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1) Η Εκλογική Επιτροπή του Επιµελητηρίου Καβάλας γνωστοποιεί στα µέλη του ότι 
οι εκλογές για την ανάδειξη των είκοσι ένα (21) νέων µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Επιµελητηρίου θα διεξαχθούν στις 10, 11, 12 ∆εκεµβρίου 2017, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2081/1992 (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3419/2005, 
Ν.4177/2013, Ν.4314/2014, Ν.4484/2017) και του Π.∆.372/1992 (όπως 
τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 193/1997, 309/1997, 164/2001 και 52/2006), ως εξής: Α) 
Κυριακή 10-12-2017 στο κατάστηµα του Επιµελητηρίου στον Λιµένα  Θάσου από 
ώρα 9:00 έως ώρα 16:00 Β) ∆ευτέρα  11-12-2017 στην έδρα του Επιµελητηρίου στην 
Καβάλα  (Οµονοίας 50) από ώρα 8:00  έως ώρα 18:00  Γ) Τρίτη 12-12-2017 στην 
έδρα του Επιµελητηρίου στην Καβάλα  (Οµονοίας 50) από ώρα 8:00 έως ώρα 18:00. 
 
2) Ο αριθµός των αντιπροσώπων (συµβούλων) που θα εκλεγούν σε κάθε Τµήµα του 
Επιµελητηρίου Καβάλας, σύµφωνα µε την απόφαση µε Αριθ. Πρωτ.: 
94047/01.09.2017 του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, έχει ως εξής: 1) Επτά 
(7) αντιπρόσωποι στο Εµπορικό Τµήµα,  2) Έξι (6) αντιπρόσωποι στο Μεταποιητικό 
Τµήµα, 3) Ένας (1) αντιπρόσωπος στο Εξαγωγικό Τµήµα, 4) Πέντε (5) αντιπρόσωποι 
στο Τµήµα Υπηρεσιών και 5) ∆ύο (2) αντιπρόσωποι στο Τουριστικό Τµήµα. 
  
3) Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται εκείνα τα µέλη που έχουν 
συµπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιµελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν 
εγγραφεί µέχρι και στις 09-12-2016, και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το Επιµελητήριο µέχρι και το έτος 2016. Η 
προθεσµία για την εξόφληση ή τον διακανονισµό των οικονοµικών υποχρεώσεων των 
µελών προς το Επιµελητήριο λήγει τη ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 15.00 
µ.µ.. Η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου Καβάλας σχετικά µε την εγγραφή 
τους στους εκλογικούς καταλόγους, µε το τµήµα κατάταξης τους και µε τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις τους, παρέχεται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες από το 
Γραφείο Μητρώου του Επιµελητηρίου Καβάλας. Το δικαίωµα ψήφου ασκείται 
αυτοπροσώπως από τους νοµιµοποιούµενος προς τούτο, ενώ για την άσκησή του 
απαιτείται υποχρεωτικά η επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου 
δηµοσίου εγγράφου που φέρει φωτογραφία και αποδεικνύει τα στοιχεία της 
ταυτότητας του ψηφοφόρου. 
 
4) Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νοµικά πρόσωπα που είναι µέλη του 
Επιµελητηρίου Καβάλας να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν 
το εκλογικό δικαίωµα, µε δήλωση υπογεγραµµένη από τους νοµίµους εκπροσώπους 
τους. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι:  
 
α. Κάθε µέλος, φυσικό πρόσωπο µία (1) ψήφο.  
 



β. Κάθε προσωπική εταιρία µέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής:  
(αα) Για τις οµόρρυθµες εταιρίες µέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) οµόρρυθµων εταίρων 
της, που υποδεικνύονται από το νοµικό εκπρόσωπο αυτών. 
(ββ) Για τις ετερόρρυθµες εταιρίες µέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) οµόρρυθµων 
εταίρων είτε του οµόρρυθµου και ενός ετερόρρυθµου, που υποδεικνύονται από το 
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
γ. Κάθε εταιρία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) µέχρι δύο (2) ψήφους των 
διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την 
εταιρία.  
 
δ. Κάθε µονοπρόσωπη ΕΠΕ µία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.  
 
ε. Κάθε ανώνυµη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που 
υποδεικνύονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να είναι µέλη αυτού ή 
ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται µε ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου 
της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.  
 
ζ. Κάθε µονοπρόσωπη ΙΚΕ µία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της. 
 
η. Κάθε υποκατάστηµα, µία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή 
αυτού.  
 
θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία και εταιρία περιορισµένης ευθύνης, µία (1) 
ψήφο, αυτή του νόµιµου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον 
όρο της αµοιβαιότητας. 
 
ι. Κάθε συνεταιρισµός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού 
γραµµατέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι µέλη του ∆Σ. 
 
Νοµικά πρόσωπα, µέλη του Επιµελητηρίου, που έχουν καταλάβει τα τέλη τήρησης 
µερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι και το προηγούµενο των εκλογών έτος, θεωρούνται 
ταµειακώς ενήµερα. Φυσικά πρόσωπα µέλη του Επιµελητηρίου, που έχουν καταβάλει 
τα τέλη τήρησης µερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδροµή στο οικείο Επιµελητήριο 
µέχρι και το προηγούµενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταµειακώς ενήµερα. 
Κανένας δεν δύναται να έχει περισσότερες από µία ψήφους όσες ιδιότητες και αν 
έχει. Στερούνται του δικαιώµατος ψήφου όσοι συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα 
κωλύµατα που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 3γ παρ. 3 του Ν. 2081/1992 
(όπως προστέθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005). 
Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων, καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα 
πρέπει συνταχθούν στα ειδικά έντυπα, που υπάρχουν διαθέσιµα στη γραµµατεία του 
Επιµελητηρίου, και να κατατεθούν το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου 
2017 στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής που θα λειτουργεί για το σκοπό 
αυτό όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου.  
 
5) Η Εκλογική Επιτροπή καλεί όλους όσους επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για 
το αξίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µόνο κατά συνδυασµό, να 
υποβάλουν αίτηση που θα περιέχει τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 372/1992 



στοιχεία, συνοδευόµενη από γραµµάτιο είσπραξης ποσού πενήντα (50) ευρώ από το 
Ταµείο του Επιµελητηρίου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 3γ του Ν.2081/1992 και δεν εµπίπτουν στα 
ασυµβίβαστα που αναφέρονται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου που προστέθηκε µε το 
άρθρο 22 του Ν.3419/2005, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή  10 Νοεµβρίου 2017 
και ώρα 15.00 µ.µ.. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των µελών των συνδυασµών 
κατατίθενται από τους επικεφαλής αυτών.  Εκλόγιµοι είναι οι έχοντες τα προσόντα 
του εκλογέα και διατελέσαντες µέλη του Επιµελητηρίου για τουλάχιστον τρία (3) 
χρόνια, είτε ατοµικά, είτε ως µέλη προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) ή Εταιριών 
Περιορισµένης Ευθύνης ή ∆ιοικητικών Συµβουλίων Ανωνύµων Εταιριών ή Συν/σµών 
ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστηµάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. ∆εν 
είναι εκλόγιµοι όσοι είναι συνταξιούχοι.  
 
6) Οι εκλογές διεξάγονται µε ενιαίο για όλα τα τµήµατα του Επιµελητηρίου 
ψηφοδέλτιο ανά συνδυασµό και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.  
 
7) Οι προθεσµίες που αναφέρονται παραπάνω είναι καταληκτικές και δεν θα δοθεί 
παράταση. 
       
       Εκ της Εκλογικής Επιτροπής 

του Επιµελητηρίου Καβάλας 
                  Ο Πρόεδρος 
           Βασίλειος Ιορδανίδης 
        ∆ικηγόρος 


