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ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
  Η Εκλογική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης έχοντας υπόψη : 
1.  Τον Ν.2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων . . ." όπως ισχύει, 
2.  Τα Π.Δ. 372/1992   όπως ισχύει), 
3.  Την από 25‐8‐2017 απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής και 
4.  Την  υπ’  αριθμόν  13286/31‐7‐2017  (ΑΔΑ:  7ΚΜΖΟΡ1Υ‐Δ7Α)  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Μακεδονίας‐Θράκης  (Τμήμα  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  &  Νομικών  Προσώπων 
Κομοτηνής) 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
Εκλογές για την ανάδειξη είκοσι ενός  (21), συνολικά,  νέων αιρετών μελών των δύο τμημάτων του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, σύμφωνα με την 
παρακάτω εκπροσώπηση : 
Α.  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  
  Αντιπρόσωποι : δέκα έξι (16),    έδρες :  δέκα έξι (16) 
Β.  ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ 
  Αντιπρόσωποι : τέσσερις (4),   έδρες :  τέσσερεις (4) 
Α.  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  Αντιπρόσωποι : ένας (1),        έδρες :  μία (1) 
 
  Οι  εκλογές  θα  διενεργηθούν  στο  κατάστημα  του  Επιμελητηρίου,  οδός  Βασ.  Γεωργίου  2β‐
Κομοτηνή, την 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8 π.μ. μέχρι 6:00 μ.μ. 
  Όσοι  επιθυμούν  να  διεκδικήσουν  το  αξίωμα  του  Συμβούλου  κατέρχονται  στις  εκλογές  κατά 
συνδυασμό, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 3γ του Ν.2081/92 και το ΠΔ 
372/1992  όπως  ισχύουν). Το  ψηφοδέλτιο  ενός  συνδυασμού  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  έναν  (1) 
υποψήφιο  από  κάθε  τμήμα  του  Επιμελητηρίου.  Ο  αριθμός  των  υποψήφιων ανά  συνδυασμό από 
κάθε  φύλο  ανέρχεται  τουλάχιστον  στο  ένα  τρίτο  (1/3)  του  συνολικού  αριθμού  των  µελών  του 
διοικητικού συμβουλίου. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας (σε έντυπο που χορηγείται από το Επιμελητήριο) κατατίθενται κατά 
συνδυασμό  από  τον  επικεφαλής  αυτού  στο  πρωτόκολλο  της  Εκλογικής  Επιτροπής  το  αργότερο 
τριάντα (30) ημέρες προ των εκλογών, δηλαδή μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00’, 
επισυνάπτοντας  για  κάθε  αίτηση  υποψηφιότητας  :  α)  γραμμάτιο  εισπράξεως  του  ταμείου  του 
Επιμελητηρίου πενήντα ευρώ  (50,00 €)  και β)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος 
πληροί  τις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  4  του άρθρου 3γ  του 2081/1992  και  δεν  εμπίπτει  στα 
ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 
22 του ν. 3419/2005. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο, ήτοι 
τους  εγγεγραμμένους  ένα  τουλάχιστον  έτος προ  των  εκλογών  και  εφόσον θα  έχουν  τακτοποιηθεί 
ταμειακά,  έως  και  το  προηγούμενο  από  τις  εκλογές  έτος,  μέχρι  και  21  Οκτωβρίου  2017  και 
περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.  

Στους εκλογικούς καταλόγους αυτεπάγγελτα καταχωρούνται, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
α)  τα  στοιχεία  του  επιχειρηματία  επί  ατομικών  επιχειρήσεων,  β)  τα  στοιχεία  των  ομορρύθμων 
εταίρων,  αν  πρόκειται  για  ομόρρυθμες  ή  ετερόρρυθμες  εταιρείες  που  έχουν  έως  και  δύο 
ομόρρυθμα μέλη, γ) τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, 
αν  πρόκειται  για  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  που  έχουν  έως  και  δύο  διαχειριστές  ή  ένα 
διαχειριστή και έναν εταίρο και δ) τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου 
κάθε  υποκαταστήματος  αλλοδαπής  επιχείρησης.  Τα  λοιπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να 
υποδείξουν  τους  εκπροσώπους  που  εξουσιοδοτούν  να  ασκήσουν  το  εκλογικό  τους  δικαίωμα,  σε 
ειδικό  έντυπο  υπόδειξης  που  καθόρισε  η  Εκλογική  Επιτροπή,  υπογεγραμμένο  ανάλογα  από  τον 



διαχειριστή ή τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ 
του  Ν.  2081/92  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  2  το  άρθρου  58  του  Ν.4484/2017  .  Οι 
εξουσιοδοτήσεις  των  εκπροσώπων  καθώς  και  οι  περιπτώσεις  αλλαγής  αυτών,  θα  πρέπει  να 
υποβάλλονται  στην  εκλογική  επιτροπή  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημερολογιακές  ημέρες,  προ  της 
ορισθείσης  ημερομηνίας  διεξαγωγής  των  εκλογών,  δηλαδή  το  αργότερο  μέχρι  και  24  Νοεμβρίου 
2017. Με την εξουσιοδότηση κατά περίπτωση συνυποβάλλονται:  
1.  Από τις ΑΕ  : Ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπόδειξη των εκλεκτόρων. 
Για  τα  υποκαταστήματα  των  ΑΕ  :  Έγγραφο  της  εταιρείας  για  ορισμό  Διευθυντού  ή  νομίμου 
αναπληρωτή του στο εν λόγω υποκατάστημα. 

2.  Από τους Συνεταιρισμούς : Πρακτικό αρχαιρεσιών Δ.Σ. εκ του οποίου να προκύπτει η σύνθεση 
αυτού. 
‐ Για  τα  υπόλοιπα  νομικά  πρόσωπα  τα  στοιχεία  των  εκπροσώπων  που  θα  υποδείξουν  θα 

διασταυρωθούν με τα δεδομένα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). 
Σύμφωνα  με  το  Ν.  2081/92  δικαίωμα ψήφου  έχουν:  α.  Κάθε µέλος,  φυσικό  πρόσωπο µία  (1) 

ψήφο.  β.  Κάθε  προσωπική  εταιρεία  μέχρι  δύο  (2)  ψήφους  ως  εξής:  (αα)  Για  τις  ομόρρυθμες 
εταιρείες  μέχρι  δύο  (2)  ψήφους  δύο  (2)  ομόρρυθμων  εταίρων  της,  που  υποδεικνύονται  από  το 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  (ββ)  Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες 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  εταιρεία.  δ. 
Κάθε µμονοπρόσωπη ΕΠΕ µία  (1) ψήφο,  αυτή  του διαχειριστή  της.  ε.  Κάθε ανώνυμη εταιρία  (ΑΕ) 
τρεις  (3)  ψήφους  των  εκπροσώπων  της,  που  υποδεικνύονται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και 
πρέπει να είναι µέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται µε ειδική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός 
εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία. ζ. Κάθε µμονοπρόσωπη 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 εταιρεία και εταιρεία 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 του µέλη του ΔΣ.   

Νοµικά πρόσωπα, µέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει 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 (σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 3γ του Ν.2081/92 όπως ισχύει). 

Καλούνται  τα  μέλη  του  Επιμελητηρίου  να  τακτοποιήσουν  τις  οικονομικές  τους  υποχρεώσεις, 
μέχρι και το προηγούμενο από τις εκλογές έτος, το αργότερο μέχρι και την 21η Οκτωβρίου 2017. 

Όσα  μέλη  του  Επιμελητηρίου  θεμελιώνουν  δικαίωμα  ψήφου  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω, 
παρακαλούνται να προσέλθουν στην παραπάνω ημερομηνία και να ψηφίσουν, έχοντας μαζί και την 
αστυνομική  τους  ταυτότητα  ή  άλλο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  αποδεικνύονται  τα  στοιχεία  της 
ταυτότητάς τους. 

Το  ωράριο  λειτουργίας  του  πρωτοκόλλου  της  Εκλογικής  Επιτροπής  συμπίπτει  με  το  ωράριο 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, δηλ. από 7.00 – 3:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Για όσες προθεσμίες συμπίπτουν με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή το ωράριο καθορίζεται από τις 
8.00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι. 
                      Κομοτηνή  25 Αυγούστου 2017 
 

Η Πρόεδρος 
 

Μελισσιανού Αικατερίνη 
 


