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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών» 

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000 

 

Η εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών» 

με Α.Φ.Μ. 094046874 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000 [η «Εταιρία»], σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 

(ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., 

ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που έλαβε χώρα στις 

24.07.2020, στο πλαίσιο του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξής της και ενόψει της από 

15/07/2020 παραίτησης του κ. Ιωάννη Παγίδα, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας, από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, την εκλογή τρίτου προσώπου, μη μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Παγίδα 

και συγκεκριμένα εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Αρκούλη του Μιχαήλ, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη 

λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία λήγει την 12.07.2023, παρατεινόμενη αυτόματα 

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική 

Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.  

Η σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης βασίστηκε στην εισήγηση του Προέδρου της 

περί της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, δυνάμει της οποίας 

παρουσιάστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο υποψήφιος, κ. Ιωάννης Αρκούλης και το σκεπτικό 

ανάδειξής του ως υποψηφίου μέλους για την Επιτροπή Ελέγχου. Έτσι, διαπιστώθηκε από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση η καταλληλότητα του κ. Ιωάννη Αρκούλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ως 

προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και των εκεί 

αναφερομένων νομίμων προϋποθέσεων.  

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Ιωάννης Αρκούλης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του 

άρθρου 4 Ν. 3016/2002 καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.  

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται δια της παρούσας, ότι τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής 

Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Νικολάου και Παναγιώτης Ζωγράφος του 

Δημητρίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένουν μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου, ως αυτά είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 12.07.2019 απόφασης της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας και, ομοίως, παραμείνει σε αυτήν κατόπιν της από 10.02.2020 

απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, περί ανασύνθεσης της Επιτροπής 

Ελέγχου. 
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Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 

4449/2017, ως ισχύει κατόπιν της αντικατάστασής του με το άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4706/2020, από τα 

μέλη της Επιτροπής, κατά τη συνεδρίασή της στις 24.07.2020, όπου αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως 

κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το μέλος της, τρίτο πρόσωπο, μη 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ανεξάρτητο από αυτήν, υπό την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, κ. Ιωάννης Αρκούλης, αφού διακριβώθηκε και από τα μέλη 

της Επιτροπής Ελέγχου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τον ορισμό του ως Προέδρου 

της. 

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής: 

1. Ιωάννης Αρκούλης του Μιχαήλ, Πρόεδρος. 

2. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Νικολάου, Μέλος. 

3. Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, Μέλος. 

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 

παρ. 1 του Ν. 4449/2017.  

 

Ασπρόπυργος, 24 Ιουλίου 2020 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


