
 
 
 

 
 
 
 
 

PAPERPACK – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. Α.Β.Δ.Δ 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 ΣΗ 14/03/2012  

 

( ΤΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)  

 

Έκηακηη Γενικής σνέλεσζη ηων Μεηότων ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην Δπωνσμία 

“ΠΔΪΠΔΡΠΑΚ – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΚΣΤΠΩΔΩ, 

ΚΤΣΙΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΥΑΡΣΙΝΗ ΤΚΔΤΑΙΑ” και δ.η. “PAPERPACK – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. 

Α.Β.Δ.Δ.”  

ε πενίπηςζδ ιδ επίηεολδξ ηδξ απαζημύιεκδξ εη ημο κόιμο απανηίαξ βζα ηδκ θήρδ απόθαζδξ 
επί ηςκ εειάηςκ ηδξ διενδζίαξ δζάηαλδξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ 14 Μανηίμο 2012, δ 
Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ εα ζοκέθεεζ εη κέμο ζε Δπακαθδπηζηή οκέθεοζδ  ζηζξ 26 Μανηίμο 
2012, διένα Γεοηένα ηαζ ώνα 11:00 ζηδκ έδνα ηδξ εηαζνείαξ Βζθηακζώηδ 24 Κδθζζζά. 
διεζώκεηαζ όηζ δε εα δδιμζζεοεεί κέα πνόζηθδζδ βζα ηδκ επακαθδπηζηή ζοκέθεοζδ 
ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 29 ημο η.κ. 2190/1920, όπςξ ζζπύεζ.  
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Α. ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Έκηακηης Γενικής σνέλεσζης ηων Μεηότων ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην 

Δπωνσμία “ΠΔΨΠΔΡΠΑΚ – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧ, ΚΤΣΙΟΠΟΙΨΑ ΚΑΙ ΔΙΓΧΝ ΥΑΡΣΙΝΗ ΤΚΔΤΑΙΑ” και δ.η. 

“PAPERPACK – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. Α.Β.Δ.Δ.” 

(ΑΡ.Μ.Α.Δ. 35197/06/Β/96/101). 

 

ύιθςκα ιε ημ κόιμ ηαζ ημ ηαηαζηαηζηό ηδξ εηαζνείαξ, ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ιε απόθαζή 

ημο πμο εθήθεδ ηαηά ηδκ ζοκεδνίαζή ημο ηδξ 14δξ Φεανμοανίμο 2012, ηαθεί ημοξ η.η. 

Μεηόπμοξ ηδξ Δηαζνείαξ ζε Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηδκ 14δ Μανηίμο 2012, διένα Σεηάνηδ  

ηαζ ώνα 11.00 π.ι. ζηα βναθεία ηδξ έδναξ ηδξ εηαζνείαξ ζηδκ Κδθζζζά Αηηζηήξ, επί ηδξ μδμύ 

Βζθηακζώηδ 24, πνμηεζιέκμο κα ζογδηδεμύκ ηαζ κα θδθεμύκ απμθάζεζξ επί ηςκ παναηάης 

εειάηςκ διενήζζαξ δζάηαλδξ.  

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Απόθαζδ βζα αύλδζδ ζοιιεημπήξ ζε εοβαηνζηή εηαζνεία. 

2. Πανμπή άδεζαξ βζα ηδ ζύκαρδ ζοιαάζεςκ ιεηαλύ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ 

ιεθώκ Γ, ζύιθςκα ιε ημ άν. 23α παν. 2 ημο Κ.Ν. 2190/1920, βζα 

ηδκ απόηηδζδ ιεημπώκ εηδόζεςξ ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ. 

 

ε πενίπηςζδ ιδ επίηεολδξ ηδξ απαζημύιεκδξ εη ημο κόιμο απανηίαξ βζα ηδκ θήρδ απόθαζδξ 

επί ηςκ εειάηςκ ηδξ διενδζίαξ δζάηαλδξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ 14δξ  Μανηίμο 2012, δ 

Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ εα ζοκέθεεζ εη κέμο ζε Δπακαθδπηζηή οκέθεοζδ  ζηζξ 26 Μανηίμο 

2012, διένα Γεοηένα ηαζ ώνα 11:00 ζηδκ έδνα ηδξ εηαζνείαξ Βζθηακζώηδ 24 Κδθζζζά. 

διεζώκεηαζ όηζ δε εα δδιμζζεοεεί κέα πνόζηθδζδ βζα ηδκ επακαθδπηζηή ζοκέθεοζδ 

ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 29 ημο η.κ. 2190/1920, όπςξ ζζπύεζ.  

 

Α. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΦΗΦΟΤ: 

  

ηδκ Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ δζηαζμύηαζ κα ζοιιεηάζπεζ όπμζμξ ειθακίγεηαζ ςξ ιέημπμξ 

ζηα ανπεία ημο οζηήιαημξ Αΰθςκ Σίηθςκ πμο δζαπεζνίγεηαζ δ "Δθθδκζηά Υνδιαηζζηήνζα Α.Δ." 

(Δ.Υ.Α.Δ.), ζημ μπμίμ ηδνμύκηαζ μζ ηζκδηέξ αλίεξ (ιεημπέξ) ηδξ Δηαζνείαξ. Η απόδεζλδ ηδξ 



ιεημπζηήξ ζδζόηδηαξ βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζηόιζζδ ζπεηζηήξ έββναθδξ αεααίςζδξ ημο ςξ άκς 

θμνέα ή εκαθθαηηζηά, ιε απεοεείαξ δθεηηνμκζηή ζύκδεζδ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηα ανπεία ημο εκ 

θόβς θμνέα. Η ζδζόηδηα ημο ιεηόπμο πνέπεζ κα οθίζηαηαζ ηαηά ηδκ 09.03.2012 (διενμιδκία 

ηαηαβναθήξ), ήημζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ πέιπηδξ (5δξ) διέναξ πνζκ από ηδκ διένα 

ζοκεδνίαζδξ ηδξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηδξ 14δξ Μανηίμο 2012, ηαζ δ ζπεηζηή 

αεααίςζδ ή δ δθεηηνμκζηή πζζημπμίδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ιεημπζηή ζδζόηδηα πνέπεζ κα πενζέθεεζ 

ζηδκ Δηαζνεία ημ ανβόηενμ ηδκ 11 δ Μανηίμο 2012, ήημζ ηδκ ηνίηδ (3δ) διένα πνζκ από ηδ 

ζοκεδνίαζδ ηδξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ.  

Γζα ηδκ Α' Δπακαθδπηζηή Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ δ ζδζόηδηα ημο ιεηόπμο πνέπεζ κα 

οθίζηαηαζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ 22δξ Μανηίμο 2012 (διενμιδκία ηαηαβναθήξ Α' 

Δπακαθδπηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ), ήημζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ηέηανηδξ (4δξ) διέναξ πνζκ 

από ηδκ διένα ζοκεδνίαζδξ ηδξ Α' Δπακαθδπηζηήξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηδξ 26δξ 

Μανηίμο 2012, δ δε ζπεηζηή έββναθδ αεααίςζδ ή δ δθεηηνμκζηή πζζημπμίδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ιεημπζηή ζδζόηδηα πνέπεζ κα πενζέθεεζ ζηδκ Δηαζνεία ημ ανβόηενμ ηδκ 23δ Μανηίμο 2012, ήημζ 

ηδκ ηνίηδ (3δ) διένα πνζκ από ηδκ ζοκεδνίαζδ ηδξ ςξ άκς Δπακαθδπηζηήξ Γεκζηήξ 

οκέθεοζδξ. Έκακηζ ηδξ Δηαζνείαξ εεςνείηαζ όηζ έπεζ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο ζηδκ 

Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ιόκμκ όπμζμξ θένεζ ηδκ ζδζόηδηα ημο ιεηόπμο ηαηά ηδκ ακηίζημζπδ 

διενμιδκία ηαηαβναθήξ. ε πενίπηςζδ ιδ ζοιιόνθςζδξ πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 28α 

ημο η.κ. 2190/1920, μ εκ θόβς ιέημπμξ ιεηέπεζ ζηδκ Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ιόκμ ιεηά από 

άδεζά ηδξ.  

διεζώκεηαζ όηζ δ άζηδζδ ηςκ εκ θόβς δζηαζςιάηςκ (ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο) δεκ 

πνμϋπμεέηεζ ηδκ δέζιεοζδ ηςκ ιεημπώκ ημο δζηαζμύπμο μύηε ηδκ ηήνδζδ άθθδξ ακάθμβδξ 

δζαδζηαζίαξ, δ μπμία πενζμνίγεζ ηδκ δοκαηόηδηα πώθδζδξ ηαζ ιεηααίααζδξ αοηώκ ηαηά ημ 

πνμκζηό δζάζηδια πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδκ διενμιδκία ηαηαβναθήξ ηαζ ζηδκ διενμιδκία 

ηδξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. 

Σμ πθήνεξ ηείιεκμ ηδξ πανμύζαξ πνόζηθδζδξ, ηαεώξ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ 

ζηδκ πανάβναθμ 3 ημο άνενμο 27 ημο η.κ. 2190/1920, όπςξ ζζπύεζ είκαζ δζαεέζζια ζε 

δθεηηνμκζηή ιμνθή ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνείαξ www.paperpack.gr. 

 

Β.ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ: 

 

(α). Με αίηδζδ ιεηόπςκ πμο εηπνμζςπμύκ ημ έκα εζημζηό (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο 

ιεημπζημύ ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ηδξ Δηαζνίαξ οπμπνεμύηαζ κα εββνάρεζ ζηδκ 

διενήζζα δζάηαλδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ πνόζεεηα εέιαηα, εάκ δ ζπεηζηή αίηδζδ πενζέθεεζ 

http://www.paperpack.gr/


ζημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ιέπνζ ηδκ 28/02/2012, δδθαδή δέηα πέκηε (15) ημοθάπζζημκ διένεξ 

πνζκ από ηδ Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. Η αίηδζδ βζα ηδκ εββναθή πνόζεεηςκ εειάηςκ ζηδκ 

διενήζζα δζάηαλδ ζοκμδεύεηαζ από αζηζμθόβδζδ ή από ζπέδζμ απόθαζδξ πνμξ έβηνζζδ ζηδ 

Γεκζηή οκέθεοζδ ηαζ δ ακαεεςνδιέκδ διενήζζα δζάηαλδ δδιμζζμπμζείηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνόπμ 

όπςξ δ πνμδβμύιεκδ διενήζζα δζάηαλδ, ζηζξ 01/03/2012, δδθαδή δέηα ηνεζξ (13) διένεξ πνζκ 

από ηδκ διενμιδκία ηδξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηαζ ηαοηόπνμκα ηίεεηαζ ζηδ δζάεεζδ 

ηςκ ιεηόπςκ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνίαξ ιαγί ιε ηδκ αζηζμθόβδζδ ή ημ ζπέδζμ απόθαζδξ 

πμο έπεζ οπμαθδεεί από ημοξ ιεηόπμοξ ηαηά ηα πνμαθεπόιεκα ζημ άνενμ 27 παν. 3 ημο η.κ. 

2190/1920.  

(β). Με αίηδζδ ιεηόπςκ πμο εηπνμζςπμύκ ημ έκα εζημζηό (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο 

ιεημπζημύ ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ εέηεζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ιεηόπςκ ηαηά ηα 

μνζγόιεκα ζημ άνενμ 27 παν. 3 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ημ ανβόηενμ ιέπνζ ηδκ 08/03/2012, ήημζ 

έλζ (6) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ από ηδκ διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ζπέδζα 

απμθάζεςκ βζα εέιαηα πμο έπμοκ πενζθδθεεί ζηδκ ανπζηή ή ηδκ ακαεεςνδιέκδ διενήζζα 

δζάηαλδ, ακ δ ζπεηζηή αίηδζδ πενζέθεεζ ζημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ιέπνζ ηδκ 07/03/2012, 

δδθαδή επηά (7) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ από ηδκ διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ.  

(γ). Μεηά από αίηδζδ μπμζμοδήπμηε ιεηόπμο πμο οπμαάθθεηαζ ζηδκ Δηαζνία ιέπνζ ηζξ 

08/03/2012, δδθαδή πέκηε (5) ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ πνζκ από ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, ημ 

Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ οπμπνεμύηαζ κα πανέπεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηζξ απαζημύιεκεξ 

ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ, ζημ ιέηνμ πμο αοηέξ είκαζ 

πνήζζιεξ βζα ηδκ πναβιαηζηή εηηίιδζδ ηςκ εειάηςκ ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ. Δπίζδξ, ιε 

αίηδζδ Μεηόπςκ πμο εηπνμζςπμύκ ημ έκα εζημζηό (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ 

ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ οπμπνεμύηαζ κα ακαημζκώκεζ ζηδ Έηηαηηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ ηςκ Μεηόπςκ ηα πμζά πμο ηαηααθήεδηακ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δζεηία βζα 

μπμζαδήπμηε αζηία από ηδκ Δηαζνία ζηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ή ζημοξ Γζεοεοκηέξ, 

όπςξ ηαζ ηάεε άθθδ πανμπή πνμξ ηα πνόζςπα αοηά ή μπμζαδήπμηε ζύιααζδ ηδξ εηαζνίαξ ιε 

αοημύξ βζα μπμζαδήπμηε αζηία. ηζξ ςξ άκς πενζπηώζεζξ ημ δζμζηδηζηό ζοιαμύθζμ ιπμνεί κα 

ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζώκ βζα απμπνώκηα μοζζώδδ θόβμ, μ  μπμίμξ ακαβνάθεηαζ 

ζηα πναηηζηά. Σμ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ γδημοιέκςκ 

πθδνμθμνζώκ βζα απμπνώκηα θόβμ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ αζηζμθμβία πνέπεζ κα 

ακαβνάθεηαζ ζηα πναηηζηά. 

(δ). Μεηά από αίηδζδ ιεηόπςκ πμο εηπνμζςπμύκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο ηαηααεαθδιέκμο 

ιεημπζημύ ηεθαθαίμο, δ μπμία οπμαάθθεηαζ ζηδκ Δηαζνία ιέπνζ ηζξ 08/03/2012, δδθαδή πέκηε 

(5) ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ πνζκ από ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ 



οπμπνεμύηαζ κα πανέπεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμνεία ηςκ εηαζνζηώκ 

οπμεέζεςκ ηαζ ηδκ πενζμοζζαηή ηαηάζηαζδ ηδξ Δηαζνίαξ. Σμ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ιπμνεί κα 

ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζώκ βζα απμπνώκηα θόβμ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ 

αζηζμθμβία πνέπεζ κα ακαβνάθεηαζ ζηα πναηηζηά. 

(ε). Μεηά από αίηδζδ ιεηόπςκ, πμο εηπνμζςπμύκ ημ 1/20 ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ 

ηεθαθαίμο δ θήρδ απόθαζδξ επί ηάπμζμο εέιαημξ ηδξ Ηιενήζζαξ Γζάηαλδξ Γεκζηήξ 

ζοκέθεοζδξ βίκεηαζ ιε μκμιαζηζηή ηθήζδ. 

(ζη). Με αίηδζδ ιεηόπςκ, πμο εηπνμζςπμύκ ημ 1/20 ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ 

ηεθαθαίμο μ Πνόεδνμξ ηδξ οκέθεοζδξ οπμπνεμύηαζ κα ακααάθεζ ιία θμνά ιόκμκ απμθάζεζξ 

ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ Σαηηζηήξ ή Έηηαηηδξ, μνίγεζ δε διένα ζοκεδνίαζδξ βζα ηδ θήρδ ημοξ, 

ηδκ μνζγόιεκδ ιε ηδκ αίηδζδ ηςκ Μεηόπςκ, πμο όιςξ δεκ ιπμνεί κα απέπεζ πενζζζόηενμ από 

ηνζάκηα (30) διένεξ από ηδκ διενμιδκία ηδξ ακααμθήξ. Η ιεη’ ακααμθή Γεκζηή οκέθεοζδ 

απμηεθεί ζοκέπζζδ ηδξ πνμδβμύιεκδξ ηαζ δεκ απαζηείηαζ δ επακάθδρδ ηςκ δζαηοπώζεςκ 

δδιμζίεοζδξ ηδξ Πνόζηθδζδξ ηςκ Μεηόπςκ, ζε αοηή δε ιπμνμύκ κα ιεηάζπμοκ ηαζ κέμζ 

ιέημπμζ ηδνμοιέκςκ ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 27 παν. 2 ηαζ 28 ημο Κ.Ν. 2190/20, όπςξ 

ζζπύεζ. 

ε όθεξ ηζξ ακςηένς ακαθενόιεκεξ πενζπηώζεζξ μζ αζημύκηεξ ιέημπμζ μθείθμοκ κα 

απμδεζηκύμοκ ηδ ιεημπζηή ημοξ ζδζόηδηα ηαζ ημκ ανζειό ηςκ ιεημπώκ πμο ηαηέπμοκ ηαηά ηδκ 

άζηδζδ ημο ζπεηζημύ δζηαζώιαημξ. Σέημζα απόδεζλδ απμηεθεί ηαζ δ πνμζηόιζζδ αεααίςζδξ 

από ημκ θμνέα ζημκ μπμίμ ηδνμύκηαζ μζ μζηείεξ ηζκδηέξ αλίεξ ή δ πζζημπμίδζδ ηδξ ιεημπζηήξ 

ζδζόηδηαξ ιε απεοεείαξ δθεηηνμκζηή ζύκδεζδ θμνέα ηαζ Δηαζνίαξ.  

 

Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ:  

 

Ο ιέημπμξ ζοιιεηέπεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηαζ ρδθίγεζ είηε αοημπνμζώπςξ είηε ιέζς 

ακηζπνμζώπςκ. Κάεε ιέημπμξ ιπμνεί κα δζμνίγεζ ιέπνζ ηνεζξ (3) ακηζπνμζώπμοξ. Νμιζηά 

πνόζςπα ιεηέπμοκ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ μνίγμκηαξ ςξ εηπνμζώπμοξ ημοξ ιέπνζ ηνία (3) 

θοζζηά πνόζςπα. Χζηόζμ, ακ μ ιέημπμξ ηαηέπεζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνίαξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ 

ζε πενζζζόηενμοξ ημο εκόξ θμβανζαζιμύξ αλζώκ, μ πενζμνζζιόξ αοηόξ δεκ ειπμδίγεζ ημκ εκ 

θόβς ιέημπμ κα μνίγεζ δζαθμνεηζημύξ ακηζπνμζώπμοξ βζα ηζξ ιεημπέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημκ 

ηάεε θμβανζαζιό αλζώκ ζε ζπέζδ ιε ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. Ακηζπνόζςπμξ πμο εκενβεί βζα 

πενζζζόηενμοξ ιεηόπμοξ ιπμνεί κα ρδθίγεζ δζαθμνεηζηά βζα ηάεε ιέημπμ. Ο ακηζπνόζςπμξ 

ιεηόπμο οπμπνεμύηαζ κα βκςζημπμζεί ζηδκ Δηαζνία, πνζκ από ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ ηδξ 

Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ηάεε ζοβηεηνζιέκμ βεβμκόξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμ ζημοξ 



ιεηόπμοξ βζα ηδκ αλζμθόβδζδ ημο ηζκδύκμο κα ελοπδνεηήζεζ μ ακηζπνόζςπμξ άθθα 

ζοιθένμκηα πθδκ ηςκ ζοιθενόκηςκ ημο ακηζπνμζςπεοόιεκμο ιεηόπμο. Καηά ηδκ έκκμζα ηδξ 

πανμύζαξ παναβνάθμο, ιπμνεί κα πνμηύπηεζ ζύβηνμοζδ ζοιθενόκηςκ ζδίςξ όηακ μ 

ακηζπνόζςπμξ: α) είκαζ ιέημπμξ πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ ή είκαζ άθθμ κμιζηό 

πνόζςπμ ή μκηόηδηα δ μπμία εθέβπεηαζ από ημ ιέημπμ αοηόκ, α) είκαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημύ 

οιαμοθίμο ή ηδξ εκ βέκεζ δζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνίαξ ή ιεηόπμο πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ 

Δηαζνίαξ, ή άθθμο κμιζημύ πνμζώπμο ή μκηόηδηαξ πμο εθέβπεηαζ από ιέημπμ μ μπμίμξ αζηεί 

ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, β) είκαζ οπάθθδθμξ ή μνηςηόξ εθεβηηήξ ηδξ Δηαζνίαξ ή ιεηόπμο πμο 

αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, ή άθθμο κμιζημύ πνμζώπμο ή μκηόηδηαξ πμο εθέβπεηαζ από 

ιέημπμ, μ μπμίμξ αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, δ) είκαζ ζύγοβμξ ή ζοββεκήξ πνώημο ααειμύ 

ιε έκα από ηα θοζζηά πνόζςπα πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ ςξ άκς πενζπηώζεζξ (α) έςξ (β). Ο 

δζμνζζιόξ ηαζ δ ακάηθδζδ ακηζπνμζώπμο ημο ιεηόπμο βίκεηαζ εββνάθςξ ηαζ ημζκμπμζείηαζ 

ζηδκ Δηαζνία ημοθάπζζημκ ηνεζξ (3) διένεξ πνζκ από ηδκ διενμιδκία ζοκεδνίαζδξ ηδξ Γεκζηήξ 

οκέθεοζδξ. Η Δηαζνία έπεζ ηαηαζηήζεζ δζαεέζζιμ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ (www.paperpack.gr) ημ 

έκηοπμ πμο πνδζζιμπμζεί βζα ημ δζμνζζιό ακηζπνμζώπμο. Σμ εκ θόβς έκηοπμ ηαηαηίεεηαζ 

ζοιπθδνςιέκμ ηαζ οπμβεβναιιέκμ από ημ ιέημπμ ζημ Σιήια Δλοπδνέηδζδξ Μεηόπςκ, ζηδκ 

έδνα ηδξ Δηαζνίαξ ζηδκ Βζθηακζώηδ 24 Κδθζζζά Σ.Κ. 14564, ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ 

από ηδκ διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. Ο δζηαζμύπμξ ιέημπμξ ηαθείηαζ κα ιενζικά βζα 

ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ επζηοπμύξ απμζημθήξ ημο εκηύπμο δζμνζζιμύ ακηζπνμζώπμο ηαζ ηδξ 

παναθααήξ ημο από ηδκ Δηαζνία, ηαθώκηαξ ζημ Σιήια Δλοπδνέηδζδξ Μεηόπςκ ζημ ηδθ: 210 

2846800. 

 

Γ. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:  

Σμ πθήνεξ ηείιεκμ ηςκ ζπεδίςκ απμθάζεςκ ηαζ ηοπόκ εββνάθςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ 

άνενμ 27 παν. 3 πενζπηώζεζξ β΄ ηαζ δ΄ ημο η.κ. 2190/1920 εα ακανηδεμύκ ζηδκ ζζημζεθίδα 

ηδξ Δηαζνίαξ (www.paperpack.gr) ηαζ εα δζαηίεεκηαζ ζε έβπανηδ ιμνθή ζηα βναθεία ηδξ έδναξ 

ηδξ Δηαζνίαξ (Βζθηακζώηδ 24 Κδθζζζά Σ.Κ. 14564) 

 

Δ. ΓΙΑΘΔΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  

Οζ πθδνμθμνίεξ ημο άνενμο 27 παν. 3 ημο η.κ. 2190/1920 εα δζαηίεεκηαζ ζε δθεηηνμκζηή 

ιμνθή ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνίαξ www.paperpack.gr. 

 

Κηθιζιά 14 Φεβροσαρίοσ 2012 

Σο Γιοικηηικό σμβούλιο 

http://www.paperpack.gr/
http://www.paperpack.gr/
http://www.paperpack.gr/


Β. ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΗΦΟΤ 

Ο ζοκμθζηόξ ανζειόξ ηςκ ιεημπώκ ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο ηδξ ακώκοιδξ εηαζνίαξ 

«PAPERPACK – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. ΑΒΔΔ» πμο οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ 14δ Φεανμοανίμο 2012, 

διενμιδκία ηδξ πνόζηθδζδξ ηδξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ Μεηόπςκ ηδξ 14δξ Μανηίμο 

2012, ακένπεηαζ ζε 11.859.270 ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ ιε δζηαίςια ρήθμο. 

Γ. ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΣΗΝ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΔΓΓΡΑΦΑ 

Η έηεεζδ απμηίιδζδξ ηδξ εηαζνείαξ είκαζ δζαεέζζιδ ζηα βναθεία ηδξ έδναξ ηδξ εηαζνείαξ  ηαζ 

ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνείαξ www.paperpack.gr. 

Γ. ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΔΠΙ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΔΧ ΣΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 14Η ΜΑΡΣΙΟΤ 2012, 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 1ο: Απόθαζδ βζα αύλδζδ ζοιιεημπήξ ζε εοβαηνζηή εηαζνεία. 

 

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ  

Η Γεκζηή οκέθεοζδ απμθάζζζε μιόθςκα, ιε πθεζμρδθία ηαζ ακαθμβία έβηονςκ ρήθςκ ….% 

επί ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ (ήημζ ………..….. ιεημπέξ, ηαζ 

………..….. έβηονεξ εεηζηέξ ρήθμοξ) βζα ηδκ απόηηδζδ από ηδκ  εηαζνία  επζπθέμκ πμζμζημύ 

έςξ  15% ήημζ , απόηηδζδ έςξ δύμ πζθζάδςκ ηεζζάνςκ (2.004) ακςκύιςκ  ιεημπώκ  ηδξ 

εηαζνίαξ ιε ηδκ επςκοιία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΧΝ 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» έκακηζ  ζοκμθζημύ ηζιήιαημξ έςξ εηαηό πζθζάδςκ (100.000,00) εονώ, ιε 

αάζδ ηαζ ηδκ από Νμέιανζμ 2011 έηεεζδ απμηίιδζδξ ηδξ ακελάνηδηδξ εηαζνείαξ  VALUATION 

& RESEARCH SPECIALISTS (VRS). 

 

Θέμα 2ο: Πανμπή άδεζαξ βζα ηδ ζύκαρδ ζοιαάζεςκ ιεηαλύ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ιεθώκ 

Γ, ζύιθςκα ιε ημ άν. 23α παν. 2 ημο Κ.Ν. 2190/1920, βζα ηδκ απόηηδζδ ιεημπώκ 

εηδόζεςξ ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ. 

 

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ  

Η Γεκζηή οκέθεοζδ απμθάζζζε μιόθςκα, ιε πθεζμρδθία ηαζ ακαθμβία έβηονςκ ρήθςκ ….% 

επί ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ (ήημζ ………..….. ιεημπέξ, ηαζ 

………..….. έβηονεξ εεηζηέξ ρήθμοξ) ηδκ πμνήβδζδ εζδζηήξ έβηνζζδξ (αδείαξ) βζα ηδκ ζύκαρδ 

http://www.paperpack.gr/


ζοιαάζεςκ ιεηαλύ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ιεθώκ ημο Γ.., ζύιθςκα ιε ημ άν. 23α παν. 2 ημο Κ.Ν. 

2190/1920, βζα ηδκ απόηηδζδ από ηδκ εηαζνεία επζπθέμκ πμζμζημύ έςξ 15%, ιε απόηηδζδ 

έςξ δύμ πζθζάδςκ ηεζζάνςκ (2.004) ακςκύιςκ  ιεημπώκ  ηδξ εηαζνίαξ ιε ηδκ επςκοιία 

«ΠΡΟΜΟΚΑΡΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» έκακηζ  

ζοκμθζημύ ηζιήιαημξ έςξ εηαηό πζθζάδςκ (100.000,00) εονώ, ιε αάζδ ηαζ ηδκ από Νμέιανζμ 

2011 έηεεζδ απμηίιδζδξ ηδξ ακελάνηδηδξ εηαζνείαξ  VALUATION & RESEARCH 

SPECIALISTS (VRS). 

Δπίζδξ  δ Γεκζηή οκέθεοζδ ελμοζζμδμηεί  ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ηδξ εηαζνίαξ  κα 

δζαπναβιαηεοεεί ηαζ ηαεμνίζεζ ηαηά ηδκ εθεύεενδ ηνίζδ ημο ημοξ εζδζημύξ όνμοξ ηδξ 

ιεηααίααζδξ ηςκ ακςηένς ιεημπώκ, πνμαεί ζε ηάεε απαναίηδηδ εκένβεζα πνμξ ημκ ζημπό ηδξ 

οθμπμζήζεςξ ηδξ πανμύζαξ απμθάζεςξ  ηαζ μνίζεζ   ημ πνόζςπμ ημ μπμίμ εα οπμβνάρεζ 

ζημ όκμια ηαζ βζα θμβανζαζιό ηδξ εηαζνείαξ ςξ  αβμνάζηνζαξ  ηζξ ζοιαάζεζξ ιεηααίααζδξ 

ιεημπώκ ηαζ ηάεε ζπεηζγόιεκμ έββναθμ .  

Δ. ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ / ΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ 
ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΠΔΨΠΔΡΠΑΚ – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΚΣΤΠΧΔΧ ΚΤΣΙΟΠΟΙΨΑ ΚΑΙ ΔΙΓΧΝ 
ΥΑΡΣΙΝΗ ΤΚΔΤΑΙΑ», και δ.η. «PAPERPACK – ΣΟΤΚΑΡΙΓΗ Ι. ΑΒΔΔ» ΣΗ 

14δξ ΜΑΡΣΙΟΤ 2012 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ/ΔΠΧΝΤΜΙΑ:……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ/ΔΓΡΑ:…………………………………………………………………..…… 
Α.Γ.Σ. / ΑΡ.Μ.Α.Δ.:……………………………………………………………………….… 
ΑΡ. ΜΔΣΟΥΧΝ:……………………………………………………………………………… 
ΜΔΡΙΓΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗ:………………………………………………………………………. 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΞΙΧΝ:………………………………………………………………. 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ / ΧΝ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ / ΧΝ:…………………... 
……………………………………………………………(βζα κμιζηά πνόζςπα ιόκμ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ / ΧΝ Α.Γ.Σ. 
 

1   

2   

3   

 
ΣΡΟΠΟ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ (π.π. ζε πενίπηςζδ μνζζιμύ πενζζζμηένςκ ημο εκόξ 
ακηζπνμζώπςκ όθμζ μζ ακηζπνόζςπμζ εκενβμύκ από ημζκμύ ή ηαεέκαξ ελ αοηώκ 
εκενβεί πςνζζηά ηαζ πςνίξ ηδ ζύιπναλδ ημο άθθμο μπόηε ζε πενίπηςζδ 
πνμζέθεοζδξ ζηδκ Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ πενζζζμηένςκ ημο εκόξ 
ακηζπνμζώπςκ ηαεέκαξ εη ηςκ μπμίςκ εκενβεί πςνζζηά, μ πνώημξ απμηθείεζ ημ 
δεύηενμ ηαζ ημκ ηνίημ ηαζ μ δεύηενμξ ημκ ηνίημ, η.θ.π.) 



…………………………………………………………………………...…………………..… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ (π.π. ρήθμξ 
ηαηά ηδ δζαηνζηζηή εοπένεζα ημο/ςκ ακηζπνμζώπμο/ςκ, εεηζηή ρήθμξ ή 
ανκδηζηή ρήθμξ επί ημο ζπεδίμο απμθάζεςκ πμο έπεζ ακανηδεεί ζηδκ 
ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνείαξ www.paperpack.gr η.θ.π.): 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΠΔΡ ΚΑΣΑ ΑΛΛΟ 

1. Απόθαζδ βζα αύλδζδ ζοιιεημπήξ ζε εοβαηνζηή εηαζνεία.    

2. Πανμπή άδεζαξ βζα ηδ ζύκαρδ ζοιαάζεςκ ιεηαλύ ηδξ εηαζνείαξ 
ηαζ ιεθώκ Γ, ζύιθςκα ιε ημ άν. 23α παν. 2 ημο Κ.Ν. 2190/1920, 
βζα ηδκ απόηηδζδ ιεημπώκ εηδόζεςξ ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ. 

   

 
 
ημείωζη 1 : Η έκδεζλδ «Τπέν» δδθώκεζ ηδκ οπενρήθζζδ ημο ακανηδεέκημξ ζπεδίμο 
απμθάζεςξ, εκώ δ έκδεζλδ «ηαηά» ηδκ ηαηαρήθζζή ημο 
ημείωζη 2 : Η έκδεζλδ «Άθθμ» δδθώκεζ μζαδήπμηε δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 
ρδθμθμνίαξ (απμπή, πανώκ) 
ημείωζη 3 : Οζαδήπμηε πνόζεεηδ μδδβία πνμξ ημκ ακηζπνόζςπμ, δύκαηαζ κα παναηεεεί 
ηαηςηένς 
 
Σοπόκ πνόζεεηεξ μδδβίεξ : 
……………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….…………………………………………….. 
αξ βκςνίγς όηζ έπς εκδιενώζεζ ημκ/ημοξ ακηζπνόζςπμ/μοξ ιμο ζπεηζηά ιε ηδκ 
οπμπνέςζδ βκςζημπμίδζδξ ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 28α παν. 3 ημο η.κ. 
2190/1920. 
 
Σμ πανόκ ζζπύεζ βζα ηδκ Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηόπςκ ηδξ 
Δηαζνείαξ, δ μπμία εα θάαεζ πώνα ηδκ 14δ Μανηίμο 2012, ηαεώξ ηαζ βζα 
μπμζαδήπμηε επακαθδπηζηή, ιεηά δζαημπή ή ιεη’ ακααμθή αοηήξ. Σοπόκ 
ακάηθδζδ ημο πανόκημξ εα είκαζ έβηονδ εθόζμκ ζαξ ηδκ βκςζημπμζήζς 
εββνάθςξ ημοθάπζζημκ ηνεζξ (3) διένεξ πνζκ ηδκ ακηίζημζπδ διενμιδκία 
ζοκεδνίαζδξ ηδξ εκ θόβς Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. 
 
……………..,………………..2012 
 
Ο/Η ελμοζζμδμηώκ/μύζα 
 
 
 
………………………………….. 
(οπμβναθή & μκμιαηεπώκοιμ 
& ζθναβίδα βζα κμιζηό πνόζςπμ)  


