
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία  

«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και 

Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 

114048152000)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

 

./. 

Η απομακρυσμένη επικοινωνία πρόκειται να γίνει μέσω της εφαρμογής zoom 

και δίνεται η δυνατότητα ο κάθε μέτοχος  να την παρακολουθήσει μέσω Η/Υ, 

Android είτε Apple συσκευής. 

Για την παρακολούθηση/συμμετοχή  από Η/Υ desktop δεν είναι απαραίτητη η 

εγκατάσταση της εφαρμογής ενώ για τις υπόλοιπες συσκευές όπως Tablet, 

Smartphone χρειάζεται η εγκατάσταση του από το playstore είτε το app store, 

η οποία είναι δωρεάν. 

 

  Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή 

κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή 

περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 

(internet). 



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 και θα γνωστοποιηθούν στην Εταιρία από την 

«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την ημερομηνία 

καταγραφής 11/06/2020. 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. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μέτοχος ή αντιπρόσωπός του  θα πρέπει να  

κοινοποιήσει  με σαφή τρόπο την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή / και να ψηφίσει μέσω τηλεδιάσκεψης σε 

πραγματικό χρόνο, το αργότερο  μέχρι την ημερομηνία καταγραφής (Πέμπτη 

11 Ιουνίου 2020) με απευθείας με αποστολή ηλεκτρονικού του μηνύματος στην 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρίας dromeas@dromeas.gr. Η 

κοινοποίηση αυτή θα είναι αποδεκτή μόνο εφόσον η αποστολή του ανωτέρω 

ηλεκτρονικού μηνύματος από τον μέτοχο θα έχει γίνει από  ηλεκτρονική του 

διεύθυνση που θα εμφανίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων , ως ανωτέρω 

αναφέρεται.  

Στην ανωτέρω έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου μετόχου η 

του αντιπροσώπου του η Εταιρία θα στείλει εγκαίρως μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με περαιτέρω πληροφορίες (ημερομηνία και ώρα,  link, meeting 

id). Επίσης το αργότερο μία (1) ώρα πριν την διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης θα σταλεί κωδικός αριθμός  (password) με μήνυμα  (SMS) στον  

αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, που θα εμφανίζεται στο Σύστημα Άυλων 

Τίτλων, ως ανωτέρω αναφέρεται. (Προκειμένου για αντιπροσώπους θα 

χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητου 

τηλεφώνου τους, που θα  αναφέρεται στον διορισμό τους). 



Ακολούθως ο ενδιαφερόμενος μέτοχος ή αντιπρόσωπος  θα έχει τις εξής 

δυνατότητες: 

Από τον Η/Υ, με την χρήση του συνδέσμου (link), ανοίγει ο προεπιλεγμένος 

φυλλομετρητής (browser) και εμφανίζει τις παρακάτω επιλογές : 

 

- Εάν έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή του ζητά να ανοιξει την 

εφαρμογή 

 

- Εάν δεν έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή τότε του ζητά να επιλέξει 

σύνδεση απευθείας από το φυλλομετρητή είτε να κατεβάσει την 

εφαρμογή. 

 

Ακολούθως μπορεί να καταχωρήσει το meeting Id και το password  και να 

συνδεθεί : 



 

 

 

  

Μέσα στην εφαρμογή δίνονται οι 

δυνατότητες παραμετροποίησης 

των μέσων της συσκευής όπως 

κάμερα και μικρόφωνο (για τους Η/Υ, 

για τις φορητές δεν χρειάζεται). 

Η Εταιρία δύναται να επιφέρει αλλαγές στην σχετική διαδικασία, 

ενημερώνοντας έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους μετόχους. 

Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν/ψηφίσουν στην 

Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και μέσω 

αντιπροσώπου, μπορούν να διορίσουν μέχρι έναν (1) μόνο αντιπρόσωπό τους.  

Η Εταιρία παροτρύνει  τους ενδιαφερόμενους μετόχους να προτιμήσουν την 

συμμετοχής του μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, από την 

συμμετοχή τους με φυσική παρουσία. Εντούτοις επισημαίνεται ότι, σε 

περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ενός ή περισσοτέρων μετόχων στην 

τηλεδιάσκεψη, (πχ. λόγω τεχνικών προβλημάτων ή άλλων λόγων),  η 

διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης θα αρχίσει και θα συνεχισθεί με υπόλοιπους 

συμμετέχοντες μετόχους, εφόσον θα υπάρχει νόμιμη απαρτία.   

 


