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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ τθσ 23.05.2011 
 

 
Θ εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΘΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ανακοινϊνει ότι τθν 23/05/2011 πραγματοποιικθκε θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ 
των μετόχων τθσ εταιρείασ με τθ ςυμμετοχι αυτοπροςϊπωσ ι δια αντιπροςϊπου μετόχων 
εκπροςωποφντων ποςοςτό 55,94% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
εταιρείασ.  
Κατά τθ Γενικι υνζλευςθ ςυηθτικθκαν και ελιφκθςαν αποφάςεισ επί των κεμάτων τθσ 
θμεριςιασ διατάξεωσ ωσ ακολοφκωσ: 
 
Θζμα 1ο: Τποβολι και ζγκριςθ των Ατομικϊν και Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ Xριςθσ 2010 και των ςχετικϊν Εκκζςεων του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν. 
Αποφαςίςτθκε θ ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων, ατομικϊν και 
ενοποιθμζνων τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31.12.2010, τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και τθσ Ζκκεςθσ  του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι. 
 
Θζμα 2ο: Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 
Λογιςτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ εταιρικισ Χριςθσ 2010. 
Αποφαςίςτθκε θ  απαλλαγι των Μελϊν του Δ.. και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ 
Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ Χριςθσ 2010.  
 
Θζμα 3ο: Εκλογι Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για τθν εταιρικι χριςθ 2010. 
Αποφαςίςτθκε θ εκλογι ωσ τακτικοφ  Ελεγκτι τθσ εταιρικισ χριςθσ 2011 τθσ κασ Ελπίδασ 
Λεωνίδου  και ωσ αναπλθρωματικοφ Ελεγκτι του κ. Καηά Βαςίλειου  από  τθν Εταιρεία 
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν «Grant Thornton A.E.». 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Ζγκριςθ εκλογισ νζων μελϊν Δ.. ςε αντικατάςταςθ παραιτθκζντων 
Εγκρίκθκε θ εκλογι του κ. ωτθρίου  Γουγουλάκθ ωσ προςωρινοφ Μζλουσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου ςτθ κζςθ του παραιτθκζντοσ Μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κ. Αντωνίου 
Μιχόπουλου και  θ εκλογι του κ. Γεωργίου Ηαχαρόπουλου  ωσ προςωρινοφ Μζλουσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτθ κζςθ του παραιτθκζντοσ Μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
κ. Παραςκευά Κοςμίδθ. 
 
ΘΕΜΑ 5ο :  Σροποποίθςθ των άρκρων 9 (διάρκεια κθτείασ Διοικθτικοφ υμβουλίου),  42 
(Λειτουργία του Επιςτθμονικοφ υμβουλίου  και 43 (Λειτουργία και αρμοδιότθτεσ τθσ 
Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ)  του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. 
Εγκρίκθκαν οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ  των  ανωτζρω άρκρων του Καταςτατικοφ τθσ 
Εταιρείασ, ςχζδιο των οποίων ζχει ιδθ αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ εταιρείασ και ςτθ ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. 
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ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου – Οριςμόσ Ανεξάρτθτων Μελϊν 
Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
Επανεξελζγθςαν ωσ Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου οι κ.κ.:  
Κωνςταντίνοσ ταφρου, Ανδρζασ Βγενόπουλοσ, Αρετι ουβατηόγλου, Κομνθνόσ-Αλζξιοσ 
Κομνθνόσ, ωτιριοσ Γουγουλάκθσ, Γεϊργιοσ Ευςτρατιάδθσ, Γεϊργιοσ Ηαχαρόπουλοσ 
Αναςτάςιοσ Κυπριανίδθσ Χριςτοσ Μαρουδισ, Βαςίλειοσ εϊτανίδθσ, Ευάγγελοσ 
Δεδοφλθσ, Μελζτιοσ Μουςτάκασ, Αλζξανδροσ Εδιπίδθσ. 
Εκ των ανωτζρω Μελϊν επανεξελζγθςαν οι κ.κ. Μελζτιοσ Μουςτάκασ και Αλζξανδροσ 
Εδιπίδθσ ωσ Ανεξάρτθτα Μθ Εκτελεςτικά Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 
Εταιρείασ. 
 
ΘΕΜΑ 7Ο : Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 37 του Ν. 3693/2008. 
 
Αποφαςίςτθκε όπωσ ωσ νζα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου δυνάμει του άρκρου 37 
Ν.3693/2008 εκλεγοφν εκ νζου οι κ.κ.: 

1. ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΘ του Γεωργίου ωσ Πρόεδροσ ,  
2. ΜΕΛΕΣΙΟ ΜΟΤΣΑΚΑ του Νικολάου, και 
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΕΔΙΠΙΔΘ του Θεοδϊρου. 

Θ απόφαςθ ελιφκθ με μειοψθφία μετόχων εκπροςωποφντων ποςοςτό 0,16% του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 

 
ΘΕΜΑ 8ο : Ζγκριςθ ςυμβάςεων και αμοιβϊν ςφμφωνα με τα άρκρα 23α και 24 του κ.ν. 
2190/1920.  
Δεν ςυηθτικθκε, κακόςον δεν υπάρχουν ςυμβάςεισ και αμοιβζσ κατά τα ανωτζρω άρκρα. 
 
ΘΕΜΑ 9ο : Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με καταβολι μετρθτϊν, με τθν 
ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν με τιμι διάκεςθσ υπζρ το άρτιον και 
τροποποίθςθ του άρκρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχζσ) του Καταςτατικοφ τθσ 
Εταιρείασ. Πρόβλεψθ δικαιϊματοσ προτιμιςεωσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων κατά τθν 
αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ωσ προσ τισ μετοχζσ που κα εκδοκοφν. Κακοριςμόσ τθσ 
τιμισ διάκεςθσ των νζων μετοχϊν, τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ 
προτίμθςθσ, του τρόπου διάκεςθσ των μετοχϊν που κα παραμείνουν αδιάκετεσ μετά τθ 
λιξθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ και των λοιπϊν όρων τθσ αφξθςθσ. Ειςαγωγι των νζων 
μετοχϊν που κα εκδοκοφν ςυνεπεία τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου προσ 
διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ Εταιρείασ για τθ ρφκμιςθ όλων των κεμάτων που αφοροφν τθν 
κατάρτιςθ Ενθμερωτικοφ Δελτίου, τθν χοριγθςθ αδειϊν και εγκρίςεων από τθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ και το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, τθν ειςαγωγι των νζων μετοχϊν ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και κάκε ςυναφοφσ κζματοσ.  

 
Αποφαςίςτθκε θ  αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με μετρθτά ζωσ του ποςοφ των 
εβδομιντα δφο εκατομμυρίων εκατόν τριϊν χιλιάδων διακοςίων εβδομιντα ζξι ευρϊ και 
ενενιντα ενόσ λεπτϊν (72.103.276,91) με τθν ζκδοςθ ζωσ εκατόν εβδομιντα πζντε 
εκατομμυρίων οκτακοςίων εξιντα μίασ χιλιάδων  εξακοςίων πενιντα μίασ (175.861.651) 
νζων ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ μετοχισ ςαράντα ενόσ  λεπτϊν του 
ευρϊ (0,41€), οι οποίεσ κα διατεκοφν ςτθν τιμι των πενιντα λεπτϊν (0,50€) ανά μετοχι, θ 
οποία κα ιςχφει ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Εταιρείασ που κα 
ζχει διαμορφωκεί κατά τον χρόνο διάκεςθσ των νζων μετοχϊν.  ε περίπτωςθ πλιρουσ 
κάλυψθσ, κα αντλθκεί το ςυνολικό ποςό  των 87.930.825,50 € εκ του οποίου το ποςό των 
15.827.548,59 € κα αχκεί ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ «Αποκεματικό από τθν ζκδοςθ 
μετοχϊν υπζρ το άρτιο».  
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Αποφαςίςκθκε θ χοριγθςθ δικαιϊματοσ προτιμιςεωσ, ςφμφωνα με το νόμο και το 
Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, ςτουσ παλαιοφσ μετόχουσ ωσ προσ το ςφνολο των μετοχϊν που 
κα εκδοκοφν κατά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με αναλογία κατά τθν θμερομθνία 
αποκοπισ μία (1) νζα μετοχι  για κάκε μία (1) παλαιά  μετοχι  τθσ Εταιρείασ και θ 
αντίςτοιχθ τροποποίθςθ του άρκρου 5 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ.  
ε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ των νζων μετοχϊν από τουσ παλαιοφσ μετόχουσ, τότε οι μετοχζσ 
που τυχόν παραμείνουν αδιάκετεσ κα διατεκοφν ελεφκερα κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ.8 του Κ.Ν.2190/1920 ςτθν ίδια 
τιμι, ακόμα και ςε υφιςταμζνουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ. 
ε περίπτωςθ που θ κάλυψθ του ποςοφ τθσ αφξθςθσ δεν είναι πλιρθσ, αποφαςίςτθκε, 
ςφμφωνα με το άρκρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξθκεί μζχρι το 
ποςό τθσ κάλυψθσ. Επίςθσ εξουςιοδοτικθκε το Δ.. να αποφαςίςει για τθν θμερομθνία 
αποκοπισ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, τθν περίοδο διαπραγμάτευςθσ των δικαιωμάτων 
προτίμθςθσ, τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου και 
κάκε ςυναφι θμερομθνία ι προκεςμία. 
Οι νζεσ μετοχζσ που κα εκδοκοφν ςυνεπεία τθσ ωσ άνω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου 
τθσ Εταιρείασ κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
Περαιτζρω αποφαςίςκθκε να  εξουςιοδοτθκεί  το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ για 
τθ ρφκμιςθ όλων των κεμάτων που αφοροφν τθν κατάρτιςθ Ενθμερωτικοφ Δελτίου, τθ 
χοριγθςθ αδειϊν και εγκρίςεων από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Χρθματιςτιριο 
Ακθνϊν, τθν ειςαγωγι των νζων μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και κάκε ςυναφοφσ 
κζματοσ.   
Σζλοσ αποφαςίςκθκε να εγκρικεί θ  Ζκκεςθ  του Δ.. που καταρτίςκθκε ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονιςμοφ Χ.Α.. 
Περαιτζρω εξουςιοδοτικθκε το Διοικθτικό υμβοφλιο να ρυκμίςει όλα τα κζματα που 
αφοροφν τθ διάκεςθ και ειςαγωγι των μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, κακϊσ και 
κάκε ςυναφοφσ κζματοσ.  
 
ΘΕΜΑ 10ο : Εναρμόνιςθ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ με τισ διατάξεισ του 
κωδικοποιθμζνου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνφμων εταιρειϊν και άλλεσ διατάξεισ» ωσ 
ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το Ν. 3884/2010. - Σροποποίθςθ ειδικότερα των 
άρκρων 23 (Πρόςκλθςθ - Ημεριςια  διάταξθ   Γενικισ   υνζλευςθσ), 24 (Κατάκεςθ 
μετοχϊν, Αντιπροςϊπευςθ), 26 (Παράδοςθ αντιγράφων Ιςολογιςμοφ), 27 (Απαρτία), 30 
(Ημεριςια Διάταξθ  -  Πρακτικά Γενικισ υνελεφςεωσ), 32 (Απαλλαγι μελϊν του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου) και  34 (Δικαιϊματα Μειοψθφίασ - Άςκθςθ Εκτάκτου Ελζγχου), 
κακϊσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ.  
Εγκρίκθκαν οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ  των  ανωτζρω άρκρων του Καταςτατικοφ τθσ 
Εταιρείασ, ςχζδιο των οποίων ζχει ιδθ αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ εταιρείασ και ςτθ ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. 
 
ΘΕΜΑ 11ο : 
Λοιπά κζματα δεν ςυηθτικθκαν. 


