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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΤΓΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 

 
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην 

προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 
τηλεδιάσκεψης του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του v. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του v. 4702/2020 
(ΦΕΚ Α’ 130/03.07.2020) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. 

 
Περίπτωση 1: Οδηγίες για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων που έχουν 

κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΤΓΣ αυτοπροσώπως (χωρίς αντιπρόσωπο) 

 
Οι εν λόγω μέτοχοι συμμετέχουν στην ΤΓΣ αυτοπροσώπως, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης  

στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» 

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-
upeuthunes-deloses), για τους μετόχους με αυτοπρόσωπη παρουσία (παρουσία του ίδιου του μετόχου στην 

τηλεδιάσκεψη) και  την υποβολή της  ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση 

Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία. 
 

Κατωτέρω παρατίθεται προδιατυπωμένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή των μετόχων της 

Εταιρείας στην ΤΓΣ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί/συμπληρωθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής «e-Dilosi»: 

 
1) Κείμενο ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης προς συμπλήρωση στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας 
 
«Είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η 
«Εταιρεία») και έχω αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας].  
Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου μου στον οποίο επιθυμώ να μου αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής 
εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας της 28ης Ιουλίου 2020 και σε κάθε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση είναι ο  [παρακαλούμε εισάγετε τον 
αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου].» 
 

2) Παρακαλούμε ως αποδέκτης της Υπεύθυνης Δήλωσης στο Βήμα 2 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας να 
συμπληρωθεί η επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.». 
 
Περίπτωση 2: Οδηγίες για την αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής 

τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν 
επιθυμούν η αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους να γίνει μέσω αυτών, και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην ΤΓΣ αυτοπροσώπως (χωρίς αντιπρόσωπο) 
 

Α) Με τη συμπλήρωση του εντύπου της προδιατυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης Συμμετοχής, τη θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) και 
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services 
της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία. 

 
Β) Με τη συμπλήρωση του εντύπου της προδιατυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης Συμμετοχής και την υπογραφή της 

παρουσία υπαλλήλου σε κατάστημα της ανώνυμης εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα 

Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση 

Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία. 
 

 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
mailto:Investorsinfo@eurobankholdings.gr
mailto:Investorsinfo@eurobankholdings.gr

