
 

 

 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ 

 
 
Καηά ημκ η.κ. 2190/1920 «Πενί Ακςκύιςκ Δηαζνεζώκ», ηαζ ημ Καηαζηαηζηό (ςξ 
ζζπύμοκ), πνμζηαθμύκηαζ μζ ηάημπμζ ημζκώκ, ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, αΰθςκ ιεημπώκ 
εηδόζεςξ ηδξ «Alpha Σνάπεγα Α.Δ.» (δ “Τράπεζα”) ζε Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ, ηδκ 
26 Ιμοκίμο 2015, διένα Παναζηεοή ηαζ ώνα 10.00, ζηδκ Αεήκα, ζημ Ξεκμδμπείμ Hilton 
Αεδκώκ, Λεςθόνμξ Βαζζθίζζδξ μθίαξ 46.  

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ 

 
1. Τπμαμθή πνμξ έβηνζζδ ηςκ εηδζίςκ μζημκμιζηώκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ πνήζεςξ 

2014, ιεηά ηςκ ζπεηζηώκ εηεέζεςκ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ηαζ ηςκ Ονηςηώκ 
Δθεβηηώκ. 

2. Απαθθαβή ηςκ Mεθώκ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ηαζ ηςκ Ονηςηώκ Δθεβηηώκ 
από ηάεε εοεύκδ. 

3. Δηθμβή Ονηςηώκ Δθεβηηώκ, ηαηηζηώκ ηαζ ακαπθδνςιαηζηώκ, βζα ηδ δζαπεζνζζηζηή 
πνήζδ 2015 ηαζ έβηνζζδ ηδξ αιμζαήξ ηςκ. 

4. Έβηνζζδ ηδξ αιμζαήξ ηςκ Μεθώκ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο. 
5. Έβηνζζδ ηςκ πνάλεςκ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο, ηαζ ηςκ εκημθμδόπςκ, ηδξ 

Alpha Σναπέγδξ ζημ πθαίζζμ ζοβπςκεύζεςξ ηδξ ηεθεοηαίαξ δζ’ απμννμθήζεςξ 
ηδξ «ΝΣΑΨΝΔΡ ΚΛΑΜΠ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ 
ΠΙΣΧΔΧΝ». 

6. Υμνήβδζδ αδείαξ, ηαη’ άνενμ 23, παν. 1, ημο η.κ. 2190/1920, ζηα Μέθδ ημο 
Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ηαζ ηδξ Γεκζηήξ Γζεοεύκζεςξ, ςξ ηαζ ζε Γζεοεοκηέξ, κα 
ιεηέπμοκ ζε Γζμζηδηζηά οιαμύθζα ή ζηδ Γζεύεοκζδ εηαζνζώκ, πμο επζδζώημοκ 
όιμζμοξ ή ζοκαθείξ πνμξ ηδκ Σνάπεγα ζημπμύξ. 

 
ε πενίπηςζδ πμο, ηαηά ηδκ ανπζηή (ςξ ακςηένς) ζοκεδνίαζδ ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ δεκ επζηεοπεεί δ εη ημο Καηαζηαηζημύ μνζγμιέκδ απανηία πνμξ θήρδ 
απμθάζεςκ επί ηςκ εειάηςκ ηδξ Ηιενδζίαξ Γζαηάλεςξ, εα ζοκέθεεζ Πνώηδ 
Δπακαθδπηζηή Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηδκ 7 Ιμοθίμο 2015, διένα Σνίηδ ηαζ ώνα 
10.00 ηαζ, επί ιδ επζηεύλεςξ ηαη’ αοηήκ απανηίαξ, Γεοηένα Δπακαθδπηζηή Σαηηζηή 
Γεκζηή οκέθεοζδ ηδκ 18 Ιμοθίμο 2015, διένα άαααημ ηαζ ώνα 10.00, αιθόηενεξ 
ζηδκ Αεήκα, ζημ Ξεκμδμπείμ Hilton Αεδκώκ, Λεςθόνμξ Βαζζθίζζδξ μθίαξ 46.  

 
Νεώηενεξ πνμζηθήζεζξ βζα ηζξ Δπακαθδπηζηέξ Σαηηζηέξ Γεκζηέξ οκεθεύζεζξ δεκ εα 
δδιμζζεοεμύκ, εέιαηα δε Ηιενδζίαξ Γζαηάλεςξ αοηώκ εα είκαζ εηείκα επί ηςκ 
μπμίςκ, ζε πνμδβμύιεκδ ζοκεδνίαζδ, δεκ εθήθεδζακ απμθάζεζξ. 

 
ύιθςκα ιε ηα άνενα 26 παν. 2α ηαζ 28α ημο η.κ. 2190/1920, δ Σνάπεγα εκδιενώκεζ 
ημοξ Μεηόπμοξ βζα ηα αηόθμοεα: 

 
 

Γζηαίςια οιιεημπήξ ηαζ Φδθμδμζίαξ ζηδκ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ  
 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο ζε ηάεε (ανπζηή ή επακαθδπηζηή) ζοκεδνίαζδ ηδξ 
Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ έπεζ όπμζμξ, ηαηά ηδκ διενμιδκία ηαηαβναθήξ (δ 
“Ημερομηνία Καταγραφής”), ειθακίγεηαζ, ζηα ανπεία ημο οζηήιαημξ Αΰθςκ Σίηθςκ (ημ 
“Σ.Α.Τ.”) πμο δ εηαζνία “Δθθδκζηό Κεκηνζηό Απμεεηήνζμ Σίηθςκ Ακώκοιδ Δηαζνεία” (δ 
“ΕΛ.Κ.Α.Τ.”)  δζαπεζνίγεηαζ, ςξ Μέημπμξ ημζκώκ ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο αΰθςκ 
ιεημπώκ εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ, ήημζ ηαηά πενίπηςζδ: 
 



 

 

(i) ηδκ 21 Ιμοκίμο 2015, διένα Κονζαηή, δδθαδή ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ πέιπηδξ (5δξ) 
διέναξ πνμ ηδξ διενμιδκίαξ (ανπζηήξ) ζοκεδνζάζεςξ ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ,  

 
(ii) ηδκ 3 Ιμοθίμο 2015, διένα Παναζηεοή, δδθαδή ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ηεηάνηδξ 

(4δξ) διέναξ πνμ ηδξ διενμιδκίαξ ζοκεδνζάζεςξ ηδξ Πνώηδξ Δπακαθδπηζηήξ 
Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ, ή ακαθόβςξ,  

 
(iii) ηδκ 14 Ιμοθίμο 2015, διένα Σνίηδ, δδθαδή ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ηεηάνηδξ (4δξ) 

διέναξ πνμ ηδξ διενμιδκίαξ ζοκεδνζάζεςξ ηδξ Γεοηέναξ Δπακαθδπηζηήξ 
Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ.  

 
Κάεε ημζκή, ιεηά δζηαζώιαημξ ρήθμο, άοθδ ιεημπή πανέπεζ δζηαίςια ιίαξ (1) ρήθμο. 
Η ιεημπζηή ζδζόηδηα πζζημπμζείηαζ δθεηηνμκζηά από ηδκ ΔΛ.Κ.Α.Σ. ιε απεοεείαξ 
δθεηηνμκζηή ζύκδεζδ ηδξ Σναπέγδξ ιεηά ηςκ ανπείςκ ημο .Α.Σ. Καη’ αημθμοεία, 
Μέημπμξ, πνμηεζιέκμο κα ζοιιεηάζπεζ ηαζ ρδθίζεζ ζε μπμζαδήπμηε ζοκεδνίαζδ 
(ανπζηή ή επακαθδπηζηή) ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ, δεκ απαζηείηαζ κα 
πνμζημιίζεζ ζπεηζηή έββναθδ αεααίςζδ ηδξ ΔΛ.Κ.Α.Σ. Οιμίςξ, δ άζηδζδ ηςκ 
δζηαζςιάηςκ ζοιιεημπήξ ηαζ ρδθμδμζίαξ δεκ πνμϋπμεέηεζ ηδ δέζιεοζδ ηςκ ιεημπώκ 
ημο δζηαζμύπμο, μύηε ηδκ ηήνδζδ εηέναξ ακαθόβμο δζαδζηαζίαξ, πμο πενζμνίγεζ ηδ 
δοκαηόηδηα πςθήζεςξ ηαζ ιεηααζαάζεςξ ηςκ ιεημπώκ ηαηά ημ δζάζηδια ιεηαλύ ηδξ 
μζηείαξ Ηιενμιδκίαξ Καηαβναθήξ ηαζ ηδξ ακηζζημίπμο ζοκεδνζάζεςξ ηδξ (ανπζηήξ ή, 
ακαθόβςξ, εηάζηδξ επακαθδπηζηήξ) Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ. 
 
Γζαδζηαζία Δκαζηήζεςξ Γζηαζςιάηςκ Φήθμο δζ’ Ακηζπνμζώπμο 

 
Έηαζημξ δζηαζμύιεκμξ Μέημπμξ ζοιιεηέπεζ ζηδκ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηαζ ρδθίγεζ, 
είηε αοημπνμζώπςξ είηε δζ’ ακηζπνμζώπμο(-ςκ). Κάεε Μέημπμξ, θοζζηό ή κμιζηό 
πνόζςπμ, δύκαηαζ κα μνίζεζ έςξ ηνία (3) θοζζηά πνόζςπα ςξ ακηζπνμζώπμοξ αοημύ. 
Μέημπμξ, πμο ηαηέπεζ ιεημπέξ εηδόζεςξ ηδξ Σναπέγδξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζε 
πενζζζόηενμοξ ημο εκόξ θμβανζαζιμύξ αλζώκ, δύκαηαζ κα μνίζεζ δζαθμνεηζημύξ 
ακηζπνμζώπμοξ βζα ηζξ ιεημπέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε ηαεέκα θμβανζαζιό αλζώκ. 
Ακηζπνόζςπμξ, πμο εκενβεί βζα πενζζζόηενμοξ Μεηόπμοξ, δύκαηαζ κα ρδθίζεζ 
δζαθμνεηζηά βζα έηαζημ Μέημπμ. 

 
Έκηοπμ πθδνελμοζζόηδημξ βζα ημκ δζμνζζιό ακηζπνμζώπμο(-ςκ) είκαζ δζαεέζζιμ, ζε 
πνώηδ γήηδζδ, ζημοξ Μεηόπμοξ, ζε έβπανηδ ιμνθή, ζημ Γίηηομ Καηαζηδιάηςκ ηδξ 
Σναπέγδξ ηαζ, ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή, ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Σναπέγδξ (www.alpha.gr). 
Σμ έκηοπμ αοηό, ζοιπθδνςιέκμ ηαζ δεόκηςξ οπμβεβναιιέκμ, ιε ανιόδζα εεώνδζδ 
ημο βκδζίμο ηδξ οπμβναθήξ:  
 
(Ι) Απμζηέθθεηαζ ζηδκ Σνάπεγα, είηε:  
 

(i) ηδθεμιμζμηοπζηώξ ζημοξ ανζειμύξ fax 210 326 5811 ή 210 326 5506, ή (ii) ημ 
ρδθζμπμζδιέκμ ακηίβναθμ εη ημο (ακςηένς) πνςημηύπμο εββνάθμο 
δζααζαάγεηαζ δζ’ δθεηηνμκζημύ ηαποδνμιείμο ζηδ δζεύεοκζδ 
ShareholdersSection@alpha.gr, είηε 
 

(ΙΙ)  Καηαηίεεηαζ ζημ Κεκηνζηό Καηάζηδια ηδξ Σναπέγδξ, μδόξ ηαδίμο 40, Αεήκαζ 
(Σιήια Δλοπδνεηήζεςξ Μεηόπςκ, ηδθ. 210 326 5546 ηαζ 210 326 5814), ή ζε 
μπμζμδήπμηε Καηάζηδια ηδξ Σναπέγδξ, ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ διένεξ πνμ 
ηδξ διενμιδκίαξ ηδξ (ανπζηήξ ή εηάζηδξ επακαθδπηζηήξ) Σαηηζηήξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ.  

 
Όιμζα (πνμξ ηδκ ακςηένς) δζαδζηαζία ηδνείηαζ επί ακαηθήζεςξ ημο δζμνζζιμύ 
ακηζπνμζώπμο.  

 
Ακηζπνόζςπμξ Μεηόπμο, πμο έπεζ δζαηνζηζηή ελμοζία ςξ πνμξ ηδκ εκάζηδζδ 
ιεημπζηώκ δζηαζςιάηςκ ημο εκημθέα ημο, οπμπνεμύηαζ, πνμ ηδξ εκάνλεςξ ηδξ 
ζοκεδνζάζεςξ ηδξ (ανπζηήξ ή, ακαθόβςξ, εηάζηδξ επακαθδπηζηήξ) Σαηηζηήξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ, κα βκςζημπμζήζεζ ζηδκ Σνάπεγα ηάεε ζοβηεηνζιέκμ βεβμκόξ πμο 
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εκδέπεηαζ κα είκαζ πνήζζιμ ζημοξ Μεηόπμοξ βζα ηδκ αλζμθόβδζδ ημο ηζκδύκμο κα 
ελοπδνεηεί αοηόξ άθθα ζοιθένμκηα πθδκ ηςκ ζοιθενόκηςκ ημο εκημθέα Μεηόπμο.  
 
ύβηνμοζδ ζοιθενόκηςκ δύκαηαζ ζδίςξ κα πνμηύπηεζ, όηακ μ ακηζπνόζςπμξ: 
 
(α) είκαζ Μέημπμξ πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Σναπέγδξ, ή είκαζ άθθμ κμιζηό 

πνόζςπμ ή μκηόηδηα πμο εθέβπεηαζ από ημκ Μέημπμ αοηόκ, ή/ηαζ 
 
(α)  είκαζ Μέθμξ ημο Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ή ηδξ εκ βέκεζ Γζμζηήζεςξ ηδξ 

Σναπέγδξ, ή Μεηόπμο πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Σναπέγδξ, ή άθθμο κμιζημύ 
πνμζώπμο ή μκηόηδημξ πμο εθέβπεηαζ από Μέημπμ πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ 
Σναπέγδξ, ή/ηαζ 

 
(β)  είκαζ οπάθθδθμξ ή μνηςηόξ εθεβηηήξ ηδξ Σναπέγδξ ή Μεηόπμο πμο αζηεί ημκ 

έθεβπμ ηδξ Σναπέγδξ, ή άθθμο κμιζημύ πνμζώπμο ή μκηόηδημξ πμο εθέβπεηαζ 
από Μέημπμ πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Σναπέγδξ, ή/ηαζ 

 
(δ)  είκαζ ζύγοβμξ ή πνώημο ααειμύ ζοββεκήξ πνμξ έκα από ηα θοζζηά πνόζςπα 

πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ πενζπηώζεζξ α έςξ ηαζ β (ακςηένς). 
 

Γεκ πανέπεηαζ ζημοξ Μεηόπμοξ δοκαηόηδηα ζοιιεημπήξ αοηώκ ζηδκ (ανπζηή ή, 
ακαθόβςξ, ζε έηαζηδ επακαθδπηζηή) Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ δζ’ δθεηηνμκζηώκ 
ιέζςκ, άκεο θοζζηήξ πανμοζίαξ αοηώκ ζημκ ηόπμ δζελαβςβήξ ηδξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ, μύηε δ δοκαηόηδηα ρήθμο ελ απμζηάζεςξ (δζ’ δθεηηνμκζηώκ ιέζςκ ή δζ’ 
αθθδθμβναθίαξ).  
 
Γζηαζώιαηα Μεζμρδθίαξ ηςκ Μεηόπςκ  
 
ύιθςκα ιε ημ άνενμ 39 η.κ. 2190/1920:  

 
(α) Μέημπμζ, πμο εηπνμζςπμύκ πμζμζηό ημοθάπζζημκ εκόξ εζημζημύ (1/20) ημο 

ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Σναπέγδξ, δζηαζμύκηαζ, δζ’ αζηήιαηόξ 
ηςκ πνμξ ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ηδξ Σναπέγδξ, κα γδηήζμοκ ηδκ πνμζεήηδ 
εειάηςκ ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ ηδξ ήδδ ζοβηθδεείζαξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ, 
εθόζμκ δ πνμξ ημύημ αίηδζδ πενζέθεεζ ζημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ δεηαπέκηε 
(15) ημοθάπζζημκ διένεξ πνμ ηδξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ ηαζ ζοκμδεύεηαζ από 
αζηζμθόβδζδ ή ζπέδζμ απμθάζεςξ πνμξ έβηνζζδ από ηδκ ηεθεοηαία. Σμ 
Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ οπμπνεμύηαζ κα εββνάρεζ ηα πνόζεεηα εέιαηα ζηδκ 
διενήζζα δζάηαλδ ηαζ κα δδιμζζμπμζήζεζ αοηήκ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Σναπέγδξ 
(www.alpha.gr), δεηαηνείξ (13) ημοθάπζζημκ διένεξ πνμ ηδξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ. 

 
(α) Μέημπμζ, πμο εηπνμζςπμύκ πμζμζηό ημοθάπζζημκ εκόξ εζημζημύ (1/20) ημο 

ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Σναπέγδξ, δζηαζμύκηαζ κα γδηήζμοκ 
δζ’ αζηήιαηόξ ηςκ πνμξ ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ηδξ Σναπέγδξ, πμο εα 
πενζέθεεζ εζξ αοηό επηά (7) ημοθάπζζημκ διένεξ πνμ ηδξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ, 
όπςξ ακανηδεμύκ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Σναπέγδξ (www.alpha.gr), έλζ (6) 
ημοθάπζζημκ διένεξ πνμ ηδξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ, ζπέδζα απμθάζεςκ επί 
εειάηςκ πμο έπμοκ πενζθδθεεί ζηδκ (ανπζηή ή ακαεεςνδιέκδ) διενήζζα 
δζάηαλδ. 

  
(β) Καηόπζκ αζηήιαημξ Μεηόπμο(-ςκ) πμο εηπνμζςπεί(-μύκ) πμζμζηό ημοθάπζζημκ 

εκόξ εζημζημύ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Σναπέγδξ, μ 
Πνόεδνμξ ηδξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ οπμπνεμύηαζ κα ακααάθεζ βζα ιία ιόκμ 
θμνά ηδ θήρδ απμθάζεςκ από ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ βζα όθα ή (ηαηά 
πενίπηςζδ) μνζζιέκα εέιαηα ηδξ διενδζίαξ δζαηάλεςξ, μνίγμκηαξ διένα 
ζοκεπίζεςξ ηδξ (ακααθδεείζδξ) ζοκεδνζάζεςξ, αοηή πμο μνίγεηαζ ζημ αίηδια 
ηςκ ιεηόπςκ ηαζ δ μπμία δεκ δύκαηαζ κα απέπεζ πένακ ηςκ ηνζάκηα (30) διενώκ 
από ηδ πνμκμθμβία ηδξ ακααμθήξ. 

 
(δ) Καηόπζκ αζηήιαημξ Μεηόπςκ πμο εηπνμζςπμύκ πμζμζηό ημοθάπζζημκ εκόξ 

εζημζημύ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Σναπέγδξ, δ 
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θήρδ απμθάζεςξ επί εέιαημξ ηδξ διενδζίαξ δζαηάλεςξ ηδξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ δζεκενβείηαζ δζα μκμιαζηζηήξ ηθήζεςξ. 

 
(ε) Μέημπμξ δύκαηαζ δζ’ αζηήιαηόξ ημο πνμξ ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ηδξ Σναπέγδξ, 

πμο οπμαάθθεηαζ πέκηε (5) ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ πνμ ηδξ Γεκζηήξ 
οκεθεύζεςξ, κα γδηήζεζ όπςξ ημύημ πανάζπεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηζξ 
αζημύιεκεξ πθδνμθμνίεξ βζα οπμεέζεζξ ηδξ Σναπέγδξ, εάκ αοηέξ εεςνμύκηαζ 
πνήζζιεξ βζα ηδκ πναβιαηζηή εηηίιδζδ ηςκ εειάηςκ ηδξ διενδζίαξ δζαηάλεςξ.  

 
(ζη) Μέημπμζ, πμο εηπνμζςπμύκ πμζμζηό ημοθάπζζημκ εκόξ πέιπημο (1/5) ημο 

ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Σναπέγδξ, δύκακηαζ, δζ’ αζηήιαηόξ 
ηςκ πνμξ ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ηδξ Σναπέγδξ πμο εα πενζέθεεζ εζξ αοηό 
πέκηε (5) ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ πνμ ηδξ Γεκζηήξ οκεθεύζεςξ, κα 
γδηήζμοκ όπςξ ημύημ πμνδβήζεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ πθδνμθμνίεξ πενί ηδξ 
πμνείαξ ηςκ εηαζνζηώκ οπμεέζεςκ ηαζ ηδξ πενζμοζζαηήξ ηαηαζηάζεςξ ηδξ 
Σναπέγδξ.  

 
Γζαεέζζια έββναθα ηαζ πθδνμθμνίεξ 

 
Η Πνόζηθδζδ, ημ έκηοπμ δζμνζζιμύ ηαζ ακαηθήζεςξ ακηζπνμζώπμο, ηα ζπέδζα 
απμθάζεςκ επί ηςκ εειάηςκ ηδξ Ηιενδζίαξ Γζαηάλεςξ ηαζ βεκζηώξ ηάεε ζημζπείμ ημο 
άνενμο 27 παν. 3 η.κ. 2190/1920 είκαζ δζαεέζζια, εζξ πνώηδ γήηδζδ, αθεκόξ ζε 
έβπανηδ ιμνθή ζημ Κεκηνζηό Καηάζηδια ηδξ Σναπέγδξ, μδόξ ηαδίμο 40, Αεήκαζ 
(Σιήια Δλοπδνεηήζεςξ Μεηόπςκ, ηδθ. 210 326 5546 ηαζ 210 326 5814) ηαζ, αθεηένμο, 
ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Σναπέγδξ (www.alpha.gr).  
 
 

Αεήκαζ, 28 Μαΐμο 2015 
Σμ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ 

 

http://www.alpha.gr/

