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1).......... 
2).......... 

2.10) Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.1.2009 αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια 
τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του 
ευρώ (15.452.601,93), µε µετρητά, µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων, 
µε την έκδοση τριάντα επτά εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων 
διακοσίων εβδοµήντα τριών (37.689.273) νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής 
αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) και µε τιµή διάθεσης δύο 
ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2,20€), της εξ εξήντα επτά εκατοµµυρίων 
τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα 
επτά λεπτών (67.463.798,67€) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως 
άνω µετοχών αγοµένης σε πίστωση λογαριασµού «Αποθεµατικό από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιον». 

Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι 
εκατοµµυρίων εννιακοσίων εξήντα µίας χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ 
και τριών λεπτών του ευρώ (66.961.275,03€) διαιρούµενο σε εκατόν εξήντα τρία 
εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η 
καθεµία.  

Η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε µε την από 17.06.2009 απόφαση της Β΄ 
Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας. 

 

2.11) Κατά τη Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 
17.06.2009, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:  
α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαπέντε 
εκατοµµυρίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών 
του ευρώ (15.075.709,20€), µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού «∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον», µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας 
εκάστης µετοχής από σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€) ευρώ σε πενήντα τρία 
λεπτά του ευρώ (0,53€) 

β) η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαπέντε 
εκατοµµυρίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών 
του ευρώ (15.075.709,20€) µε σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους 
µετόχους της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, µε αντίστοιχη µείωση της 
ονοµαστικής αξίας έκαστης µετοχής από πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53€) σε 
σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€) και 

γ) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια  
τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του 
ευρώ (15.452.601,93€), µε µετρητά, µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών 
µετόχων, µε την έκδοση τριάντα επτά εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα 
χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα τριών (37.689.273) νέων ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) και µε τιµή 
διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2,20€), της εξ’ εξήντα επτά 



εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ 
και εξήντα επτά λεπτών (67.463.798,67€) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την 
διάθεση των ως άνω µετοχών, αγοµένης σε πίστωση λογαριασµού «Αποθεµατικό 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον». 

Κατόπιν αυτών το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι 
εκατοµµυρίων εννιακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ 
και τριών λεπτών του ευρώ (66.961.275,03€), διαιρούµενο σε εκατόν εξήντα τρία 
εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η 
καθεµία.   
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Λειτουργία του Επιστηµονικού Συµβουλίου 

 

1. Συγκροτείται επταµελές (7) Επιστηµονικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελούµενο 
από ιατρούς καταξιωµένης επιστηµοσύνης και κύρους µε θητεία διετή που αρχίζει 
από το διορισµό του µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας. Οι Ιατροί πρέπει να 
πληρούν επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

α) Να είναι κάτοχοι τίτλου διδακτορικής διατριβής. 

 

β) Προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών τουλάχιστον από τη λήψη της  

ειδικότητας. 

 

γ) Τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνεχούς συνεργασίας µε την Εταιρεία ή 
Ακαδηµαϊκό τίτλο ή τουλάχιστον 5ετή θητεία σε ∆ιευθυντική θέση κρατικού 
ή µεγάλου Ιδιωτικού Νοσοκοµείου.    

 

δ)  Αποκλειστική συνεργασία µε την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους ως µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου. 

 

ε)  ∆ιάθεση προσφοράς και ευχέρεια χρόνου ενασχόλησης µε τα θέµατα του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου. 

 

Πέντε (5) µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου εκλέγονται από τους Ιατρούς της 

Εταιρείας και δύο (2) θα διορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας. Μεταξύ 

των µελών που θα εκλέγουν οι Ιατροί της Εταιρείας θα είναι: 

 

Ένας ∆/ντής του Χειρουργικού Τοµέα, 



Ένας ∆/ντής του Παθολογικού Τοµέα, 

Ένας ∆/ντής των λοιπών τµηµάτων και εργαστηρίων και  

∆ύο συνεργαζόµενοι Ιατροί, ανεξάρτητα της θέσης ευθύνης τους στην Εταιρεία. 

Η εκλογή των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου θα γίνεται στην 1η 

ψηφοφορία από τα 2/3 του εκλεκτορικού σώµατος των Ιατρών του ΥΓΕΙΑ ή σε µια 

από τρεις (3) επόµενες επαναληπτικές ψηφοφορίες οι οποίες θα 

πραγµατοποιούνται ανά εβδοµάδα οπότε απαιτείται το 50%+1 του εκλεκτορικού 

σώµατος. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραµµένοι στον Ι.Σ.Υ. και έχουν 

τακτοποιήσει οικονοµικά τις υποχρεώσεις τους.  Επιπλέον  οι έµµισθοι επιµελητές 

προκειµένου να έχουν δικαίωµα ψήφου, θα πρέπει κατά την ηµέρα της 1ης 

ψηφοφορίας, να έχουν συµπληρώσει 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο Υγεία. 

Άλλως ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. προσωρινό Επιστηµονικό Συµβούλιο µε 

θητεία όχι µεγαλύτερη από ένα (1) έτος.  

 

 


