Καβάλα, …………...…….
Αριθ. Πρωτ. : ……………

Υπόδειξη Εκπροσώπων Α.Ε.
& Υποκαταστημάτων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:______________________________________________________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:____________________________ Α.Φ.Μ.:___________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός:____________________________________________Aριθ.:__________ Τ.Κ.: ________________
ΠΟΛΗ:_____________________________________ΤΗΛΕΦΩΝΑ:___________________________________________
FAX:________________________ E-mail:___________________________ Web Site: _________________________
Προς την
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Σύμφωνα με την 02/12-10-2017 «Πρόσκληση Διενέργειας Εκλογών στο Επιμελητήριο Καβάλας», ο υπογράφων, Νόμιμος
Εκπρόσωπος της ανωτέρω Εταιρείας, δηλώνω υπεύθυνα ότι, για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών του Δ.Σ. του
Επιμελητηρίου Καβάλας, που θα γίνουν στις 10-11-12 ΔΕΚEMBΡΙΟΥ 2017:
1). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, όρισε με ειδική απόφασή του, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του
(1)
αρίθ. : __________ της ____ / ____ / 2017
και υποδεικνύει όπως, ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα της
(2)
εταιρείας μας (δηλαδή ψηφίσουν), οι κατωτέρω
:
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα ή
Συζύγου

Αριθμός Δελτίου
(4)
Ταυτότητας

Ιδιότητα στην
(5)
εταιρεία

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ανωτέρω παράγραφος (1) συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που έχουν την ΕΔΡΑ τους στην περιφέρεια του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

2). Υποδεικνύουμε όπως, ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα του υποκαταστήματος της εταιρείας μας (δηλαδή
(3)
ψηφίσει) ο κατωτέρω :
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα
ή Συζύγου

Αριθμός Δελτίου
(4)
Ταυτότητας

Ιδιότητα στο
(6)
Υποκατάστημα

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ανωτέρω παράγραφος (2) συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που έχουν μόνο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην
περιφέρεια του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΚΑΒΑΛΑ, ______ / ______ / 2017

Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Νόμιμου Εκπροσώπου
και Σφραγίδα της Επιχείρησης

(Πληροφορίες για εκλογές και Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου, βλέπε 2η σελίδα)

(7)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
α. Εξόφλησης ή διακανονισμού οικονομικών υποχρεώσεων (συνδρομών) μέχρι 30-10-2017
β. Συμπλήρωσης και υποβολής του παρόντος εντύπου για καλύτερη εξυπηρέτηση από 6/11/2017
μέχρι την 1/12/2017.

1. Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) - μέλος του Επιμελητηρίου Καβάλας έχει δικαίωμα τριών (3) ψήφων και το ασκούν

οι εκπρόσωποί της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή
ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

2. Κάθε Υποκατάστημα Ελληνικής Επιχείρησης (Α.Ε.) έχει δικαίωμα μίας ψήφου και το ασκεί ο διευθυντής του ή
ο αναπληρωτής αυτού, που ορίζεται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Προσοχή : Επειδή θα γίνει η κύρωση των εκλογικών καταλόγων και θα συμπεριληφθούν σ’ αυτούς και όσοι (μέλη
Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Α.Ε.) έχουν εξουσιοδοτηθεί για ψηφίσουν στις εκλογές, θα πρέπει, να
ληφθεί έγκαιρα η ειδική απόφαση του Δ.Σ. και το παρόν έντυπο εξουσιοδότησης, (αφού συμπληρωθεί και
υπογραφεί από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕ), να υποβληθεί στο Επιμελητήριο Καβάλας, για
καλύτερη εξυπηρέτησή σας από 6/11/2017 (δηλαδή πριν την κύρωση των εκλογικών καταλόγων),
σημειώνοντας ότι, εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπων ως και περιπτώσεις αλλαγής αυτών, πρέπει να
υποβληθούν (παραληφθούν από Εκλογική Επιτροπή) το αργότερο μέχρι 1/12/2017, που είναι και η τελευταία
προθεσμία, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν, μετά από σχετικό έλεγχο, αντίστοιχες συμπληρώσεις εκπροσώπων
στους εκλογικούς καταλόγους.
Μαζί με την παρούσα εξουσιοδότηση πρέπει να υποβληθεί :
 Το πρακτικό με την κατά τα ανωτέρω ειδική απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό των εκπροσώπων και
 Δικαιολογητικά (ΦΕΚ ή της Ανακοίνωση Νομαρχίας), από τα οποία να προκύπτει η ισχύουσα σύνθεση του
Δ.Σ. (εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Καβάλας).

3. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως (με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία) και οι
εξουσιοδοτούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως και με την ταυτότητά τους.

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο ψηφίζει μόνο μία φορά (γιατί : “κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες

από μια ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει”). Γι' αυτό τα ίδια πρόσωπα που θα υποδειχθούν από την επιχείρησή
σας (με την συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) δεν πρέπει να υποδειχθούν ή να έχουν δικαίωμα ψήφου σε
περισσότερες από μία επιχειρήσεις (δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι και εκπρόσωποι άλλων επιχειρήσεων (ΑΕ ή
ΕΠΕ ή ΙΚΕ ή ΟΕ ή ΕΕ ή Συν/σμών ή Ατομικών ή Υποκαταστημάτων).

5. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται οι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που έχουν

συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητηρίου Καβάλας (δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και
την 9-12-2016) και που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δηλαδή τις συνδρομές ΓΕΜΗ μέχρι και
του έτους 2016). Η προθεσμία για την εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων, λήγει την 30-10-2017 και δεν θα
δοθεί παράταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
(1)

Αναγράψτε τον αριθμό του Πρακτικού και την Ημερομηνία συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο λήφθηκε η ειδική
απόφαση ορισμού εκπροσώπων.
(2)
Αυτοί που θα ορισθούν με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και πρέπει να είναι είτε Μέλη Δ.Σ. (π.χ.
πρόεδρος, αντιπρόεδρος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, απλό μέλος του Δ.Σ.), είτε και ανώτατα διευθυντικά
στελέχη της ΑΕ (π.χ. Διευθυντής Διοικητικού ή Οικονομικού ή Παραγωγής ή Μarketing ή Πωλήσεων κλπ)
(3)

Αυτός που θα υποδειχθεί σε περιπτώσεις Υποκαταστημάτων πρέπει να είναι ο διευθυντής του ή ο αναπληρωτής
αυτού.

(4)

Αναγράψτε τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του εκπροσώπου, ο οποίος (αριθμός) θα καταχωρηθεί στους εκλογικούς
καταλόγους, γιατί : “Oι εκλογείς προσέρχονται στην επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους”.

(5)

Αναγράψτε την Ιδιότητα του οριζόμενου εκπροσώπου στην Α.Ε., αν πρόκειται για τα μέλη Δ.Σ. (π.χ. πρόεδρος,
αντιπρόεδρος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, απλό μέλος του Δ.Σ.), ή για τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη
(π.χ. Διευθυντής Διοικητικού ή Οικονομικού ή Παραγωγής ή Μarketing ή Πωλήσεων κλπ)

(6)

Αναγράψτε την Ιδιότητα του εκπροσώπου του Υποκαταστήματος (π.χ. διευθυντής ή αναπληρωτής δ/ντής).

(7)

Αναγράψτε την ιδιότητα του Νομίμου εκπροσώπου της Α.Ε., που υπογράφει την υπόδειξη (π.χ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κλπ).

