
 

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου 

για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) 

της 26ης Ιουνίου 2020 

 

Προς:   την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. 

Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων 

Υπηρεσία Μετοχολογίου  

Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι 

Τηλ.: 210 214 4479 Fax: 210 214 4437 E-mail: eydap-met@eydap.gr 

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» (στο εξής η 
Εταιρεία): 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ(1): ……………………………………………………..……………………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ(1): ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΓΕΜΗ (1): …………………………………………………………………………………………………………………………... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: …………………………………………………………………………………………….............................. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: ………………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ(1):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1.   

2.   

3.   

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) της 20ης.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) σε συνδυασμό με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, παρέχεται η 
δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή 
άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Ειδικά, για τη 
συμμετοχή των Μετόχων μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο 
με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, μπορούν να διορίζουν 
μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, για τον οποίο απαιτείται η δήλωση συμμετοχής του εγγράφως ή με 
αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eydap-met@eydap.gr τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα 
Τετάρτη, με την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας που μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως 
βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, κατά την έννοια του Ν. 
4659/2018..  Μετά  την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητάς τους θα αποστέλλεται στον αντιπρόσωπο του 
Μετόχου μοναδικός κωδικός εισόδου σε οπτικοακουστική πλατφόρμα για σύνδεση σε πραγματικό 
χρόνο με το χώρο τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

 

 

 

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων (μόνο σε περίπτωση φυσικής 
παρουσίας των αντιπροσώπων) 
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(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί  χωριστά και χωρίς τη 
σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ 
των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας η οποία θα συνέλθει την εικοστή έκτη (26η) Ιουνίου του 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι, Ωρωπού 156, Αίθουσα Περιβαλλοντικού Προγράμματος 
ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, κατά την Επαναληπτική 
Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής που θα πραγματοποιηθεί την εβδόμη (7η) Ιουλίου 2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι, Ωρωπού 156, Αίθουσα Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος, και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο 
αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον 
Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 

 (Παρακαλούμε σημειώσατε με √ την επιλογή σας στο αντίστοιχο εικονίδιο) 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της 
εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

    

2 

 

Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2019 στους 
Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των 
δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης 
πληρωμής τους. 

 

  
 

3 Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής 
διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 
31.12.2019. 

 

  
 

4 Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. 

    

5 Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς την Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. από την έναρξη της θητείας τους έως 30.06.2020 και 
προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 
01.07.2020 έως 30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 
4 του Ν. 4548/2018. 

    

6 Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων προς τα 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου, τα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και τα Μέλη της 
Επιτροπής Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την έναρξη της θητείας τους έως 
30.06.2020 και προέγκριση των αμοιβών και εξόδων τους 
για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 
σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. 

    

7 Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για 
την οικονομική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, για τον 
έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την 
Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 
Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την 
χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού. 

    

8 Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.     

9 Διάφορες Ανακοινώσεις.      



 

(Ο μέτοχος ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά την διακριτική του ευχέρεια, 
οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007) 
 
 

Περαιτέρω δηλώνω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση 
γνωστοποίησης που υπέχει-ουν στις περιπτώσεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 καθώς και για 
την υποχρέωσή του/τους να αρχειοθετεί/ούν τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας 
Eπαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε/αν χρήση του πληρεξουσίου σύμφωνα με το άρθρο 128 
παρ. 6 του Ν. 4548/2018.  
Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της 
παρούσας. 
 
 

____________________, __/___/2020 
Ο/Η δηλών/δηλούσα και εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος 

 
 

_____________________ 
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο 

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετοχολογίου στο fax: 210 
2144437 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eydap-met@eydap.gr ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετοχολογίου: 
Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24  Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00. 
 
 
 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: 
Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» («Εταιρεία»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, δικά σας 
και του αντιπροσώπου σας, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας νομίμως, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της 
Εταιρείας (ν. 4548/2018, Κανονισμός ΣΑΤ, κ.ά.) και εν γένει της μετοχικής σχέσης σας με αυτήν, αποκλειστικά με σκοπό τη 
νομότυπη συμμετοχή του αντιπροσώπου σας και την εκπροσώπησή σας, στην ως κατά τα ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας. Τα δεδομένα 
διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται νομοθετικά ή που απαιτείται για την υπεράσπιση των εννόμων 
συμφερόντων της Εταιρείας (δικαστικές διενέξεις) ή την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η Εταιρεία 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ ΕΕ/2016/679, ν. 4624/2019, 
ν. 2472/1997) και τηρεί όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την ασφάλειά τους. Ως 
υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού 
επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για περισσότερες 
πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπό τη μετοχική ιδιότητά σας, μπορείτε να 
πληροφορηθείτε αναλυτικά από την σχετική Πολιτική (Πληροφόρηση Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σχετικά με την Προστασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, στο: 
dpo@eydap.gr.  
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