
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
(Ν.2081/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
Π.Δ.372/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 

ΠΡΟΣ: την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών 
1. Επωνυμία: …………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………… 

2. Αριθμός μητρώου: ..……………………………………………...……………… 

3. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: ...…………………………..…………………………………. 

4. Διεύθυνση: …………………………………………………Τ.Κ.: …….....…….. 

5. Τηλέφωνα: ……………………….……….………………FAX: …..…….……… 

6. E-mail: ……………………………...…………………………………………….... 

Σέρρες ………………………….. 

Σας γνωρίζουμε ότι την ως άνω επιχείρηση στις Επιμελητηριακές Εκλογές της 
1ης, 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 2017, θα εκπροσωπήσουν ψηφίζοντες οι 
παρακάτω: 

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ          ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ          Α.Δ.Τ.  

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

Ο Εξουσιοδοτών 

Ονοματεπώνυμο: ………………….………………….. 

Θέση στην επιχείρηση: …………………………………… 

Υπογραφή & σφραγίδα επιχείρησης 

 

 

 
Ο εξουσιοδοτών θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

ο νόμιμος εκπρόσωπος που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία 

 
 



 
Στα νομικά πρόσωπα δικαίωμα ψήφου έχουν: 

 
 Για τις Ο.Ε.: μέχρι δύο (2) ψήφους ομόρρυθμων εταίρων. 
 Για τις Ε.Ε.: μέχρι δύο (2) ψήφους ομόρρυθμων εταίρων  

είτε ενός  ομόρρυθμου κι ενός ετερόρρυθμου εταίρου.  
 Για τις Ε.Π.Ε.: μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή 

ενός (1) διαχειριστή και ενός (1) εταίρου . 
 Για μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.: μία (1) ψήφο, αυτή του 

διαχειριστή της. 
 Για τις Α.Ε.: τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της που 

υπο-δεικνύονται από το Δ.Σ. και πρέπει να είναι μέλη 
αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με 
ειδική απόφαση του Δ.Σ. 

 Για τις Ι.Κ.Ε.: δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός 
διαχειριστή κι ενός εταίρου που υποδεικνύονται από την 
εταιρία. 

 Για μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.: μία (1) ψήφο, αυτή του 
διαχειριστή της. 

 Κάθε υποκατάστημα: μία (1) ψήφος αυτή του Διευθυντή ή 
του αναπληρωτή αυτού. 

 Κάθε αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μία (1) ψήφος, αυτή του 
νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του 
αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας 

 Κάθε συνεταιρισμός: δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου 
και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι 
οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. 

 
 

 

 

 ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ: Κανένας ψηφοφόρος δεν 
δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους 
όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση 
ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από 
το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή την ίδια επιχείρηση 
το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία 
της κατά δήλωση επιλογής του. 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Π.Ε  Ή   Ι.Κ.Ε  

Ή  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε 
1. Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) όπως και κάθε Ιδιω-

τική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) έχουν δικαίωμα μέχρι δύο (2) 
ψήφους και το δικαίωμα ψήφου το ασκούν μέχρι δύο από τους 
διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (ΠΡΟΣΟΧΗ! όχι δυο 
απλοί εταίροι), που υποδεικνύονται από την εταιρεία (με υπόδειξη που 
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της). 

2. Αν η Ε.Π.Ε ή η Ι.Κ.Ε έχει μέχρι και δύο διαχειριστές ή έναν διαχειριστή και 
έναν εταίρο, τότε δεν απαιτείται εξουσιοδότηση γιατί οι εκπρόσωποί της 
είναι αυτεπάγγελτα καταχωρημένοι στους προσωρινούς εκλογικούς 
καταλόγους με βάση τα στοιχεία που τηρεί το Μητρώο.  

3. Αν η Ε.Π.Ε ή η Ι.Κ.Ε έχει τρείς και άνω εταίρους ή διαχειριστές, τότε θα 
πρέπει δύο εξ αυτών (δηλ. δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας 
εταίρος) που ως εκπρόσωποι θα έχουν δικαίωμα ψήφου, να υποδειχθούν 
με εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας. 

4. Αναγράψτε τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας των εκπροσώπων, οι οποίοι 
(αριθμοί) θα καταχωρηθούν στους εκλογικούς καταλόγους.  

5. Αναγράψτε την Ιδιότητα του υποδεικνυομένου εκπροσώπου, δηλαδή : αν 
πρόκειται για εταίρο ή για διαχειριστή (στις Ε.Π.Ε.& Ι.Κ.Ε.). 

6. Αναγράψτε την ιδιότητα του Νομίμου/ων εκπροσώπου/ων της επιχείρησης 
που υπογράφουν την Υπόδειξη [π.χ. Διαχειριστής της Ε.Π.Ε. ή της Ι.Κ.Ε). 

7.   Κάθε Υποκατάστημα Ελληνικής Επιχείρησης Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε. έχει δικαίωμα    
  μίας ψήφου –ανά Επιμελητήριο- και το ασκεί ο διευθυντής του ή ο αναπλη- 
  ρωτής αυτού (με υπόδειξη που  υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό  
  τους).  Σε περίπτωση  που περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ημεδα- 
  πής επιχείρησης είναι  εγγεγραμμένα στο  ίδιο Επιμελητήριο, δικαίωμα ψή- 
  φου έχει  μόνο  ένα υποκατάστημα, που  υποδεικνύεται  από την διοίκηση  
  της έδρας. Απαραίτητη  δε προϋπόθεση για  άσκηση  δικαιώματος  ψήφου  
  είναι η πληρωμή της συνδρομής από τα υποκαταστήματα προς τα Επιμε-  
  λητήρια, καθώς επίσης και η ταμειακή ενημερότητα της μητρικής εταιρείας.  

1. Κάθε αλλοδαπή Ε.Π.Ε (εννοείται υποκατάστημα) έχει δικαίωμα μίας 
ψήφου και το ασκεί ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο πράκτορας ή ο αντίκλη-
τός της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 

2. Αν το εγκατεστημένο στην Ελλάδα ως υποκατάστημα της αλλοδαπής 
Ε.Π.Ε έχει μόνον έναν νόμιμο εκπρόσωπο ή πράκτορα ή αντίκλητο, τότε 
δεν απαιτείται εξουσιοδότηση γιατί είναι αυτεπάγγελτα καταχωρημένος 
στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους με βάση τα στοιχεία που τηρεί 
το Μητρώο.  

3. Εξουσιοδότηση που να υποδεικνύει τον ένα εκπρόσωπο που θα ψηφίσει 
απαιτείται μόνον αν οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή πράκτορες ή αντίκλητοι του 
υποκαταστήματος είναι πάνω από ένας.   



                        
 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΘΕΜΑ:ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

Για να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου από την εταιρία σας θα πρέπει να επιλέξετε 
και να υποδείξετε τους εκπροσώπους σας που θα ψηφίσουν στις επικείμενες 
εκλογές του Επιμελητηρίου Σερρών, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο 
έντυπο σύμφωνα με τις διευκρινιστικές- συμπληρω-ματικές οδηγίες που 
ακολουθούν και  οι οποίες  τελούν σε πλήρη αναφορά των ‘’πληροφοριών για την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος’’ που αναρτήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2017 
στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, προς ενημέρωσή όλων των επιχειρήσεων–
μελών του Επιμελητηρίου Σερρών.  

Στους επικυρωμένους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους έχει καταχωρηθεί η 
εταιρία σας χωρίς όμως την αναγραφή εκπροσώπων, λόγω μη υποβολής 
εξουσιοδότησης, Συνεπώς για να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου από την εταιρία θα 
πρέπει να μας επιστρέψετε το συνημμένο έντυπο (εξουσιοδότηση) αφού 
συμπληρωθεί με τα ονόματα των εκπροσώπων σας και υπογραφεί αναλόγως από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησής σας, ώστε να καταχω-ρηθούν οι εκπρόσωποί 
σας στους οριστικούς καταλόγους των οποίων η κύρωση θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 13η Νοεμβρίου 2017. 

Σε κάθε δε περίπτωση, οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων σας καθώς και οι 
περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 7 ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή έως την 
Παρασκευή 24η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00, ώστε να γίνει ο σχετικός έλεγχος 
και να συμπληρωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι με τα πρόσωπα που θα ορισθούν ότι 
έχουν δικαίωμα ψήφου. Τονίζεται ότι, μετά την 24η Νοεμβρίου 2017 δε θα γίνονται 
δεκτές εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπων με συνέπεια την αδυναμία άσκησης του 
δικαιώματος ψήφου. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται μόνο από τα πρόσωπα που 
έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως και έχουν καταχωρηθεί στους εκλογικούς καταλόγους. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους 
όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο, ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της 
κατά δήλωση επιλογής του. Γι’ αυτό τα πρόσωπα που θα επιλεγούν και υποδειχθούν από την 
επιχείρησή σας (με την συμπλήρωση του εντύπου εξουσιοδότησης) δεν πρέπει τα ίδια αυτά 
πρόσωπα να υποδειχθούν ή να έχουν δικαίωμα ψήφου και ως εκπρόσωποι άλλων 
επιχειρήσεων (ΑΕ Ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ  ΟΕ ή ΕΕ ή Συν/μών ή Ατομικών ή Υποκαταστημάτων) 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΟΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 


