
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
Σσλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ - ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7365/06/Β/86/32 
ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

 
ύκθσλα κε ηνλ λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ, θαιεί ηνπο Μεηόρνπο ηεο 
Δηαηξίαο ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 30ε Ινπλίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 κ.κ. ζηα γξαθεία θαη έδξα ηεο Δηαηξίαο ζηνλ 
Αζπξόππξγν, ζηε ιεσθόξν Αγ. Ισάλλνπ, πεξηνρή Αγ. Ισάλλεο, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα.   

 
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη ησλ   
Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε 2010.  
2. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηαηξηθώλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε 2010 νη νπνίεο έρνπλ 

θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, θαζώο θαη έγθξηζε γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο ρξήζεο. 
3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο  γηα ηε δηαρείξηζε θαη 
ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2010. 
4. Δθινγή ελόο Σαθηηθνύ θαη ελόο Αλαπιεξσκαηηθνύ ειεγθηή από ην ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη θαζνξηζκόο ηεο   
ακνηβήο ηνπο. 
5. Έγθξηζε ακνηβώλ-απνδεκίσζεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2010 θαη πξνέγθξηζε γηα ην έηνο 2011. 
6. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζθνπνύ ηεο εηαηξίαο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ.  
7. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 8α κε ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ηνπ κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ      
Ν. 3884/2010. 
8. Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 6 απόθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 30.06.2010 κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη δέζκεπζε πνζνύ «Έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ» γηα Ίδηα ζπκκεηνρή ζε επέλδπζε ηνπ Ν.3299/2004. 
9. Γηάθνξα ζέκαηα - Αλαθνηλώζεηο.  
 
ε πεξίπησζε κε επηηεύμεσο ηεο απαηηνύκελεο από ην λόκν απαξηίαο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαιεί ηνπο 
Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ζε Α’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 14ε Ινπιίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 κ.κ., θαη ζε Β’ 
Δπαλαιεπηηθή ηελ 28ε Ινπιίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 κ.κ., ακθόηεξεο ζηνλ ίδην ηόπν. 
 
ύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 2β θαη 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ, αληηζηνίρσο, κε ηα άξζξα 3 θαη 6 
ηνπ Ν. 3884/2010 θαη ηζρύεη, ε Δηαηξία ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο γηα ηα αθόινπζα: 
 
 
Ι. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ κόλν ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ εκθαλίδνληαη  σο κέηνρνη ηεο 
Δηαηξίαο ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Αϋισλ Σίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ.» (ΔΥΑΔ), ζην νπνίν 
ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο (κεηνρέο) ηεο εηαηξίαο. Η απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα. Η ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πνπ πξνεγείηαη 
ηεο ζπλεδξίαζεο, ήηνη ηελ 25ε Ινπλίνπ 2011 (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ κεηνρηθή 
ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ήηνη ηελ 27ε 
Ινπλίνπ 2011. Όζνη από ηνπο κεηόρνπο είλαη λνκηθά πξόζσπα πξέπεη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο λα θαηαζέζνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν 
ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα.  
ηελ Α΄ θαη Β΄ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 14εο Ινπιίνπ 2011 θαη 28εο  Ινπιίνπ 2011 αληίζηνηρα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νη 
κέηνρνη ππό ηηο ίδηεο αλσηέξσ ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο. Η ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 10εο Ινπιίνπ 
2011 γηα ηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 24εο Ινπιίνπ 2011 γηα ηελ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε, ήηνη ηεο ηέηαξηεο (4εο)  εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Α΄ θαη Β΄ Δπαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο αληίζηνηρα 
(εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθώλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ). Η ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη 
λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο  Α΄ θαη Β΄ επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, 
ήηνη ηελ 11ε Ινπιίνπ 2011 θαη 25ε Ινπιίνπ 2011 αληίζηνηρα.  Όζνη από ηνπο κεηόρνπο είλαη λνκηθά πξόζσπα πξέπεη εληόο ησλ αλσηέξσ 
πξνζεζκηώλ λα θαηαζέζνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα.  
Έλαληη ηεο Δηαηξίαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλν όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
κεηόρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920 ν ελ 
ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλν θαηόπηλ άδεηαο ηεο.  
Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο 
δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ 
εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  
 

 



 
ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΧΝ 
Οη δηθαηνύρνη κέηνρνη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ 
ηνπο. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο 

εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. Έληππν πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο 
θ.θ. Μεηόρνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.elastron.gr θαη ζε έγραξηε κνξθή από ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο 
(Λεσθ. Αγ. Ισάλλνπ, Θέζε Αγ. Ισάλλεο, 19300, Αζπξόππξγνο Αηηηθήο, ηει. 210 5515000). Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε ηνπ 
αληηπξνζώπνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο 
πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, ήηνη ηελ 27ε Ινπλίνπ 2011. Η ίδηα πξνζεζκία ηζρύεη θαη 
γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 11ε Ινπιίνπ 2011 γηα ηελ Α΄ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ηελ 
25ε Ινπιίνπ 2011 γηα ηελ Β΄ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε.  
Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε γεγνλόο ην νπνίν 
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηεί ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ 
ζπκθεξόλησλ ηνπ κεηόρνπ. ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ δύλαηαη λα πξνθύπηεη ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο: α) 
είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ, ή β) είλαη 
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή γ) είλαη 
ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξίαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιινπ  λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο 
πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, ή δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά 
πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ έσο γ΄.  

 
ΙΙΙ. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ  
 ύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ.2, 2α, 4 θαη 5 ηoπ θ.λ.2190/1920 νη κέηνρνη έρνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα: 
α) Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ην 
Γηνηθεηηθό ηεο πκβνύιην λα εγγξάςεη πξόζζεηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο πνπ 
πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δέθα πέληε (15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 15ε 
Ινπλίνπ 2011. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην 
απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο ε 
πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δέθα ηξεηο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ήηνη ηελ 17ε Ινπλίνπ 2011 
θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην ηεο απόθαζεο 
πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920.   
β) Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920 έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από 
ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 24ε Ινπλίνπ 2011, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην επηά (7) εκέξεο 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ήηνη κέρξη ηελ 23ε Ινπλίνπ 2011.  
γ) Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή 
πλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 24ε Ινπλίνπ 2011, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο 
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ 
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. 
Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη, όηαλ νη  ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ηδίσο κε 
ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα 
νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 
δ)Μεηά ηελ αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη 
ζηελ Δηαηξία κέζα ζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ήηνη κέρξη θαη ηελ 24ε Ινπλίνπ 2011, ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε 
ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.   
Αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο γηα ηπρόλ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ ηζρύνπλ θαη γηα ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο 
πλειεύζεηο.  
Γηα ηελ άζθεζε νπνησλδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ, νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο 

ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Σέηνηα απόδεημε απνηειεί θαη ε 
πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ηελ ΔΥΑΔ. 
 
 
IV. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  
Οη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, ηνπ εληύπνπ δηνξηζκνύ 
αληηπξνζώπνπ θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.elastron.gr. Σν πιήξεο θείκελν ησλ ηπρόλ εγγξάθσλ θαη ζρεδίσλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 27 παξ. 3 πεξηπηώζεηο γ’ θαη δ’ ηνπ K.N. 2190/1920 ζα δηαηίζεληαη ζηνπο κεηόρνπο θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο ζε έγραξηε κνξθή 
ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε δηεύζπλζε: - Λεσθ. Αγ. Ισάλλνπ Θέζε Άγηνο Ισάλλεο, 19300, 
Αζπξόππξγνο Αηηηθήο. 

 
Ασπρόπσργος, 3 Ιοσνίοσ 2011 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
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