
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική 

Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» ( ΑΡΜΑΕ 

11045/06/Β/86/10 – Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000).  

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας 

με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και 

Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», (εφεξής η «Εταιρία») με την 

από 25/05/2020 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση, στις 16/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της 

Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 

01.01 - 31.12.2019, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.  

2. Έγκριση της Διαχείρισης και απαλλαγή των μελών των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01-31.12.2019.  

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01-31.12.2020.  

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περί του Σχεδίου Πολιτικής Αποδοχών των 

μελών του Δ.Σ.  

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περί της Έκθεσης Αποδοχών αμοιβών των 

μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019, έγκρισης αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-

31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2020.  

6. Εκλογή νέου Δ.Σ.  

7. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου  

8. Τροποποίηση/Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 

9. Ανακοινώσεις  

Εάν η απαρτία που απαιτείται από το νόμο δεν επιτευχθεί για τη συζήτηση και τη λήψη 

αποφάσεων για ένα ή περισσότερα θέματα, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς 

δημοσίευση ειδικής πρόσκλησης σε επαναλαμβανόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο μέρος, στις 23/06/2020, ημέρα Τρίτη, στις 12:00 π.μ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. 

Μετόχους για τα ακόλουθα:  

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.  

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και 

να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 

4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Στην Γενική Συνέλευση στις 

16 Ιουνίου 2020 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα 

αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 

του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία 

συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την 

ημερομηνία της, 11ης Ιουνίου  2020. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της 11ης Ιουνίου 2020 

ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης .Η μετοχική ιδιότητα 

πιστοποιείται από την ίδια την Εταιρεία,  βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει από την εταιρεία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνεπώς, ο 

μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.  Η άσκηση των δικαιωμάτων 

συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του 



δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα 

πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην 

Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική 

συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.  

 

Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου  

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο 

μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός 

λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς 

αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη 

Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει 

διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο 

γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση  του κινδύνου να 

εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την 

έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 

αντιπρόσωπος:  

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή 

οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της 

εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού 

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) 

είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 

άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).  

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 

γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρία εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) , τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες   πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.  Το κατά 

περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της 

υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, 

Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με 

χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από μέτοχο μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dromeas@dromeas.gr.  Ο 

δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του 

εντύπου διορισμού αντιπροσώπων και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στον 

τηλεφωνικό αριθμό 2321099251  

Ειδικώς για τη συμμετοχή  μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 16ης 

Ιουνίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 

τηλεδιάσκεψης,  ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του 

οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

  

Γ. Συμμετοχή- ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο  

Λόγω των ακραίων συνθηκών, και στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε το κράτος για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID -19, οι μέτοχοι θα έχουν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό 
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χρόνο , μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο. 33, παρ. 2 του νόμου της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2020 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης Α68 / 20.03.2020). Η 

ταυτοποίηση των μετόχων θα γίνει με τη χρήση των στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

αριθμού κινητού τηλεφώνου όπως αυτά θα εμφανίζονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την 

ημερομηνία καταγραφής (11/06/2020) και θα γνωστοποιηθούν στην Εταιρία από την «Ελληνικό 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι που 

επιθυμούν να συμμετέχουν εξ’ αποστάσεως να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του 

Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο 

ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρίας, κατά 

περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό  του κινητού τηλεφώνου τους για την 

ταυτοποίησή τους. Oι μέτοχοι που επιθυμούν ή οι αντιπρόσωποί τους, καλούνται να 

κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων ή / και να ψηφίσουν μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 

καταγραφής (Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020) απευθείας στην Εταιρεία, στα κεντρικά γραφεία της 

(ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών -Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης Μετόχων - dromeas@dromeas.gr ). Η προαναφερθείσα επικοινωνία πρέπει να 

πραγματοποιείται με τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που επικοινωνεί 

με το πρόσωπο που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η 

Εταιρία δικαιούται να ελέγχει την ταυτοποίηση αυτή οποτεδήποτε και αναλόγως να ενεργεί 

νόμιμα. 

Περαιτέρω οδηγίες και επισημάνσεις για την συμμετοχή- ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης 

σε πραγματικό χρόνο αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.dromeas.gr Οι μέτοχοι 

μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dromeas@dromeas.gr  Οι 

μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, 

λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να 

ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι 

μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, να 

λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση, ως και   να ψηφίζουν σε 

πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

 

Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ.2, 

3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/20181. 

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής 

Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το 

αργότερο μέχρι 1η Ιουνίου 2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια 

διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η 

προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες  πριν από την ημερομηνία της Γενικής 

Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 3  Ιουνιου 2020 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των 

μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που 

έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 

του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να 

ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν 

οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με 

δαπάνη της Εταιρείας. 
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2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν 

το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή 

την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να 

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι 9 Ιουνίου 2020, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται 

στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 

4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το 

αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2020. 

3.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 

2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές 

με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι 

σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή 

ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη 

Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας 

παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο 

περιεχόμενο. 

4.Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2020, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση 

των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα 

αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 

επαρκή.  

 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 

τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 

3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η 

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία 

διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά 

την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν.4548/2018. 

 

Ε. Διαθέσιμα Έγγραφα – Πληροφορίες  

Πληροφορίες, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 

4548/2018 δηλαδή:  

α) η παρούσα πρόσκληση,  



β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές 

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την 

άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή 

αντιπροσώπου και για την συμμετοχή και ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα,  

δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης , καθώς και τα τυχόν σχέδια 

αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,  

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr και θα 

διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 

62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

 

                                ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ 25/05/2020  

                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


