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ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

“MEDICON HELLAS A.E.” 

Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 

 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) 

_________________________________________________________________________ 

Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ΗΣ Ιουνίου 2021 

 

 

Θέμα 1ο Ημερησίας Διατάξεως. 

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και 

Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), 

μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετησίων (Εταιρικών και 

Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020 (1.1.2020– 31.12.2020), 

καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) του Διοικητικού 

Συμβουλίου επί των Ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών 

καταστάσεων, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’αυτών.  

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020, η Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν 



 

Σελίδα 2 από 11 

 

medicon 

MEDICON HELLAS A.E. 

συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2020 και 

ευρίσκονται αναρτημένες από στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών.  

Η  δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του 

Ν.4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) 

της χρήσης 2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_________) 

υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, ήτοι με 

ποσοστό ___%, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων 

Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) καθώς και  τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της MEDICON HELLAS (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη 

χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως 

τροποποίηση. 

 

Θέμα 2ο Ημερησίας Διατάξεως. 

 2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική 

χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των 

Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της 

συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, 

όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο 
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των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της 

συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, 

όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020. 

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_________) 

υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, ήτοι με 

ποσοστό ___%, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 

2020, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

 

Θέμα 3ο Ημερησίας Διατάξεως. 

Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας 

για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 

4548/2018, όπως ισχύει.  

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 

(_________) υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, 

ήτοι με ποσοστό ___% εγκρίνει την έκθεση αποδοχών. 

 

Θέμα 4ο Ημερησίας Διατάξεως. 

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018.  

Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων 

κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
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Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και 

παροχή εξουσιοδοτήσεων.  

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, κατ’ αποδοχή της εισηγήσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει με ψήφους (_________) υπέρ, (___________) 

κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___%,  τις 

καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2020 ή καταβληθησόμενες 

για τη χρήση 2020 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες 

η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην αρχή του 

παρόντος θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να 

εγκρίνει την  παράταση – κατά περίπτωση - των προϋφισταμένων συμβάσεων 

αμειβόμενης εντολής και την καταβολή αμοιβών προς τα εκτελεστικά, μη 

εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, 

που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της χρήσης 2021, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε 

η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 1-7-2020 (δηλαδή συνεχίσεως 

καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2021 συνεχιζόμενης της 

καταβολής αυτών μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2022). 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους (_________) υπέρ, 

(___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 

___%: 

Την συνέχιση καταβολής των παραπάνω εγκριθέντων αμοιβών προς τα  μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και μετά το τέλος της χρήσεως 2021 και μέχρι την ετήσια 

τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 2022 

Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να 

παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο. 
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Θέμα 5ο Ημερησίας Διατάξεως. 

5]  Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με 

μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανώτατου ορίου των 

αποδοχών τους.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, 

έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων 

άλλων, συνδεδεμένων και μη, εταιρειών,  η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια 

της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη 

διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 

4308/2014) ή και μη εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.  

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 

(_________) υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, 

ήτοι με ποσοστό ___% και παρέχει την άδειά της προς όλα τα μέλη του νέου 

διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση  (υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους 

διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 

32 του Ν. 4308/2014) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των 

οποίων επιδιώκουν.  

 

Θέμα 6ο Ημερησίας Διατάξεως. 

6] Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 

2020. 

H Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας υποβάλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την 

ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, 

όπως τροποποιηθέν ισχύει. 

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 
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Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 

(_________) υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, 

ήτοι με ποσοστό ___% και εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων. 

 

Θέμα 7ο Ημερησίας Διατάξεως. 

7] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

(Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 

01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, 

προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και 

περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 

1.1.2021 έως 31.12.2021, την ελεγκτική εταιρεία ‘’JPA AUDIT GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ καθώς και να 

εγκρίνει τις καταβληθησόμενες σε αυτούς αμοιβές, σύμφωνα με τους επίσημους 

πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον 

έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβές οι οποίες θα βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως 

της Εταιρείας 

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 

(_________) υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, 

ήτοι με ποσοστό ___% και εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών 

(Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2022 έως 

31.12.2022. 

 

Θέμα 8ο Ημερησίας Διατάξεως. 

8] Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 
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Υποβάλλεται προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Πολιτική 

Καταλληλότητας της Εταιρίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα 

Διευθυντικά Στελέχη, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 

του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του Ν. 

4706/2020. 

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 

(_________) υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, 

ήτοι με ποσοστό ___% και εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 

 

Θέμα 9ο Ημερησίας Διατάξεως. 

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων 

μελών αυτού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου 

επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, 

αποτελούμενο από τους: 

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, χημικό, γεννημένο στο Κάιρο της 

Αιγύπτου, στις 18-4-1947, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Α.Δ.Τ. AN 

042866/13.2.2017/Α.Τ. Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 011014624, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),  

2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, που 

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. 

Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑN 546033/14-03-2018 δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 147166589 

της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,  

3. Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-3-

1954, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Θερμοπυλών 14), Α.Δ.Τ. ΑΜ 093098/21-10-

2014/Τ.Α. Βριλησσίων (Α.Φ.Μ. 018867838, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),  
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4. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δίκαου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην 

Αθήνα στις 18-11-1989, κάτοικος Kαλογρέζας Αττικής (Βιθυνίας 29), Α.Δ.Τ. 

ΑΜ.230863/23-9-2015/Α.Τ. Νέας Ιωνίας (ΑΦΜ 145580467), Ανεξάρτητο Μέλος  

5. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, γεννημένη στο 

Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας στις 04-08-1949, κάτοικος Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 

62), Α.Δ.Τ. ΑΙ.672138/6-11-2010/Τ.Α. Εξαρχείων (Α.Φ.Μ. 054344730, Δ.Ο.Υ. Δ’ 

Αθηνών), Ανεξάρτητο Μέλος  

6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα 

στις 27-8-1980, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-

2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Ανεξάρτητο Μέλος  

7. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,  ορκωτός ελεγκτής λογιστής, γεννημένος 

στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στις 8-10-1949, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Άρεως 

17), Α.Δ.Τ. ΑΖ.601389/24-3-2008/Τ.Α. Ηλιούπολης, Ανεξάρτητο Μέλος  

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 

(_________) υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, 

ήτοι με ποσοστό ___% και εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από 

τους (α) ............., (β) ..................., (γ) .............., (δ) ............., (ε) .............., (στ) 

..............., (ζ) ............................, η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής 

παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 

να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 

 

Θέμα 10ο Ημερησίας Διατάξεως. 

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

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να 

μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και 

συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και 

παρεμφερείς σκοπούς.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, 

έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων 

άλλων, συνδεδεμένων και μη, εταιρείών,  η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια 

της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη 

διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 

4308/2014) ή και μη εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.  

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 

(_________) υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, 

ήτοι με ποσοστό ___% και παρέχει την άδειά της προς όλα τα μέλη του νέου 

διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση  (υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους 

διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 

32 του Ν. 4308/2014) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των 

οποίων επιδιώκουν.  

 

Θέμα 11ο Ημερησίας Διατάξεως. 

11] Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της 

θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 

ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν.4706/2020 και 

ισχύει. 

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (_________) υπέρ, 

(___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___% 

καθορίζει την Επιτροπή Ελέγχου τoυ άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη 

από  
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Θέμα 12ο Ημερησίας Διατάξεως. 

Καθορισμός της σύνθεσης της επιτροπής  αποδοχών και υποψηφιοτήτων σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (_________) υπέρ, 

(___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___% 

αποφασίζει τη δομή της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων  σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ.2 του Ν.4706/2020. 

 

Θέμα 13ο Ημερησίας Διατάξεως. 

13] Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη 

διεύρυνση του εταιρικού σκοπού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να προστεθεί στο άρθρο 3 του καταστατικού της 

εταιρείας, που αφορά στο σκοπό αυτής και η εξής δραστηριότητα:  

‘’ Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ), 

σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης και 

δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ 84/2000, όπως τροποποιημένο ισχύει, δύναται 

να προβεί στην ανάπτυξη και τη λειτουργία  Ιδιωτικού Πολυιατρείου. Δύναται να 

διαθέτει και να λειτουργεί Διαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονίσεων.  Δύναται να 

διαθέτει και να λειτουργεί Διαγνωστικά Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής.  Δύναται να 

διαθέτει και να αναπτύσσει Εργαστήρια Γενετικών – Διαγνωστικών αναλύσεων. ‘’ 

.................................. (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .................................... 

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_________) 

υπέρ, (___________) κατά και ψήφους (__________) Λευκά/Αποχή, ήτοι με 

ποσοστό ___%, εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με στόχο 

τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.  
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Θέμα 14ο Ημερησίας Διατάξεως. 

14]  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

...................................................................................... 

Γέρακας Αττικής 7 Ιουνίου 2021 

MEDICON HELLAS A.E. 


