
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗN 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

 

Ο υπογράφων νόμιμος εκπρόσωπος μέλους της ΕΝΕΙΣΕΤ 

 

Ονοματεπώνυμο / Τίτλος / Επωνυμία εταιρείας:  

 

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

 

Διεύθυνση / Έδρα:  

 

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

 

Αριθμός Τηλεφώνου / Email:  

 

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

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ  

 

 

1η επιλογή  

Όνομα εξουσιοδοτούμενου Επιλογή 

Τον Πρόεδρο της Συνέλευσης κύριο Αθανάσιο 

Κουλορίδα, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 

 

Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κύριο:  

 

 

 

 

 



 

ώστε να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή 17η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. 

που θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 

13.00, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει στα θέματα της 

Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως: 

 

 

 Εγκρίνω Δεν 

εγκρίνω 

Λευκό 

1) Έγκριση πεπραγμένων και ετήσιου οικονομικού 
απολογισμού του έτους 2021 και ετήσιου 
προϋπολογισμού του έτους 2022. 

   

2) Απαλλαγή Διοικούσας Επιτροπής από την ευθύνη 
για τα πεπραγμένα του έτους 2021. 

   

3) Προγραμματισμός δράσης της επόμενης χρήσης 
(2022). 

   

4) Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής    

5) Διάφορα Θέματα    

 

*Αν δεν συμπληρωθούν τα πεδία, ο εξουσιοδοτών νοείται ότι εξουσιοδοτεί τον 

εξουσιοδοτούμενο να ψηφίσει κατά την κρίση του. 

 

2η επιλογή 

Το κάτωθι στέλεχος της εταιρείας: 

1) Όνομα  

2) Επώνυμο  

3) Ιδιότητα  

 

ώστε να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή 17η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. 

που θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 

13.00, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει στα θέματα της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

Η παρούσα ισχύει εφόσον δεν θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και 

το γνωρίζω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης. 



 

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων 

σχετικά με την παραπάνω εντολή. 

 

 

 

 

____________ ______________  

(τόπος)   (ημερομηνία)  

 

 

 

__________________________ 

(Υπογραφή) 

  

 

 

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να σταλεί συμπληρωμένη μέχρι τη Δευτέρα 26 

Σεπτεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση fouskari@eneiset.gr . 

 

 

 

mailto:fouskari@eneiset.gr

