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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΟΜΕΑΣ ABEEA», ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ανακοινώνει ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρίας Φαίδων ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ, Διονύσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ και Στέργιος ΤΣΙΝΤΖΑΣ  στις 
27-12-2012 υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ενόψει μεταβολών στο καθεστώς συνταξιοδότησής 
των, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/199. 
Τα  εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην συνεδρίαση της 28-12-2012  
εξέλεξαν, προς αντικατάσταση,  δύο νέα εκτελεστικά, τους    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου και ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   του Διονυσίου. Η 
απόφαση αντικατάστασης θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη  Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρίας.  
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο  κατέστη εξαμελές και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής   
1)   Αθανάσιος  Κ.  Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
2)  Κωνσταντίνος Αθ.  Παπαπαναγιώτου , μέλος 
3)  Ιωάννης Δ.  Παπαπαναγιώτου, μέλος 
4) Αθανάσιος Β. Καλαφάτης, μέλος 
5) Ιωάννης Γ. Πελίδης, μέλος 
6) Γρηγόριος  Β. Ζαρωτιάδης, μέλος. 
Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3016/2002, οι πρώτοι τρεις (3) εκ των ανωτέρω 
μελών ορίσθηκαν εκτελεστικά μέλη, ενώ οι υπόλοιποι, ήτοι οι Αθανάσιος  Καλαφάτης, Ιωάννης 
Γ.Πελίδης  και Γρηγόριος Ζαρωτιάδης ορίσθηκαν ως ΜΗ εκτελεστικά μέλη. Εξ αυτών  οι Ιωάννης 
Γ.Πελίδης και  Γρηγόριος Ζαρωτιάδης  έχουν ήδη ορισθεί με από  την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της 12ης Μαϊου 2008 ως ανεξάρτητα  μέλη .  
Η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε στον Αθανάσιο Κ. Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρο & 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Περιορισμένο δικαίωμα εκπροσώπησης δόθηκε στον Ιωάννη Δ.  
Παπαπαναγιώτου 
Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία   μέχρι την 11/05/2014,  οπότε λήγει 
και η εξαετής θητεία του. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στα Πρακτικά της από 28-12-2012 συνεδρίασής του, 
εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες  προς τους ως άνω  Φαίδωνα ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ, Διονύσιο 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ και Στέργιο ΤΣΙΝΤΖΑ για τις μακρόχρονες και πολύτιμες υπηρεσίες, που 
προσέφεραν στις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες αναγνωρίζεται ότι αγωνίσθηκαν ουσιαστικά 
και ανταποκρινόμενοι   με εξαιρετικό ήθος και  συνέπεια, ως επίσης και τις προσωπικές  
ευχαριστίες εκάστου των λοιπών μελών  του Δ.Σ., για την πολυετή άριστη συνεργασία  τους.   
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