
2.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το
ποσό της αυξήσεως κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο
κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα
εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την
προθεσμία κάλυψης.
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3.

Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις

παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.
4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για
την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού
του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού
διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα
(1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, 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 η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού
του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4.

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. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την
οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την
επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20
του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην
περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του
διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά
το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε
τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά
την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε
να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή
την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των
χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.
5.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία

μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το
δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο τεύχος ανώνυμων
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εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, πρόσκληση και

η

γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα
ανωτέρω,μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι
που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε
για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από
αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί
να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".
6.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του
Ν.4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου
26 του Ν.4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται
να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που
επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία
δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το
δικαίωμα

προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές

αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του αρ.26 του Ν.4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει
αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη
συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της ταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114
του Ν.4548/2018. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν
μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει
την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην
αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η
αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι
τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων
που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορές εν
μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει
αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής
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απόφασης.
7.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του
Ν.4548/2018, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος
προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη
της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
8.

Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία

υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την
παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του
κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του
δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή
εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του
Ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον
ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι
ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους
δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της
τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου2 του αρ.35 του Ν.4548/2018, τη
διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των
δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε
άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με
τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους
πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ’ ανώτατο
όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους
ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την
αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση
καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά
παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του
κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν 4548/2018.
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9.

Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

παραγράφων

3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 Ν.

4548/2018 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του
Ν.4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα
διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το
μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση
αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο
ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
λαμβάνεται υπό τους όρους του άρθρου 113 του Ν.4548/2018.Τα ανωτέρω δεν
εφαρμόζονται εφόσον το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη
πολική αποδοχών. Αναφορικά με την δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού
συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών
κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου
114 του Ν. 4548/2018.
Άρθρο 7ο
Μετοχές
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με
αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας
τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση
αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το
καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του
από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν
το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας
θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Ο
τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των
μετοχών αποκόπτονται από βιβλιοδετημένο στέλεχος, φέρουν την επωνυμία και τα στοιχεία
συστάσεως της εταιρείας, τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών και του τίτλου, αριθμημένες
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μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και την σφραγίδα της εταιρείας.
4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν
όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι
ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε
είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα
προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή
της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την
αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί,
σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν 4548/2018, όπως
ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην
οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το
δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης
του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση
παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση
της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την
απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.
Άρθρο 8ο
1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ενασκούν
τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην
Γενική Συνέλευση.
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2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι
συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό
εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος των συγκυριών μιας μετοχής, αναστέλλεται η
ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή
παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση
λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας, καθώς και στην διοίκηση αυτής με την συμμετοχή
στη Γενική Συνέλευση.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.
Άρθρο 9ο
1. Κάθε σχέση μετόχου προς την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Αν μέτοχος
κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας θεωρείται για τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει μόνιμη
κατοικία τον τόπο στον οποίο εδρεύει η εταιρεία, στον οποίο υποχρεούται να διορίζει
αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν θα διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τις
απευθυνόμενες σε αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του
Πρωτοδικείου Αθηνών στον οποίο υπάγεται η έδρα της εταιρείας.
2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ως και δανειστές τους, δεν μπορούν, σε
καμία περίπτωση, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή
των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων ή τρίτων που της έχουν εμπιστευθεί ή
να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ούτε μπορούν να αναμειχθούν στην
διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία νόμιμα
συμμετέχουν και ακόμη είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια
θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία
μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να
αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία
ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον
ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία
χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και,
σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας
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απόκτησης. Η απόκτηση των μετοχών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Ν.
4548/2018 και του άρθρου 21 Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α΄ 189).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 10ο
Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11°
Διοίκηση και Εκπροσώπηση
1.

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από το

Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη,
εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.
2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως το Διοικητικό

Συμβούλιο με απόφαση του να αναθέτει, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και
αρμοδιοτήτων του, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας (εκτός από αυτές
που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, διευθυντές της
Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης στην παραπάνω
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης με
απόφαση του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και
αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν
μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των
εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα, που μπορούν να έχουν τις
απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του
N.4548/2018.
3.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός

των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
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Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός
των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους
εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα
αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση
μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή
απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε τρόπο.
4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες

συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες
τους.
5.

Σε

περίπτωση

υποβολής

από

την

Εταιρεία

μηνύσεων,

εγκλήσεων

και

παραιτήσεων από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων,
τόσο επ' ακροατηρίω, όσο και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή προκαταρκτικής
εξετάσεως, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και
παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση
ή δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη
εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, η Εταιρεία
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, από υπάλληλο της
Εταιρείας ή και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, που ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις
αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 12°
Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για

οποιοδήποτε λόγο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική
Συνέλευση, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπόλοιποι, εφ' όσον είναι
τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση, για
τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η
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εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών
δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική
Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του
άρθρου 13 του Ν. 4518/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην
αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει
τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια
διάταξη.
2.

Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται

έγκυρες, ακόμη και εάν αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.
3.

Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο

τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των
μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα
εναπομένοντα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα
εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους,
δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13°
Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής). Κατ'

εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική
συνέλευση.
2.

Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα

ανακλητοί.
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Άρθρο 14°
Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες,
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το
Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί
στα πρακτικά του.
2.

Η παραίτηση συμβούλου απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15°
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2.

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του,

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την
εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.
4.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
Άρθρο 16°
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία

φορά τον μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από τον
Πρόεδρο ή τους συμβούλους ή και κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες
της Εταιρείας το απαιτούν.
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2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο

τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση
της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή τον Αναπληρωτή

του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται
μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4.

Τη σύγκληση του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα

μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει
επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα
απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.

Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή

του εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται στα μέλη που
ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών,
γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 17 ο
Πρακτικά Συνεδριάσεων - Δημοσιότητα
1.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό
σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και
από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου εκλέγεται από τους συμβούλους και μπορεί να είναι ένα μέλος του είτε
τρίτος.

Στο

ίδιο

βιβλίο

καταχωρείται

κατάλογος

των

παραστάντων

αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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2.

Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα

μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από κάποιο μέλος
γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Ύστερα όμως από αίτηση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη
της γνώμης του.
3.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από το νόμιμο
αναπληρωτή του και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου,
χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
4.

Αντίγραφα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα

οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η, όπως ισχύει, υποβάλλονται
στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18°
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά

τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη
των σκοπών της. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν
καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από
τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού

σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά
απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της
Εταιρείας και τις τροποποιήσεις του.
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3.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19°
Δικαστική Εκπροσώπηση
1.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο με
ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται ως υποκατάστατο ειδικό
όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη
σχετική απόφαση.
2.

Όλες οι προς την Εταιρεία επιδόσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων, γίνονται

προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν ευρεθεί στο κατάστημα
εταιρείας κάποιο πρόσωπο, από αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 145 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, πάν έγγραφο προς αυτήν, επιδίδεται νομίμως, εφόσον
τοιχοκολληθεί στην έδρα και στο κατάστημα της Εταιρείας κατά τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 20°
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν

παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό, αριθμός συμβούλων ίσος με το ήμισυ πλέον
ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως
συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).Προς εξεύρεση του αριθμού
απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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3.

Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να

παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του,
οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να
αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση
στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη
του.

Άρθρο 21°
Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις

πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων,
για κάθε πταίσμα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4518/2018.
Ευθύνονται δε ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις
αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2.

Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι

κατέβαλε επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την
ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν
υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή
πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του
εταιρικού συμφέροντος.
3.

Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας

τα οποία του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του διοικητικού
συμβουλίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν
ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα
που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν
ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν
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από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και
κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με
αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, που ανακύπτει
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
4.

Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να

παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας
από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση
και

δεν

αντιτίθεται

μειοψηφία

εκπροσωπούσα

το

1/10

του

στη

συνέλευση

εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο
συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική
συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση
κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει
ορισθεί.
5.

Οι αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την

παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του
διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η
παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
6.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με
αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι
αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή
της αίτησης.
7.

Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι

αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους
την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι
μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να
αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για
τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.
8.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη

του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου, που
κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που
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κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου
αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο
θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018.
Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός
της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται
στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρείας.
9.

Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 6 υποβληθεί από την πλειοψηφία των

μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής
αγωγής.

Άρθρο 22°
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές,

το ποσών των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική
αποδοχών της Εταιρείας.
2.

Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.

Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει

ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις
προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
Άρθρο 23°
Διάφορες Απαγορεύσεις - Απαγόρευση Ανταγωνισμού
1.

Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του

διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή πρόσωπα που ασκούν
έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και του συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου
βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από
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αυτούς. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και για την παροχή
πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών
προς τρίτους.
2.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της

Εταιρείας μετά των προσώπων της προηγουμένης παραγράφου άνευ ειδικής αδείας της
Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι
εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού
κεφαλαίου. Η άδεια της παραγράφου αυτής μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη
της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού
κεφαλαίου.
3.

Οι απαγορεύσεις της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν

ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών
συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.
4.

Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και επί

των συμβάσεων που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 με νομικά πρόσωπα
ελεγχόμενα από την Εταιρεία, καθώς επίσης και με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες
εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία, καθώς και στις
συμβάσεις εγγυήσεως ή ασφαλειών, που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
5.

Οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου για την παροχή

εγγυήσεων, πιστώσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών προς τρίτες επιχειρήσεις, μη
σχετιζόμενες με τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων, εφόσον αυτές
προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας.
6.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η
εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους
σκοπούς. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της Εταιρείας, ακόμη
και εάν τυχόν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Παράβαση της
διάταξης αυτής θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 98
του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 24°
1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει

το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες
αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες
μετόχους.
2.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας, ή στην

περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας,
σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι
μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η
γενική συνέλευση και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του
Χρηματιστηρίου, στο οποίο είναι εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες οι μετοχές της
Εταιρείας.
3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να

συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό και το Νόμο,
υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται
από απόφαση της Συνέλευσης.
4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση ύστερα από

σχετική αίτηση των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με
αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25°
Διατυπώσεις Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης
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Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης
1.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα

της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της
συνεδρίασης.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με
σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον
τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν
τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 και
δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/18.
Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης
δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,
και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου
θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο
επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και
πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από
τους παραπάνω τρόπους.
Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και
χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε

(5)

τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
2.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά

την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το
σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη
λήψη αποφάσεων.
Άρθρο 26°
1.
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των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει
της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
2.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα κάθε Γενικής

Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα
συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις
των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του
καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.
3.

Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να

τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 27°
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση
1.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος,

είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 124 και 128 του Ν.4548/2018.
2.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου

128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη
συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
Άρθρο 28°
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

ημερησίας

διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν

μέτοχοι

εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας
συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα(10)
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τουλάχιστον

πλήρων

ημέρες.

Η
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επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των
θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε
αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην
αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με
την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα
συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 29°
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν
μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για
αποφάσεις που αφορούν:
α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της
Εταιρείας, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός
αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του
κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018
ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των
κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση
της Εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του
κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και θ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται
στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του

τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 2 7 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα

επί

των θεμάτων

της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση
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είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι
μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την
επαναληπτική.
3.

Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται μόνο με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 30°
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1.

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.
2.

Ο πρόεδρος της Γενικής 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.

Άρθρο 31°
Θέματα Συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση

καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της
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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των
μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Στο διαδικτυακό
τόπο της Εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα
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της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις
οποίες δόθηκαν έγκυροι 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.
3.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 32°
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
1.

Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του

καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι
μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την
έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ)
Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε)
Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.
4548/2018. ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών
του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.. η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση
της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
2.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή

πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό
στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β)
Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις
περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου
διοικητικού συμβουλίου. δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.
4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την
ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης
εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της,
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η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης
κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των
μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη
διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, στ) Η
δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162
του Ν. 4548/2018. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.
4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
Άρθρο 33°
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
1.

Μετά

την

έγκριση

των

ετήσιων

λογαριασμών

(ετήσιων

οικονομικών

καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική
κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2.

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να

μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι
άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική

εξουσιοδότηση με ρητές και

συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
Άρθρο 34°
Ακυρωσία Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
1.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018, απόφαση της γενικής

συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό,
ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική
συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.
2.

Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε:

α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας
απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν
την ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας
της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.
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3.

Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που

εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή
αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της
παραγράφου 7 διορίζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της
δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι
που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου.
4.

Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο

ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, μπορούν να αξιώσουν από την
εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση
λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της
εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε
νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση
αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.
5.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε

αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός αν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική
για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β)
ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για
την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού
πρακτικού, εκτός αν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της
απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία
συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός αν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής
πληροφόρηση των μετόχων, ε) μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης της παραγράφου 4 του
άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128
και 129 του Ν. 4548/2018.
6.

Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που έχουν ως

αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ.
Μέτοχος που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση και θίγεται από αυτήν,
μπορεί να αξιώσει από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας των
γεγονότων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της
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γενικής συνέλευσης, τις οποίες η τελευταία επικύρωσε με νεότερη απόφασή της, διορθώνοντας ή
αποκαθιστώντας την πλημμέλεια που αποτελούσε το λόγο της ακυρωσίας. Στην περίπτωση αυτή
τρίτοι δικαιούνται να ζητήσουν από την εταιρεία τα έξοδα της δίκης ακύρωσης, στα οποία
υποβλήθηκαν, καθώς και την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της επικύρωσης.
7.

Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το

μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
8.

Η αγωγή της παραγράφου 7 στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε

προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε
δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η
αγωγή αποζημίωσης της παραγράφου 4.
9.

Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση της αγωγής

όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
237 ΚΠολΔ, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Αν μετά
την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων,
ώστε κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της
παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση,
σύμφωνα με την παράγραφο 4.
10.

Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται

να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε
περίπτωση δε θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή
με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε
από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.
11.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της

αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά
μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά
την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 8. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την
προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους
αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την
αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.
12.

Η ακυρωσία απόφασης δεν εμποδίζει την καταχώριση της τελευταίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η

αγωγή ακύρωσης απόφασης της γενικής συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η
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δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που απαγγέλλει την ακύρωσή της και η
δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της
υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Άρθρο 35°
Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
1.

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της

απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.
2.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική

συνέλευση, αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα
τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση
αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο και το καταστατικό. Ως προερχόμενη από την εταιρεία
θεωρείται η πρόσκληση όταν έχει γίνει από το διοικητικό συμβούλιο ή μέλος του ή και από τα
πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.
4548/2018.
3.

Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής

συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία
εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.
4.

Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο

συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε
προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε
δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να
αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του
δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο
σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν
από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή
της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
5.

Κατ' εξαίρεση, δεν μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα αποφάσεων με αντικείμενο την

έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ, μετά την έναρξη
διαπραγμάτευσης των τίτλων που προκύπτουν από την απόφαση ή, σε περίπτωση έκδοσης
τίτλων με δικαίωμα προτίμησης, μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Μέσα στην
προθεσμία της παραγράφου 4 κάθε πρόσωπο που θίγεται από την απόφαση μπορεί να αξιώσει
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από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Ο περιορισμός της παρούσας
παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση
διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.
6

. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, μέσα στην

προθεσμία της παραγράφου 4.
7.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της

αγωγής που έχει ως αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης.
Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα
αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την
πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή
αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε
παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη
ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.
8.

Η αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης, που

έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που
αναγνωρίζει την ακυρότητά της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται
ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Άρθρο 36°
Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
1.

Οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται στις

ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2.

Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα

οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από
πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 37°
Ελεγκτές
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1.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από

έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής
περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο
εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
2.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση,

που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για
την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω,
αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο
διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν
επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
3.

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για

περισσότερες

από

πέντε

(5)

συνεχόμενες

εταιρικές

χρήσεις.

Μεταγενέστερος

επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις
χρήσεις.
4.

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια

του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις
περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές
θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό του, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Άρθρο 38°
Υποχρεώσεις Ελεγκτών
1.

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν

τη

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν
γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου

της Εταιρείας,

καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία

υπόδειξη προς το Διοικητικό

Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του
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Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα

Αρχή. Μετά τη λήξη της

χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να
υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου
των. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της
ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο
Ισολογισμός

απεικονίζει

την

αληθινή

οικονομική

κατάσταση

και

περιουσιακή

διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε
και ότι ο “Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως” απεικονίζει τα αποτελέσματα που
έχουν προκύψει κατ’ αυτή. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών θα πρέπει να αναφέρει εάν
παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την διενέργεια του
ελέγχου και την σύνταξη της εκθέσεώς τους, εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού
των

εργασιών

υποκαταστημάτων,

εφόσον

υπάρχουν,

εάν

προκειμένου

περί

βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής ως επίσης
και εάν επήλθε τροποποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στη μέθοδο
απογραφής.
2.

Κατά τα λοιπά η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει, εκτός από τις

πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και ορίζονται στο άρθρο 149 και επόμενα
του Ν. 4548/2018.
3.

Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια πάν

πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση παραγράφεται μετά
διετία και η ευθύνη δεν δύναται να τροποποιηθεί ή αποκλεισθεί.
Άρθρο 39°
Δικαιώματα Μειοψηφίας
1.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν
συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες
της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
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ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης,
καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό
συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της
διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την
τελευταία αυτή δυνατότητα.
2.

Με

αίτηση

μετόχων,

που

εκπροσωπούν

το

ένα

εικοστό

(1/20)

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει

του
στην

ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να
γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 ,
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την
εγγραφήπρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς

έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη

δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13)
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση
των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του
Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι

αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να

ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
3.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν

το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή
την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να
περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
4.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων

στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με
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σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και
3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά
ήθη.
5.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο
φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα
θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των
μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη
χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης
των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των
σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά,
ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.
6.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην
αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση
πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των
μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και
σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται
προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
7.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο
φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα
θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των
μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη
χρονολογία της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης
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των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων
συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
8.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για
τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες
διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική
Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε
κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή
προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις
μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
9.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίαςτης
προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
10

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου

κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με
φανερή ψηφοφορία .
11.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ο αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να

αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και
πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων,
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εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων
διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
12.

Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το
δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
13.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου

κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από
την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή
διαχείριση.
14.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας του Νόμου 4548/2018 μπορούν να ασκηθούν και από

ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν
τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα
μειοψηφίας κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που
μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 40°
Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και
λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Άρθρο 41°
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
1.

Οι

ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

της Εταιρείας

καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του
Ν.4548/2018.
2.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί
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από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των
παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)
τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152

του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό
συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν
την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 42°
Διάθεση κερδών
1.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από

τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων
του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2.

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά

προτεραιότητας:
2.1.

Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν
το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
2.2.

Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος στους

μετόχους που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, και με
την επιφύλαξη του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.
2.3.

Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται κατά τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό

ή θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό,
αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.
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3.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία δύναται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη να
διατεθούν όλα ή μέρος αυτών, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων
μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.
Με την χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι
πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου.
4.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον

τηρηθούν οι

προϋποθέσεις και υπό τους όρους του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
5.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162

του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι
μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι
διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.
6.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή
μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 43°
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας
Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με
την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,
λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή ε) με
δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
Άρθρο 44°
Εκκαθάριση
1.

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η

εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου
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εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την
επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2.

Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το

διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά,
μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1
του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως
εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.
4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση
της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3.

Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή,

εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του

διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα
της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη
διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό

συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο
βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6.

Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του

κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας
από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των
εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση
πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των
εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των
τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών
απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7.

Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες

και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε
περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
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8.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη
υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
9.

Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της

εκκαθάρισης.
10.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις

της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να
ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον
της εταιρείας.
11.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική

επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την
πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και
δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων,
κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους
εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε
αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται
δυνατή.
12.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και

εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της
εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας
(άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η
αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
13.

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που

ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την
εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
14.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι

οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία
παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος
- 98 -

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Α.Φ.Μ. 800515255 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε
δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των
εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
15.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι

εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα
τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ'
αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Άρθρο 45°
Διάφορες διατάξεις
1.

Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που

εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή, που
ελέγχουν μόνον την τήρηση του νόμου. Για την τροποποίηση του καταστατικού δεν
απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως
διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της
αρμόδιας Αρχής. Για τη σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού δεν απαιτείται
δημόσιο έγγραφο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 46 ο
Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος
ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη άσκηση στην ειδικότητα και
άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις
ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.
Οι κατά τα οριζόμενα επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο
της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό
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Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει
τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.
Ο επιστημονικός Δ/ντης και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε
αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας οι οποίες ανάγονται σε θέματα
επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι
σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία
επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της
οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου
είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.
Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν
όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της
δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου
λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθενείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του
αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού
προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με
έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό
επιμελητή.
Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται,
ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δέκα πέντε (15)
ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά
διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
Aιγάλεω Αττικής 25.6.2019
Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Δημοτσάντος
Επί του Έβδομου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους 140.000 υπέρ, 0 κατά και
ψήφους 0 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 100 % εγκρίνει την τροποποίηση και κωδικοποίηση
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του καταστατικού και αποέχεται το νέο Καταστατικό της εταιρείας κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε και πάλι τους κ.κ. μετόχους για την παρουσία τους στη
Συνέλευση, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των
μετόχων της Εταιρείας, της 25ης/6/2019 αυθημερόν και ώρα 16:00 μ.μ, προς πιστοποίηση δε των
ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα
της Συνελεύσεως όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ
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