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Αγαπητοί συνάδελφοι 
 

Σε σχέση με την προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση, όσοι δεν μπορείτε να 
παραστείτε, εξ αιτίας και των έκτακτων συνθηκών λόγω covid 19, 
παρακαλούμε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο μέλος μας να σας 
εκπροσωπήσει, πάντα κατόπιν συνεννόησης, γιατί ένα μέλος μπορεί να 
εκπροσωπήσει έως 2 άλλα μέλη.  

 
Η απαραίτητη ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ επισυνάπτεται, και θα πρέπει να έχει 

θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, ΕΛΑΣ κλπ)  
 
Επίσης η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, πάντα 

σε συνεννόηση με το Οργανισμό και το μέλος το οποίο θα 
εξουσιοδοτήσετε! 

 
Παρακαλούμε στην περίπτωση μη ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης,  

σκαναρισμένο αντίγραφο του ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να μας 
σταλεί ΑΜΕΣΑ με mail,  και το πρωτότυπο να ταχυδρομηθεί (με απλό 
ταχυδρομείο ΕΛΤΑ). 

 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις σχετικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ του ΔΣ που σας 

έχουν κοινοποιηθεί, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ θα 
πραγματοποιηθεί οριστικά την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 
4.00μμ στο BROWN ACROPOL HOTEL, Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 1, 1ος όρ. 
(αίθουσα ΑΓΟΡΑ), Αθήνα 10552 (Πλ Ομονοιας). 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας στο παρόν mail για οποιαδήποτε παραπέρα 

διευκρίνιση ή πληροφορία 
 
Για τον ΣΥΝ.Π.Ε. 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Γ. Παπαθανασίου    Ιωάννης Ασημακόπουλος 
 
 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses
https://www.stigmap.gr/umap80643-pireos-1-athina-105-52-greece.html
https://www.stigmap.gr/umap80643-pireos-1-athina-105-52-greece.html
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 
 
 
 
 O/H υπογεγραμμέν-ος/η ....................................................................... 
κάτοχος του υπ` αριθμ.: ........................................ δελτίου ταυτότητος, μέλος του 
Συνεταιρισμού Π.Ε. Ο.Σ.Δ.Π.Π.Δ.Φ. «ΦΟΙΒΟΣ», εξουσιοδοτώ τον  
.............................................................................., επίσης μέλος του ως άνω 
Συνεταιρισμού, να με εκπροσωπήσει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 6 του 
Καταστατικού του, και να ψηφίσει επ` ονόματί μου κατά την αποκλειστική διακριτική 
του/της ευχέρεια επί καθενός και όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στην 
τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥΝ.Π.Ε., β΄ επαναληπτική, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 13 Ιουλίου 2020, και ώρα 4.00μμ, στο Ξενοδοχείο BROWN ACROPOL, 1ος όρ, 
Πειραιώς 1, Αθήνα. 
 
 

Ημερ/νία  …./…/2020 
 
 

Ο/Η  Εξουσιοδοτ….. 
 
 

Θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




