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Θεσσαλονίκη, 20-11-2017.
Αρ. Πρωτ 265.
Προς: Τα μέλη του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Αγαπητές/τοί Συναδέλφισες/φοι
Αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται εκλογές στα παρακάτω επιμελητήρια:
-

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 4-5 Δεκεμβρίου 2017.

-

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 2-3-4 Δεκεμβρίου 2017.

-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 2-3-4 Δεκεμβρίου 2017.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ, είναι υποψήφιοι στις εκλογές που θα λάβουν
χώρα στα παραπάνω επιμελητήρια, παρακαλούνται να αποστείλουν στη γραμματεία του
Συνδέσμου (info@spedeth.gr), εφόσον επιθυμούν, τα στοιχεία τους και ένα σύντομο
βιογραφικό σημείωμα, ούτως ώστε να έχουν προβολή και υποστήριξη από τα υπόλοιπα
μέλη του Συνδέσμου που θα ψηφίσουν στις εκλογές.
Για να ψηφίσει κάποιος στις εκλογές αυτές, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Γ.Ε.ΜΗ., να
είναι οικονομικά ενήμερος στο Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2016 και να εγγραφεί μέχρι την
Παρασκευή 24/11/2017, στους εκλογικούς καταλόγους του κάθε επιμελητηρίου, αναλόγως
της μορφής της εταιρείας του:
- Ατομικές επιχειρήσεις: ο ιδιοκτήτης είναι αυτόματα εγγεγραμμένος στους
εκλογικούς καταλόγους και δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια. Προσέρχεται
στις εκλογές μόνο με την ταυτότητά του και ψηφίζει.
- Ανώνυμες εταιρίες: συμπληρώνεται η φόρμα «EKSOYSIODOTISI AE KAI
YPOKATASTIMATVN» (συνημμένο) με τα στοιχεία της εταιρίας και με τα άτομα που
έχουν εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν. Τα άτομα πρέπει να είναι πρόεδρος,
διευθύνων σύμβουλος, μέλη Δ.Σ., ανώτατα διευθυντικά στελέχη π.χ. διευθυντής
οικονομικού, τεχνικός διευθυντής κ.λ.π.. Κάθε ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία μπορεί να
εξουσιοδοτήσει μέχρι 3 άτομα. Η παραπάνω εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και σφραγίζεται με την σφραγίδα της εταιρίας. Η
εξουσιοδότηση συνοδεύεται από το πρακτικό του Δ.Σ., από τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν την σύνθεση του Δ.Σ. π.χ. ΦΕΚ, ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. και από τις
«YPEUTHINI DILVSE EKLOGEA» (συνημμένο), συμπληρωμένη από τον κάθε
εξουσιοδοτούμενο (τα παραπάνω ισχύουν για το Ε.Β.Ε.Θ.).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914
e-mail : info@spedeth.gr
website : www.spedeth.gr

-

Ο.Ε., ΕΕ, ΕΠΕ ΙΚΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ συμπληρώνεται η φόρμα «EKSOYSIODOTISI ΟΕ, ΕΕ,
EPE, ΙΚΕ, SYNETAIRISMVN» (συνημμένο) με τα στοιχεία της εταιρίας και με τα άτομα
που έχουν εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν. Τα άτομα πρέπει να είναι o
διαχειριστής/ές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. Κάθε εταιρία μπορεί να
εξουσιοδοτήσει μέχρι 2 άτομα. Η εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρίας και σφραγίζεται με την σφραγίδα της εταιρίας. Η
εξουσιοδότηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα
των παραπάνω ατόμων π.χ. ΦΕΚ, ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. και από τις «YPEUTHINI
DILVSE EKLOGEA» (συνημμένο), συμπληρωμένη από τον κάθε εξουσιοδοτούμενο (τα
παραπάνω ισχύουν για το Ε.Β.Ε.Θ.).

Περισσότερες πληροφορίες στα site των επιμελητηρίων:
http://eeth.gr/news_list/43/.html
https://www.veth.gov.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000100_N0000002227
http://www.ebeth.gr/pages/search/cid/10194
ΠΡΟΣΟΧΗ: Και τα τρία Επιμελητήρια θέλουν τις εξουσιοδοτήσεις και τα λοιπά έγγραφα
για αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν, μέχρι την Παρασκευή, 24-11-2017.
Καλό είναι, μέσα από αυτή την προώθηση και ενημέρωση των μελών του ΣΠΕΔΕΘ και ΚΜ
να αναδείξουμε στις θέσεις των Δ.Σ. των Επιμελητηρίων της περιοχής μας, όσους πιο
πολλούς Μηχανικούς και μέλη του Συνδέσμου μας, μπορούμε.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Φώτης Κουβουκλιώτης
Πρόεδρος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

