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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» 
Αρ. Μ.Α.Ε. 43858/102/Β/99/128 

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 44627907000 
 

Συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2019 
 
Σήμερα, 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, έπειτα από σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 20.06.2019, σύμφωνα με 
την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία, και το Καταστατικό της Εταιρίας, συνέρχεται 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην έδρα της Εταιρίας, οδός Εθν. 
Μακαρίου αρ. 9 και Ελ. Βενιζέλου αρ. 1, στο Ν. Φάληρο. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καταλαμβάνει την έδρα ως 
προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το Νόμο και το 
Καταστατικό της Εταιρίας κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προσλαμβάνει ως 
προσωρινό Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Σέργιο Σταμπουλούς. 
 
Ανάρτησης της Πρόσκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης έγινε στην ιστοσελίδα του 
ΓΕ.Μ.Η την 20.06.2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 1575570/20.06.2019. 
 
 
Κατόπιν τούτου, διαπιστώθηκε ότι στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης είναι παρόντες 
οι παρακάτω μέτοχοι: 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ 
ΜΕΤΟΧΕΣ/ 
ΨΗΦΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(ΕΠΙ 

ΣΥΝΟΛΟΥ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΠΑΡΟΝΤΩΝ) 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ /           
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 HELLENIC HEALTHCARE 
SARL 

2.777.280 99,99% 100,00% ΣΕΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ 
 

20 Avenue 
Monterey, L-
2163, 
Luxembourg 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.777.287 99,99% 100,00%   

 
Επομένως η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης αφού είναι αντιπροσωπεύεται η Μέτοχος που εκπροσωπεί 
2.771.747 μετοχές ή 99,80% του Μετοχικού Κεφαλαίου, δηλαδή περισσότερο από το 1/2 
(1.388.650 μετοχές) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του Καταστατικού της.  
 
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει σύμφωνα με το 
Καταστατικό (άρθρο 14 § 2) τον οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα 
συμμετάσχουν μόνο οι νομιμοποιηθέντες μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους. 
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Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα τον κ. Θεοχαράκη Βασίλειο ως οριστικό Πρόεδρο 
της Γενικής Συνέλευσης. Ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τη Γενική Συνέλευση για την τιμή που 
του έκανε και σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας καλεί το 
σώμα να εκλέξει τον οριστικό Γραμματέα και ψηφολέκτη της Συνέλευσης.  
 
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Σέργιο 
Σταμπουλούς σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας (άρθρο 14 § 2). 
 
Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στην συζήτηση των 
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής: 
 
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών 
καταστάσεων (Λογ/μου Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 
και Προσαρτήματος) και των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της 
περαιωθείσας την 31.12.2018 εταιρικής χρήσης και λήψη αποφάσεων για τη διάθεση 
των αποτελεσμάτων αυτής.   
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι κατά την είσοδο των κ. μετόχων στη Γενική Συνέλευση τους 
διενεμήθη φάκελος στον οποίο περιέχεται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην 
παρελθούσα οικονομική χρήση. Στον φάκελο συμπεριλαμβάνονται η Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις, 
καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, τα οποία παρατίθενται αυτούσια ως 
κατωτέρω: 
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έδρα: Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43858/102/Β/99/128 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 4462 79 07 000 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας 
 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» της χρήσεως 

2018 
 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της 
κλειόμενης χρήσης 2018 (01.01-31.12.2018) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” και των 
θυγατρικών της και περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
1. Αρχές διοίκησης και βασικές αξίες της Εταιρείας 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξης της 
Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο 
καταστατικό όσο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας ή άλλα εσωτερικά έγγραφα της 
εταιρείας.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη 
διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις 
που απαιτούνται.  
Βασικός στόχος της διοίκησης είναι η ανάπτυξη του Ομίλου και η καθιέρωσή του ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών.  
Βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 9 μέλη και εκλέγεται από την 
Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο 
διοίκησης της εταιρείας και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο 
για τη θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής και των επιχειρησιακών σχεδίων της εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι: 
- Θεοχαράκης Βασίλειος – Πρόεδρος του Δ.Σ. 
- Σπυρίδης Δημήτριος - Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 
- Γιαλούρης Μιχαήλ – Μέλος του Δ.Σ. 
- Αλεξανδρής  Θεοφάνης – Μέλος του Δ.Σ. 
- Κούμπας Γεώργιος – Μέλος του Δ.Σ. 
- Μπαχάς Μάριος – Μέλος του Δ.Σ. 
- Σύρμας Δημήτριος – Μέλος του Δ.Σ. 
- Ρολόγης Δημήτριος – Μέλος του Δ.Σ. 
- Σταμπουλούς Σέργιος – Μέλος του Δ.Σ. 

 
2. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
 
Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε € 91.180 χιλ. έναντι € 91.658 χιλ. το 2017 
(προ Rebate & Claw back) παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,52%. Αντίστοιχα, τα έσοδα της 
Εταιρείας για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε € 89.076 χιλ. έναντι € 91.655 χιλ. το 2017 παρουσιάζοντας μείωση 
της τάξης του 2,81%. 
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Το EBITDA του Ομίλου για την οικονομική χρήση 2018 ανήλθε σε € 19.079 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,9% 
σε σχέση με το 2017. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε σε 22,4% το 2018 έναντι 
21,9% το 2017. Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το EBITDA για την οικονομική χρήση 2018 ανήλθε σε € 
18.082 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,7% σε σχέση με το 2017. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της 
Εταιρείας αυξήθηκε σε 21,8% το 2018 έναντι 20,4% το 2017. 
 
Ο Όμιλος το 2018 προέβη σε εξομάλυνση του κεφαλαίου κίνησης και ειδικότερα των εμπορικών 
υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πηγές ρευστότητας προκειμένου για τη βελτίωση της 
κερδοφορίας. Ειδικότερα, η ρευστότητα που προήλθε από τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη πρόσβαση σε 
τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκούς όρους, δημιούργησαν αξία στον Όμιλο καθότι α) οι υποχρεώσεις 
μειώθηκαν κατά 19% β) το περιθώριο κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA βελτιώθηκε κατά 0,5% σε απόλυτες 
τιμές και γ) το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε 8%, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα για τον Όμιλο.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία, το 2018 εμφάνισαν κέρδη εκμετάλλευσης € 6.545 χιλ. και € 5.578 χιλ, αντίστοιχα 
έναντι κερδών 2017 € 4.304 χιλ. και € 3.644 χιλ.,  παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 52,1% και 53,1% 
αντίστοιχα. 
 
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη € 3.814 χιλ. έναντι  € 47 χιλ. το 2017, 
ενώ η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη € 2.849 χιλ., έναντι ζημιών € 612 χιλ. το 2017. Μέρος της αύξησης 
οφείλεται στη μείωση των περικοπών για claw back συγκριτικά με το 2017, χρήση στην οποία είχαν 
κοινοποιηθεί αναθεωρημένα σημειώματα για προηγούμενα έτη (π.χ. 2013-2014), καθώς και στη βελτίωση 
των λειτουργικών εξόδων.  
 

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν € 6.723 χιλ. και € 6.487 χιλ., έναντι € 7.922 χιλ. και €  7.841 χιλ. κατά 

την 31 Δεκεμβρίου 2017. 
 
Το σύνολο των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν € 58.767 χιλ., έναντι 
€ 44.581 χιλ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, αυξημένο  κατά € 14.186 χιλ. 
 
Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε € 50.459 χιλ., και της Εταιρείας σε € 
50.696 χιλ., μειώνοντας το δείκτη κεφαλαιουχικής μόχλευσης το 2018 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 
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Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
Α. Όμιλος

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31-12-18 31-12-17

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 70.102.619 92.227.820

Σύνολο Ενεργητικού 193.422.215 204.130.186

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 123.317.621 111.900.390

Σύνολο Ενεργητικού 193.422.215 204.130.186

Σύνολο Υποχρεώσεων 126.837.608 124.585.610

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66.584.607 79.544.576

Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού 58.767.333 44.580.495

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66.584.607 79.544.576

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 70.102.619 92.227.820

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 77.618.630 87.589.271

Σύνολο Κεφαλαίου κινήσεως (7.516.011) 4.638.549

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 70.102.619 92.227.820

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας:

EBITDA 19.079.352 17.517.088

Σύνολο Πωλήσεων μείον claw back & rebate 85.185.151 79.914.990

Μικτά κέρδος 12.828.772 8.897.550

Σύνολο Πωλήσεων μείον claw back & rebate 85.185.151 79.914.990

Κέρδη προ φόρων 3.813.895 46.714

Σύνολο Πωλήσεων μείον claw back & rebate 85.185.151 79.914.990

Κέρδη προ φόρων 3.813.895 46.714

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66.584.607 79.544.576

Καθαρός Δανεισμός 50.459.495 = 2,64 34.784.997 = 1,99

EBITDA 19.079.352 17.517.088

EBITDA 19.079.352 = 6,93 17.517.088 = 5,85

Χρηματοοικονομικό Κοστος 2.754.936 2.994.277

= 15,1% = 11,1%

= 4,5% = 0,1%

= 105,3%

= 5,7% = 0,1%

= 45,2%

= 22,4% = 21,9%

= -10,7% = 5,0%

= 88,3% = 56,0%

= 90,3%

54,8%

= 190,5% = 156,6%

= 63,8% =

= 36,2%
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Β. Εταιρεία 

        
 

          
  Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης   

      
  

31/12/2018 
   

31/12/2017 
 

 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 
66.181.357 = 34,9% 

 
92.021.845 = 45,1% 

Σύνολο Ενεργητικού 
 

189.654.930 
   204.072.109 

  
         

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
 

123.473.573 = 65,1% 
 

112.050.264 = 54,9% 

Σύνολο Ενεργητικού 
 

189.654.930 
   204.072.109 

  
         

Σύνολο Υποχρεώσεων   125.849.047 = 197,2%   126.650.007 = 163,6% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   63.805.883       77.422.102   
 

                
 

Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού   58.767.333 = 92,1%   44.580.495 = 57,6% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   63.805.883       77.422.102   
 

                
 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   66.181.357 = 86,3%   92.021.845 = 102,6% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   76.654.394       89.676.421   
 

         
Σύνολο Κεφαλαίου κινήσεως 

 
(10.473.037) = -15,8% 

 
2.345.424 = 2,5% 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
 

66.181.357 
   92.021.845 

  
         

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και 
αποδοτικότητας:         

         
EBITDA 

 
18.082.427 = 21,8%   16.339.238 = 20,4% 

Σύνολο Πωλήσεων μείον claw back & rebate 
 

83.081.754       79.912.280 
  

  
          

  
Μικτό Κέρδος 

 
11.993.246 = 14,4%   8.022.929 = 10,0% 

Σύνολο Πωλήσεων μείον claw back & rebate 
 

83.081.754       79.912.280 
  

         
(Ζημιές)/ Κέρδη προ φόρων 

 
2.848.623 = 3,4% 

 
(612.009) = -0,8% 

Σύνολο Πωλήσεων μείον claw back & rebate 
 

83.081.754 
   79.912.280 

  
         (Ζημιές)/ Κέρδη προ φόρων 

 
2.848.623 = 4,5% 

 
(612.009) = -0,8% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

63.805.883 
   77.422.102 

  
         

Καθαρός Δανεισμός 
 

50.696.347 = 2,80 
 

34.865.403 = 2,13 

EBITDA 
 

18.082.427 
   16.339.238 

  
         EBITDA 

 
18.082.427 = 6,56 

 
16.339.238 = 5,46 

Χρηματοοικονομικό Κοστος 
 

2.754.936 
   2.993.261 

  
Ορισμοί Χρηματοοικονομικών Μεγεθών 

EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων περιόδου προσαρμοσμένα με τις επιδράσεις των τυχόν 

έκτακτων αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων. 

Σύνολο Κεφαλαίου κινήσεως: Ταυτίζεται με το Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον το Σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
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Καθαρός Δανεισμός και Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31.12.2018 και στις 31.12.2017 παρουσιάζεται 
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
Όμιλος 

 
Εταιρεία 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 12.637.863 
 

13.359.226 
 

12.637.863 
 

13.359.226 
Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 46.089.470 

 
31.221.269 

 
46.089.470 

 
31.221.269 

Σύνολο δανείων 58.767.333 
 

44.580.495 
 

58.767.333 
 

44.580.495 
Μείον: 

       Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.723.380 
 

7.921.801 
 

6.486.527 
 

7.841.395 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση 80.042 

 
371.213 

 
80.042 

 
371.213 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διακρατούμενα έως τη λήξη 1.504.416 

 
1.502.483 

 
1.504.416 

 
1.502.483 

Καθαρός Δανεισμός/Διαθέσιμα 50.459.495 
 

34.784.997 
 

50.696.347 
 

34.865.403 
Σύνολο Καθαρής Θέσης Ομίλου 66.584.607 

 
79.544.576 

 
63.805.883 

 
77.422.102 

Σύνολο Κεφαλαίων 117.044.102 
 

114.329.573 
 

114.502.231 
 

112.287.505 

        Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 56,89% 
 

69,57% 
 

55,72% 
 

68,95% 
 
Ορισμοί Χρηματοοικονομικών Μεγεθών και Επεξηγήσεις Δεικτών: 

Καθαρός δανεισμός: Σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων συμπεριλαμβάνοντας και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα, Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, και Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διακρατούμενα έως τη λήξη. 
 
Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης ομίλου: Καθαρός Δανεισμός προς το σύνολο των Απασχολούμενων 
Κεφαλαίων. 
 

3. Μη Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  
 
Ο Όμιλος ΠΕΡΣΕΥΣ καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και διαθέτει όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια, 
εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες συνθήκες νοσηλείας, ιατρικής και νοσηλευτικής παρακολούθησης. Οι 
εγκαταστάσεις του Metropolitan Hospital εκτείνονται σε 20.000 τ.μ. εξασφαλίζοντας τις πιο σύγχρονες 
ανέσεις. 
 
Η ανοδική πορεία του Metropolitan Hospital συνεχίστηκε για το 2018. Η εμπιστοσύνη των ασθενών και των 
ιατρών προς το νοσοκομείο βελτίωσε σημαντικά τους λειτουργικούς δείκτες το 2018.  
Ειδικότερα, το 2018 οι εισαγωγές ασθενών αυξήθηκαν κατά 1,8% φθάνοντας τις 37.381, ενώ οι ημέρες 
νοσηλείας παρουσίασαν αύξηση 6,4%.  
Τέλος οι συνεργάτες ιατροί ανήλθαν σε 2.702 το 2018 από 2.616 το 2017 (αύξηση 3,3%). 
Στον Όμιλο και την Εταιρεία απασχολήθηκαν 993 και 986 άτομα αντίστοιχα (2017: 972 και 967) με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2018. 
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4. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μέσα στη χρήση του 2018 
 
Το 2018 η διοίκηση του Ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ υλοποίησε ένα σημαντικό φάσμα του στρατηγικού σχεδιασμού της 
βάζοντας τα θεμέλια για ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.  

Οι σημαντικότερες ενέργειες για το 2018 συνοψίζονται στα εξής: 

α)  τη σύναψη νέου μακροπρόθεσμου δανείου ποσού €32εκ. με την EBRD για τη μερική  αναχρηματοδότηση 
του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου δανείων, τη χρηματοδότηση του προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών 
και του κεφαλαίου κίνησης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και 
την απελευθέρωση της ρευστότητας για τα επόμενα έτη.  

β)  την έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος που αφορά μεταξύ άλλων την ανασυγκρότηση 
των κτηρίων και τις επενδύσεις σε νέο ιατρικό εξοπλισμό με σκοπό την αναβάθμιση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου. Το 2018 υλοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας €5,6εκ. 
οι οποίες αφορούσαν κυρίως νέο τεχνολογικά εξοπλισμό όπως την ρομποτικά υποβοηθούμενη 
χειρουργική (Da Vinci Xi, Excelsius GPS Robotic System μοναδικό στην Ευρώπη) και την ανανέωση του 
στόλου ασθενοφόρων, καθιστώντας το Metropolitan Hospital στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων 
προσφέροντας μοναδικές και πρωτοποριακές θεραπείες στους ασθενείς. 

γ)  Ο όμιλος Hellenic Ηealthcare S.r.l. («HΗ») απαριθμεί πλέον 5 νοσηλευτικά ιδρύματα εντάσσοντας στο 
δυναμικό του τον Όμιλο Υγεία το Νοέμβριο 2018 μετά και από την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 
Metropolitan General (πρώην ΙΑΣΩ GENERAL) τον Απρίλιο 2018. Η υλοποίηση των δημιουργούμενων 
συνεργειών από την κεντρικοποίηση λειτουργιών και την υιοθέτηση “best practices” ανάμεσα στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα του ομίλου ξεκίνησε το 2018 με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε 
οι προσφερόμενες υπηρεσίες να γίνουν προσιτές σε μεγαλύτερο πληθυσμό και την ποιοτική αναβάθμιση 
των υπηρεσιών. 

δ)  την βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης μειώνοντας σημαντικά τις τρέχουσες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις του Ομίλου. 

ε)  την ανάπτυξη του κέντρου Logistics σε νέους χώρους. 
 
5. Προοπτικές για το 2019 
 
Το 2018 ολοκληρώθηκε το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, που συνοδεύθηκε με συγκεκριμένα 
μέτρα ελαφρύνσεως των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας σε ορίζοντα δεκαετίας. Η διαφαινόμενη 
βελτίωση της Ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας κατά το 
2019. 
 
Η δυναμική του Metropolitan Hospital επαυξάνεται υπό το πρίσμα του ευρύτερου ομίλου Hellenic Healthcare 
και καθιστά προσδίδει μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Εταιρία μέσα από την ολοκλήρωση των συνεργείων το 2019.  
Ταυτόχρονα το 2019 διευρύνονται οι συνεργασίες με τους ασφαλιστικούς φορείς εξασφαλίζοντας στους 
ασφαλισμένους αυτών συνδυασμό ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και πλήθους παροχών από το δίκτυο του 
Hellenic Healthcare Group. 
 
Η Εταιρεία, έχει σε εφαρμογή ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα κτηριακών βελτιώσεων και ιατρικού 
εξοπλισμού προϋπολογισμού € 7 εκ. που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και στη κάλυψη της 
αυξημένης ζήτησης και εμπιστοσύνης των ασθενών. 
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6. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι 
συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε έτερο 
πλην του Ευρώ νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.  
 
- Κίνδυνος επιτοκίων. 

 
Ο κίνδυνος των επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο Όμιλος και η Εταιρεία να επιβαρυνθεί με 
υψηλότερους χρεωστικούς τόκους δανείων εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Ωστόσο η 
Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων μέσα στο γενικότερο κλίμα της 
οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε.  
 
- Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Οι απαιτήσεις, τόσο της  Εταιρείας όσο και των λοιπών εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο για τη χρήση 2018 
θεωρούνται εξασφαλισμένες, ενώ για εκείνες όπου υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης έχουν γίνει οι σχετικές 
προβλέψεις.   Η Διοίκηση του Ομίλου εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των πιστωτικών απωλειών.  
 
- Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την 
κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η Διοίκηση του Ομίλου αντιλαμβάνεται το κίνδυνο και τον 
αξιολογεί συνεχώς διατηρώντας επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τοποθετημένα σε λογαριασμούς διαθεσίμων και 
σε αξιόγραφα άμεσης ρευστοποίησης, όπως επίσης και διαθέσιμα όρια χρηματοδοτικών εργαλείων. 
 
- Κίνδυνοι επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
εγχώρια αγορά (ΕΘΝΙΚΗ, NN, ALLIANZ, BUPA, METLIFE ALICO, ΙΝΤERAMERICAN, GENERALI, 
AXA, GROUPAMA κλπ).  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί σύμβαση με τη Mednet Ελλάς Α.Ε., εταιρεία που 
διαχειρίζεται ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των μεγαλύτερων ασφαλιστικών 
εταιρειών στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω συμφωνίες εξασφαλίζουν σταθερή πορεία και μεγαλύτερο όγκο ασθενών 
μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ανταγωνισμού και ρευστότητας. 
 
Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες για κάλυψη κινδύνων των περιουσιακών 
της στοιχείων και συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης.  
 
Επιπλέον η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της 
(πυρός – παντός κινδύνου, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απώλειας χρημάτων κλπ.).   
 
Αναλυτικότερα για τη διαχείριση κινδύνων αναφέρονται στην Σημείωση 3 των σημειώσεων των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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7. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την 
έννοια του ΔΛΠ 24 αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια 
του άρθρου 42ε  του Κ.Ν. 2190/1920 και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
  
Όμιλος 

  Περιγραφή  31/12/2018 31/12/2017 
 - Έσοδα  2.103.397 507.655 
 - Έξοδα 1.379.998 1.271.162 
 - Απαιτήσεις 7.111.851 4.993.797 
 - Υποχρεώσεις 576.450 171.034 
 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 873.312 995.890 
 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 252.162 240.212 
   
Εταιρεία 

  Περιγραφή  31/12/2018 31/12/2016 
 - Έσοδα  - 507.655 
 - Έξοδα 12.052.908 11.572.928 
 - Απαιτήσεις 5.722.500 5.698.532 
 - Υποχρεώσεις 12.806.346 15.868.970 
 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 818.736 948.989 
 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 252.162 240.212 

 
8. Περιβαλλοντολογικά Θέματα 

 
Στην πολιτική του Ομίλου και των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτόν εντάσσεται και η πλήρης 
συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος 
(συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, ορθής χρήσης πόρων ενέργειας κλπ).    
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία, αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη 
συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.  
 
Στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ο 
Όμιλος και η Εταιρεία δεσμεύονται στα εξής: 
 
 λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση 

των πόρων, ενέργειας, νερού, μειωμένων αέριων εκπομπών για την προστασία του περιβάλλοντος και 
του κλίματος 

 αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική και ευρύτερη 
κοινωνία και να παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό 

 μειώνει τα απορρίμματα και αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης. 
 Ενσωματώνει την περιβαλλοντική συνείδηση στην εταιρική κουλτούρα. 
 
Παρακολουθούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς 
μας, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις λειτουργίες μας, την διαδικασία καταμέτρησης και να 
εντείνουμε ακόμα περισσότερο την ανακύκλωση.  
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9. Εργασιακά Θέματα 

 
Αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η προστασία της διαφορετικότητας, 
η παροχή ασφάλειας και συνθηκών υγιεινής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού αποτελούν 
βασικές αρχές του Ομίλου και της Εταιρείας. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις 
στην πρόσληψη / επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε 
οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες και παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους 
αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη του Ομίλου και της 
Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις 
οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, η διαφορετικότητα είναι σημαντικός παράγοντας κατά την διαδικασία των 
προσλήψεων. Στον Όμιλο και την Εταιρεία απασχολήθηκαν 993 και 986 (2017: 972 και 967) άτομα με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2018. Συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές 
εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις σε Όμιλο και Εταιρεία που αφορούν στο προσωπικό € 23,7 εκ. και € 23,5 
εκ. Το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση του 2017 ήταν € 22,6 εκ. και € 22,5 εκ. 
 
10. Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία 
-  Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας και Θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2018 ανέρχεται σε € 83.319 χιλ., διαιρούμενο σε 

2.777.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30 η κάθε μία. Οι μετοχές δεν είναι 

εισηγμένες. 

-  Απόκτηση ιδίων μετοχών  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν, με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέχρι ποσοστού 10% του 
συνόλου των μετοχών τους. Η Εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση της ως άνω δυνατότητας που παρέχει ο 
νόμος. 

-  Τομέας έρευνας και ανάπτυξης 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2018 και του 2017 δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και 
ανάπτυξης. 

-  Υποκαταστήματα της Εταιρείας και του Ομίλου 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

 
11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Την 5 Μαρτίου 2019, έγινε παύση εργασιών της θυγατρικής Εταιρείας «METROPOLITAN ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε.».   
Την 26 Μαρτίου 2019 με έγκριση Δ.Σ αποφασίστηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής 
Εταιρείας «GROUP MEDICAL PURSCASING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην μητρική 
Εταιρεία η οποία εως τότε κατείχε το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της.   
 

Ν. Φάληρο, 16 Ιουλίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

   

   

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 231179 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
Α.Δ.Τ. Χ 613689 
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Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης:  
 

  
ΟΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 31/12/2018  31/12/2017 

 
31/12/2018  31/12/2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

  
     Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

  
  

     Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5 116.162.718   107.980.562 
 

116.138.679 
 

107.950.444 
Άύλα στοιχεία ενεργητικού 6 1.980.943   1.916.773 

 
1.980.943 

 
1.916.773 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 7 -   - 
 

183.203 
 

183.203 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8 3.493.342   - 

 
3.493.342 

 
- 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 9 -   371.213 
 

- 
 

371.213 
Χρηματοοικονομικά  στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη 
αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εσόδων 9 80.042   

  
80.042 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη 10 -   1.502.483 
 

- 
 

1.502.483 
Χρηματοοικονομικά  στοιχεία επιμετρούμενα στο 
αποσβεσμένο κόστος 10 1.504.416   

  
1.504.416 

  Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 11 96.159   129.359 
 

92.948 
 

126.148 

  
123.317.621 

 
111.900.390 

 
123.473.573 

 
112.050.264 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
  

  
     Αποθέματα 12 6.695.504   5.520.367 

 
5.199.665 

 
4.928.778 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 13 39.697.531   62.804.062 
 

37.608.628 
 

62.801.617 
Λοιπές Απαιτήσεις 14 8.151.631   7.748.279 

 
8.051.963 

 
8.216.744 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 15 8.834.573   8.233.311 
 

8.834.573 
 

8.233.311 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 6.723.380   7.921.801 

 
6.486.527 

 
7.841.395 

 
 

70.102.619   92.227.820 
 

66.181.357 
 

92.021.845 
Σύνολο ενεργητικού από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 
193.420.240   204.128.210 

 
189.654.930 

 
204.072.109 

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 
 

1.976   1.976 
 

- 
 

- 
Σύνολο ενεργητικού 

 
193.422.215   204.130.186 

 
189.654.930 

 
204.072.109 

   
  

     ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
  

  
     Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

  
  

     Μετοχικό κεφάλαιο 17 83.319.000   83.319.000 
 

83.319.000 
 

83.319.000 
Υπέρ το άρτιο 17 4.444.238   4.444.238 

 
4.444.238 

 
4.444.238 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 18 10.752.346   3.109.624 
 

10.752.346 
 

3.109.624 
Λοιπά αποθεματικά 18 442.269   442.269 

 
442.269 

 
442.269 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

(32.373.247)   (11.770.555) 
 

(35.151.971) 
 

(13.893.029) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων στους μετόχους 

 
66.584.607   79.544.576 

 
63.805.883 

 
77.422.102 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

-   - 
 

- 
 

- 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 
66.584.607   79.544.576 

 
63.805.883 

 
77.422.102 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

  
     Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  
  

     Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 -   2.587.702 
 

- 
 

2.587.702 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 19 2.158.158   2.002.284 

 
2.134.825 

 
1.980.523 

Δανειακές υποχρεώσεις 20 46.129.470   31.221.269 
 

46.129.470 
 

31.221.269 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 930.358   1.184.092 

 
930.358 

 
1.184.092 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 
 

49.217.986   36.995.347 
 

49.194.653 
 

36.973.586 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  
  

     Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 40.795.929   50.270.446 
 

39.966.896 
 

52.599.576 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 23 281.791   276.022 

 
281.791 

 
147.965 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 20 12.637.863   13.359.226 
 

12.637.863 
 

13.359.226 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24 23.853.046   23.633.577 

 
23.767.843 

 
23.569.654 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 25 50.000   50.000 
 

- 
 

- 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 
77.618.630   87.589.271 

 
76.654.394 

 
89.676.421 

Σύνολο υποχρεώσεων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

 
126.836.616   124.584.618 

 
125.849.047 

 
126.650.007 

Σύνολο υποχρεώσεων από διακοπτόμενες δραστηριότητες 
 

992   992 
 

- 
 

- 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
126.837.608   124.585.610 

 
125.849.047 

 
126.650.007 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

193.422.215   204.130.186 
 

189.654.930 
 

204.072.109 
Oι σημειώσεις στις σελίδες 18 - 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Λοιπών Συνολικών 
Εισοδημάτων: 

   ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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  Σημ. 
1/1/2018 - 
31/12/2018  

1/1/2017 - 
31/12/2017 

 

1/1/2018 - 
31/12/2018  

1/1/2017 - 
31/12/2017 

Πωλήσεις 26 91.179.809   91.657.696   89.076.413   91.654.986 
Μείον: Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate & Claw back 28 (5.994.659)   (11.742.706)   (5.994.659)   (11.742.706) 
Κόστος Πωληθέντων 27 (72.356.379)   (71.017.440)   (71.088.508)   (71.889.351) 
Μικτά Αποτελέσματα   12.828.772   8.897.550   11.993.246   8.022.929 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 29 365.080   619.349   340.261   488.959 
Έξοδα διάθεσης 27 (972.929)   (959.191)   (1.048.541)   (1.058.464) 
Έξοδα διοίκησης 27 (2.017.899)   (3.060.581)   (2.048.628)   (3.134.610) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 30 (3.658.367)   (1.193.350)   (3.658.028)   (674.773) 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   6.544.656   4.303.778   5.578.310   3.644.040 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 31 62.998   31.855   62.979   31.854 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  32 (2.754.936)   (2.994.277)   (2.753.843)   (2.993.261) 
Λοιπά έκτακτα αποτελέσματα 33 (38.823)   (1.294.642)   (38.823)   (1.294.642) 
(Ζημίες)/κέρδη προ φόρων   3.813.895   46.714   2.848.623   (612.009) 
Φόρος εισοδήματος 23 (3.134.389)   (6.088.712)   (2.825.368)   (5.774.372) 
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων    679.506   (6.041.998)   23.255   (6.386.381) 
Κατανέμονται σε:          
Ιδιοκτήτες μητρικής   679.506   (6.041.998)   23.255   (6.386.381) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -   -   -   - 
                  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:                 
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα                 
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση χρη/κών στοχείων διαθέσιμων 
προς πώληση, καθαρά από φόρους  8 -   54.156   -   54.156 
Σύνολο   -   54.156   -   54.156 
  

 
              

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα       -         
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση ενσώματων παγίων, καθαρά 
από φόρους 8  8.006.461       8.006.461   - 
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση χρηματοοικονομικά  στοιχεία 
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω Λοιπών Συνολικών 
Εσόδων  8 (363.738)   -   (363.738)   - 
Αναλογιστικά κέσδη/ (ζημίες), καθαρά από φόρους  8 35.103   11.386   35.103   11.386 
Σύνολο 

 
7.677.826   11.386   7.677.826   11.386 

  
 

    -         
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα   7.677.826   65.542   7.677.826   65.542 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα   8.357.332   (5.976.456)   7.701.080   (6.320.839) 
Κατανέμονται σε:       -         
Ιδιοκτήτες μητρικής   8.302.974   (5.976.456)   7.701.080   (6.320.839) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -   -   -   - 

 
Oι σημειώσεις στις σελίδες 18 - 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
 

Aποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής   

 

Σ
ημ
. 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπερ το 
άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 
αποθεμα

τικά 

Αποτελέσματ
α εις νέο Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο  
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Υπόλοιπα την 
01/01/2017 

 
83.319.000 4.453.511 3.166.926 442.269 (5.739.820) 85.641.885 (123) 85.641.762 

Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσης 

 
- - - - (6.041.998) (6.041.998) - (6.041.998) 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα χρήσης 
(καθαρά, μετά από 
φόρους) 18 - - 54.156 - 11.386 65.542 - 65.542 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα  
χρήσης 

 
- - 54.156 - (6.030.612) (5.976.455) - (5.976.455) 

Ανακύκλωση 
αποθεματικού στα 
αποτελέσματα 18 - - (111.457) - - (111.457) - (111.457) 
Κίνηση μεταξύ μετόχων 

 
- - - - (123) (123) 123 - 

Επιστροφή μετοχικού 
κεφαλαίου 

 
- (9.273) - - - (9.273) - (9.273) 

Υπόλοιπα την 
31/12/2017 

 
83.319.000 4.444.238 3.109.625 442.269 -11.770.555 79.544.576 - 79.544.577 

          Υπόλοιπα την 1/1/2018 
 

83.319.000 4.444.238 3.109.624 442.269 (11.770.555) 79.544.576 - 79.544.577 
Επίδραση αλλαγής 
λογιστικών πολιτικών 
(υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9) 

     
(21.317.300) (21.317.300) 

 

(21.317.300
) 

Προσαρμοσμένο 
υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2018  

 
83.319.000 4.444.238 3.109.624 442.269 (33.087.856) 58.227.275 - 58.227.275 

Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσης 

 
- - - - 679.506 679.506 - 679.506 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα χρήσης 
(καθαρά, μετά από 
φόρους) 18 - - 7.642.723   35.103 7.677.826 - 7.677.826 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα  
χρήσης 

 
- - 7.642.723 - 714.610 8.357.332 - 8.357.332 

Υπόλοιπα την 
31/12/2018 

 
83.319.000 4.444.238 10.752.346 442.269 (32.373.247) 66.584.607 - 66.584.607 

 
Oι σημειώσεις στις σελίδες Error! Bookmark not defined.8 - 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
            

 
Σημ. 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπερ το 
άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 01/01/2017 
 

83.319.000 4.453.511 3.166.925 442.269 (7.518.034) 83.863.672 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

 
- - - - (6.386.381) (6.386.381) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 
(καθαρά, μετά από φόρους) 18 - - 54.156 - 11.386 65.543 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  
χρήσης 

 
- - 54.156 - (6.374.995) (6.320.839) 

Ανακύκλωση αποθεματικού στα 
αποτελέσματα 

 
- - (111.457) - - (111.457) 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 
 

- (9.273) - - - (9.273) 
Υπόλοιπα την 31/12/2017 

 
83.319.000 4.444.238 3.109.624 442.269 (13.893.029) 77.422.102 

        Υπόλοιπα την 1/1/2018 
 

83.319.000 4.444.238 3.109.624 442.269 (13.893.029) 77.422.102 
Επίδραση αλλαγής λογιστικών πολιτικών 
(υιοθέτηση Δ.Π.Χ.Α. 9) 

     
(21.317.300) (21.317.300) 

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2018  

 
83.319.000 4.444.238 3.109.624 442.269 (35.210.329) 56.104.802 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 
 

- - - - 23.255 23.255 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης 
(καθαρά, μετά από φόρους) 18 - - 7.642.723 - 35.103 7.677.826 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  
χρήσης 

 
- - 7.642.723 - 58.358 7.701.081 

Υπόλοιπα την 31/12/2018 
 

83.319.000 4.444.238 10.752.346 442.269 (35.151.971) 63.805.883 
        

 
Oι σημειώσεις στις σελίδες Error! Bookmark not defined.8 - 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών: 

  
 

ΟΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
 1/1/2018 - 

31/12/2018  
1/1/2017 - 
31/12/2017 

 

1/1/2018 - 
31/12/2018  

1/1/2017 - 
31/12/2017 

   
 

  
     Λειτουργικές δραστηριότητες  

       Κέρδη προ φόρων  3.813.895 
 

46.714 
 

2.848.622 
 

(612.007) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:  

       Αποσβέσεις  7.677.594 
 

7.354.470 
 

7.666.833 
 

7.344.967 
Προβλέψεις  196.256 

 
5.295.066 

 
194.683 

 
5.295.314 

Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές   - 
 

(3.341.364) 
 

- 
 

(3.841.614) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (48.603) 

 
(42.630) 

 
(48.583) 

 
(42.630) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  2.752.312 
 

2.994.277 
 

2.751.219 
 

2.993.261 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

       Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  (1.175.137) 
 

(1.147.284) 
 

(270.888) 
 

(927.269) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (9.892.657) 

 
(6.086.088) 

 
(7.282.727) 

 
(6.151.245) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
 

(9.521.491) 
 

(4.911.572) 
 

(12.688.222) 
 

(4.132.762) 
Μείον: 

       
- 

Καταβεβλημένοι φόροι 
 

(761.581) 
 

(177.097) 
 

(292.501) 
 

- 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

 
(6.959.411) 

 
(15.508) 

 
(7.121.563) 

 
(73.985) 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
        Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

(1.386.821) 
 

(1.645.727) 
 

(1.382.139) 
 

(1.639.156) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 

 
761 

 
15.060 

 
761 

 
15.060 

Τόκοι εισπραχθέντες 
 

61.065 
 

22.951 
 

61.045 
 

22.951 
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη 

 
- 

 
(1.493.580) 

 
- 

 
(1.493.580) 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
 

(1.324.995) 
 

(3.101.296) 
 

(1.320.332) 
 

(3.094.725) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

        Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 
 

31.740.000 
 

- 
 

31.740.000 
 

- 
Εξοφλήσεις δανείων 

 
(20.681.227) 

 
(3.576.757) 

 
(20.681.227) 

 
(3.576.757) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (2.693.736)  (3.229.168)  (2.692.693)  (3.228.207) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 
(1.279.052) 

 
(512.318) 

 
(1.279.052) 

 
(512.318) 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 
 

- 
 

(9.273) 
 

- 
 

(9.273) 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 

 
7.085.984 

 
(7.327.515) 

 
7.087.028 

 
(7.326.554) 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου  
(α)+(β)+(γ) (1.198.421) 

 
(10.444.320) 

 
(1.354.868) 

 
(10.495.264) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
 

- 
 

(1.959) 
    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 

 
7.921.801 

 
18.368.079 

 
7.841.395 

 
18.336.659 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
 

6.723.380 
 

7.921.801 
 

6.486.527 
 

7.841.395 
 
Oι σημειώσεις στις σελίδες Error! Bookmark not defined.8 - 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις εταιρικές 
και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 
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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και 
ενοποιημένων 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. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 
ενοποιημένων 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 εταιρικών 
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση 
είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα 
θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και 
ενοποιημένες 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 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 και ενοποιημένες 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 εταιρικές και 

ενοποιημένες 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 τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 
 

 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 

αρχής 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 και του 

Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις 

σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων 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 και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 
 

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

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 

καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 

τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 
 

 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
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εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του 

ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για 

την ελεγκτική μας γνώμη. 
 

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 και 107Α του Κωδ.Ν. 
2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018. 
 
β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
Ιωάννης Κ. Ηλιόπουλος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26251 
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 
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Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος καλεί τους κ. Μετόχους να εγκρίνουν τον Ισολογισμό και τις 
λοιπές οικονομικές καταστάσεις (Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα 
Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) καθώς και τις εκθέσεις διαχειρίσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας, για τα πεπραγμένα και τις 
οικονομικές καταστάσεις της περαιωθείσας την 31.12.2018 εταιρικής χρήσης.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ακολουθεί ψηφοφορία, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση 
εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις (Λογαριασμό 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) καθώς 
και τις εκθέσεις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας, 
για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της περαιωθείσας την 31.12.2018 
εταιρικής χρήσης. 
 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της περαιωθείσας χρήσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα 
αποφασίζει την μεταφορά των κερδών της παρελθούσας χρήσης εις νέον. 
 
Θέμα 2ο:  γκριση κατ   άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της 
εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των 
Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Θεοχαράκης Βασίλειος έθεσε σε ψηφοφορία το εν 
λόγω θέμα από το αποτέλεσμα της οποίας προέκυψε ότι η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων ενέκρινε ομοφώνως τη συνολική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που 
έλαβε χώρα κατά την εταιρικών χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και απήλλαξε την 
ελεγκτική εταιρία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Λογιστών», τον τακτικό ελεγκτή 
και τον αναπληρωματικό κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ  ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, 
γεννηθέντα στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 1965, κάτοικο Τζαφέρη 10, Μοσχάτο Αττικής 
κάτοχο του ΑΔΤ υπ’ αρ. ΑΒ 666185, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ:  
26251 και ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ του Χρήστου και της Στεφανίας, γεννηθέντα στη Σάμο στις 
23 Ιουλίου 1959, κάτοικο Χαλανδρίου, Βασ. Γεωργίου 9, κάτοχο του ΑΔΤ υπ’ αρ. ΑΝ 
015221, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 13991 από κάθε ευθύνη για 
τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.  
 
Θέμα 3ο:  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών τακτικού και 
φορολογικού ελέγχου τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Θεοχαράκης Βασίλειος, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανάθεση του 
ελέγχου της εταιρίας στην εταιρία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Λογιστών», η 
οποία θα διορίσει για τον σκοπό αυτόν ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, 
αντί συνολικής αμοιβής για τον τακτικό έλεγχο ανερχόμενης στο ποσό των σαράντα έξι 
χιλιάδων Ευρώ (46.000,00€) εφ’ άπαξ πλέον ΦΠΑ και για τον φορολογικό έλεγχο στο 
ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000,00€) εφ’ άπαξ πλέον ΦΠΑ.  
 
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ψηφοφορίας, ομόφωνα εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής 
εταιρείας με συνολική αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων 
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Ευρώ (46.000,00€) εφ’ άπαξ πλέον ΦΠΑ και για τον φορολογικό έλεγχο στο ποσό των 
έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000,00€) εφ’ άπαξ πλέον ΦΠΑ, εφ’ όσον διενεργήσουν τον 
έλεγχο. 
 
Θέμα 4ο:  γκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 99 και 100 του Νόμου 4548/2018. 
 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι δεν έχουν συναφθεί 
συμβάσεις για τις οποίες να απαιτείται έγκριση από την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 99 και 100 
του Νόμου 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και, συνεπώς, δεν 
συντρέχει λόγος συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος αυτού.  

 
Θέμα 5ο: Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 
(ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 και 36  μετά λοιπών και άλλων τυχόν αναγκαίων προσαρμογών) 
– Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Θεοχαράκης Βασίλειος, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αναγκαιότητα 
προσαρμογής του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. 
Συγκριμένα αναφέρει ότι χρήζουν τροποποίησης τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, και 35  του Ισχύοντος Καταστατικού της 
Εταιρείας. Επιπλέον, ενημερώνεται η Γενική Συνέλέυση ότι ως αναγκαία προσαρμογή 
κρίνεται η τροποποίηση της τελευταίας περιόδου του άρθρου 18 και συγκεκριμένα η 
σχετική αναφορά στον Κ.Ν. 2190/1920 και τέλος ρητώς διευκρινίζεται στην Γενική 
Συνέλευση ότι το άρθρο 36 δεν χρήζει τροποποίσης.  
 
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ψηφοφορίας, ομόφωνα εγκρίνει την προσαρμογή των άρθρων 
του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και συγκεκριμένα των 
άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, και 35  
ως κατωτέρω:  
 

«Άρθρο 5 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών 
εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων Ευρώ (€ 83.319.000,00) κατανεμημένο σε 
δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (2.777.300) μετοχές 
αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) η κάθε μία. 
 
Το κεφάλαιο αυτό σχηματίστηκε ως εξής : 
 α’. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια 
(30.000.000) δραχμές, κατανεμημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 
δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας. 
 β’. Στην συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας της 11ης Οκτωβρίου 1999, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε δισεκατομμύρια 
(5.000.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
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μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 5.030.000.000 δραχμών. 
 γ'. Ακολούθως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2000, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια 
διακόσια πενήντα εκατομμύρια (2.250.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση 
διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 
(10.000) δραχμών η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 
7.280.000.000 δραχμών. 
 δ’. Στην συνέχεια με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας της 24ης Οκτωβρίου 2000 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομμύρια 
(500.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής 
αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης ήτοι έγινε μερική κάλυψη της αύξησης 
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει και έτσι το μετοχικό 
κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.780.000.000 δραχμών. Με την από 7-3-2001 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επανεγκρίνεται η παραπάνω 
μερική κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) 
δραχμές. 
 ε’. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 7-
3-2001 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δραχμές σε 
μετρητά με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα 
χιλιάδων (10.000) εκάστης μέχρι του ποσού της κάλυψης και το μετοχικό κεφάλαιο 
διαμορφώνεται στο ποσό των οκτώ δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων 
(8.380.000.000) δραχμών. 
 στ'. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, 
της 12.07.2001, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 1.250.000.000 δραχμές σε 
μετρητά με την έκδοση 125.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 
(10.000) δραχμών εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των εννέα 
δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (9.630.000.000) δραχμών. 
 ζ'. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 12.07.2001, το 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 838.000.000 δραχμές σε μετρητά με την έκδοση 
ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (83.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 
(10.000) δραχμών εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των δέκα 
δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (10.468.000.000) δραχμών. 
 η'. Με την από 12.07.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια 
εκατομμύρια (1.200.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση 120.000 ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, μέχρι του ποσού 
της κάλυψης και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των ένδεκα 
δισεκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (11.668.000.000) δραχμών και 
είναι κατανεμημένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (1.166.800) 
μετοχές. 
 θ'. Με την από 23.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
εγκρίθηκε η μερική κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 
12.07.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ούτως μετά την 
έγκριση της μερικής κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται 
στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων 
(10.468.000.000) δραχμών γιατί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την 
πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ενέκρινε την μετρική 
κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα ακύρωσε τις εκατόν είκοσι 
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χιλιάδες (120.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης οι 
οποίες δεν διετέθησαν σε τρίτους. 
 ι'. Με την από 23.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια 
εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (232.913.000) δραχμές με μετατροπή αντιστοίχου 
αποθεματικού σε Μετοχικό Κεφάλαιο για την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και 
της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα 
χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο κόμμα πέντε δραχμές (10.222,5) ή τριάντα (30) Ευρώ. 
Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα 
δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων 
(10.700.913.000) δραχμών. 
 ια'. Με την από 23.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια 
ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (2.484.067.500) δραχμές 
ή επτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες (7.290.000) Ευρώ, σε μετρητά με την 
έκδοση διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (243.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα 
χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο κόμμα πέντε δραχμών (10.222,5) ή τριάντα (30) Ευρώ 
εκάστη μετοχή. Και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 
δέκα τριών δισεκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων (13.184.980.500) δραχμών ή τριάντα οκτώ εκατομμυρίων 
εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (38.694.000) Ευρώ.  
 ιβ'. Με την από 23.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρία δισεκατομμύρια εξήντα έξι 
εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.066.750.000) δραχμές σε μετρητά με την 
έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι δύο κόμμα πέντε δραχμών (10.222,5) ή τριάντα (30) Ευρώ εκάστη 
μετοχή. 
 ιγ'. Με την από 19.11.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι 
πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.625.000,00 €) με έκδοση εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων (187.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) 
εκάστης. 
 ιδ'. Με την από 29.6.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες Ευρώ (€ 11.250.000,00) με έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
(375.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα Ευρώ (€ 30,00). 
 ιε'. Με την από 28.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες 
πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 18.750.000,00) με έκδοση εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
(625.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα Ευρώ (€ 30,00). 
 
2.  Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης 
πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με 
απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του 
συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση 
νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η 
παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε 
ανανέωση, και ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή 
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Νόμου 
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4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, 
με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το 
μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την 
ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. 
3. Κατά τη διάρκεια της μιας πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει 
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό 
που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 
την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.  
4. Τα λοιπά θέματα σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ρυθμίζονται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε 
ισχύει. 
 
Άρθρο 6 
Μετοχές 
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών 
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
2. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση 
προσωρινών τίτλων. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη 
επιστροφή των προσωρινών τίτλων. 
 
Άρθρο 7 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων – Δικαιώματα Μειοψηφίας 
 
Τα ζητήματα περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων και δικαιωμάτων 
μειοψηφίας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Άρθρο 8 
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 
 
1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και 
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες 
αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.  
 
2.Η Γενική Συνέλευση είναι η 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 του ν. 4548/2018 και την 
απαλλαγή των ελεγκτών.  
δ) Έγκριση των ετήσιων και των 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.  



  Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 
  «Ποσά σε Ευρώ (€) εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά» 

24 
 

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της 
εταιρείας και  
θ) Διορισμό εκκαθαριστών. 
 
3. 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) 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.  
δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4691/2019 ανώνυμης εταιρείας από 
άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό 
(90%) ή περισσότερο των μετοχών της.  
ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.  
στ) 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 9 
Πρόσκληση και Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
 
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, ή όπου επιτρέπεται από το νόμο, τουλάχιστον 
μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, εντός του προβλεπόμενου από την κείμενη και 
ισχύουσα Νομοθεσία, χρόνου.  
2. Για την πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
Άρθρο 10 
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση 
 
Για την κατάθεση των μετοχών για συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και για 
την αντιπροσώπευση των μετόχων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμου 
4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
Άρθρο 11 
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 
 
Για την σύνταξη και ανάρτηση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, 
όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
Άρθρο 12 
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 
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1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 
2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική 
Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που 
ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική 
συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
που εκπροσωπούνται σε αυτή.  
Άρθρο 13 
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 
 
1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας 
της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των 
υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από 
το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν 
γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 
του Νόμου 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, 
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την 
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018, καθώς και σε κάθε 
άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη 
απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 
των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 
αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 
 
2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν 
σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 
 
Άρθρο 15 
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 
 
1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που 
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις 
προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών που ζήτησαν τη συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του 
νόμου και του παρόντος καταστατικού. 
2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται 
πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στην αρχή των 
πρακτικών καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
παρόντος. 
3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 
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4.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει 
στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που ο μέτοχος αυτός εξέφρασε. 
 
Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με 
τις διατάξεις Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Άρθρο 16 
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης 
 
1.         Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά 
την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η 
συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της 
εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων 
προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.  
 
 2.      Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, 
εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες 
ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.    
 
Άρθρο 17 
Σύνθεση και θητεία το Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1. Η εταιρεία Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως 
δεκατρείς (13) συμβούλους μετόχους ή μη. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση λαμβανομένη 
με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος, μπορεί να καθορίζει τον 
αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται 
μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν 
μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. 
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 
 
Άρθρο 18 
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα 
θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να 
λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του 
σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα 
θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού 
υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία 
έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. 
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο 
 α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη 
αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκληση αυτών όπως ο 
Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει. 
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 β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, 
Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών 
προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και 
ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. 
 γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της 
εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη 
 δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, 
οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο 
 ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων 
 στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των 
Δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα, 
ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές και ένδικα μέσα. 
  Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί 
δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή 
πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί 
και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και 
προσημειώσεων. 
 ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό την εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. 
 η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, 
εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις 
απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. 
 θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών 
επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. 
 ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. 
 ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις 
διαταγήν. 
 ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. 
 ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας παρέχει εντολές πληρωμής και 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 
 ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με 
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
 ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά 
ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη 
του σκοπού της εταιρείας. 
 ιστ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. 
 ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και 
καθορίζει τις αποδοχές του. 
 ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας 
ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και 
λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω 
πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει 
συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και 
οποιεσδήποτε άλλες και 
 ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον 
ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και 
τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. 
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 κ) Εκδίδει πάσης φύσεως ομολογιακά δάνεια για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από 
την δημοσίευση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 
της 29.6.2015. 
Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι 
περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική. 
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε 
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη 
η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις 
τροποποιήσεις του. 
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από 
απόφαση της Γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι 
αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 
4. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις 
και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία. 
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την 
άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που 
απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή και τρίτους, καθορίζοντας 
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.  
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των τυχόν 
αντίθετων διατάξεων του Νόμου 4548/2018 , όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 21 
Σύγκληση και Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1. Τα περί πρόσκλησης και συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4548/2018. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν 
όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 90 παρ. 4 
του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Άρθρο 24 
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά 
σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από 
αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα 
πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης 
κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους 
παρισταμένους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν 
άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σε αυτά.  
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται 
από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 
3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει 
υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 



  Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 
  «Ποσά σε Ευρώ (€) εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά» 

29 
 

 
Άρθρο 25 
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Τα περί ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει . 
 
Άρθρο 26 
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση επί 
των κερδών, που το ποσό της ορίζεται από Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση 
και λαμβάνεται από το απομείναν υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των 
κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή του πρώτου 
μερίσματος στους μετόχους. 
2.  Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με 
ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  
 
Άρθρο 28 
Άλλες απαγορεύσεις 
 
1. Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα οποιαδήποτε δάνεια της εταιρείας προς 
ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές της, ή 
συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
συμπεριλαμβανομένου ή και σε συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων 
προς αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. 
Επίσης απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς 
και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ 
αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας. 
Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι άκυρες άνευ 
προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν 
παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) 
τουλάχιστον του εκπροσωπούμενου στην Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν υπερβαίνει τα όρια 
της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. 
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και α) όταν λήφθηκαν κατά 
παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων 
περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του 
καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών 
της εταιρείας. 
3. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί 
να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του 
αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία αυτές λήφθηκαν. 
4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε 
από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις που ορίζονται στον Νόμο 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές 
θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από 
αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. 
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Άρθρο 29 
Ελεγκτές 
 
Για τα ζητήματα σχετικά με τους ελεγκτές εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Άρθρο 31 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης εφαρμόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Άρθρο 32 
Διάθεση Κερδών 
 
Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα 
ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου 
εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Νόμου 4548/2018 όπως 
εκάστοτε ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο 
τρόπο: 
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που 
δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.  
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό 
τακτικού αποθεματικού.  
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως 
τούτο ορίζεται στο Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να 
προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους 
ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.   
 
Άρθρο 33 
Λόγοι λύσης της εταιρείας 
 
Για τα ζητήματα σχετικά με τη λύση της εταιρίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Άρθρο 34 
Εκκαθάριση 
 
 Για τα ζητήματα σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Άρθρο 35 
 
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.» 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, 
όπως ενσωματώσει τις αποφασισθείσες στο πλαίσιο συζήτησης του 5ου Θέματος της 
Ημερησίας Διάταξης Τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας, και νομίμως υποβάλει 
στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το Καταστατικό σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο προς 
καταχώριση στο Γ.Ε.Μη.  
 
 
Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της και ευχαριστεί όλους τους μετόχους της εταιρίας και 
τους αντιπροσώπους τους για την συμμετοχή τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση. 
 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Βασίλειος Θεοχαράκης 

Ο Γραμματέας 
 
 
 

Σέργιος Σταμπουλούς 
 


