
 
 

 
 
 

 
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από 
την εγγραφή τους (έως και 13-12-2016) στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας και είναι ταμειακά ενήμερα: 
Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται: 
Νομικά Πρόσωπα - μέλη που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. έως και το έτος 
2016. 

Φυσικά Πρόσωπα – μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει είτε τα τέλη τήρησης μερίδας στο 
Γ.Ε.ΜΗ. έως και το έτος 2016 είτε έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο έως και το 
έτος 2016. 
 

Καταληκτικές ημερομηνίες για : 

1. Ταμειακή ενημερότητα Παρασκευή 3/11/2017 έως ώρα 13.00 

2. Υπόδειξη εκπροσώπων Τετάρτη 6/12/2017 έως ώρα 15.00 
 

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί 

αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό 

δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη , όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 

353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές 

ποινές είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση 

της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση 

εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979 (Α’ 144) και δεν έχουν 

παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση 

πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση. 
 

Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον 

για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 

ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή 

ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι 

συνταξιούχοι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4 του ΠΔ 52/2006 «Μετά τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής, κάθε 

αλλαγή μελών του Επιμελητηρίου μεταξύ των τμημάτων αυτού διενεργείται αποκλειστικά από την 

εκλογική επιτροπή». 

Αν έχουν επέλθει μεταβολές (εταίρων, διαχειριστών κλπ) θα πρέπει να υποβληθούν στο Επιμελητήριο τα 

σχετικά δικαιολογητικά (καταστατικά κλπ). 

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας, δεν υποδείξει έγκαιρα τους εκπροσώπους της (δηλαδή: αν δεν 

έχουν παραληφθεί οι υποδείξεις σας, από την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, μέχρι 

την 6-12-2017) δεν θα καταχωρηθούν οι εκπρόσωποί της στους εκλογικούς καταλόγους και δεν θα 

μπορούν να ψηφίσουν. Δεν χρειάζεται να υποδειχθούν εκπρόσωποι όταν ισχύουν οι περιπτώσεις 

αυτεπάγγελτης καταχώρησης. 

Επειδή «κανένας δεν δύναται να έχει περισσότερες από μια ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει», όσοι 

υποδειχθούν, δεν πρέπει να υποδειχθούν ως εκπρόσωποι άλλων επιχειρήσεων και αν τυχόν 

υποδειχθούν, δεν θα έχουν δικαίωμα περισσοτέρων της μιας ψήφου. 

Επειδή: «Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια 

επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του», θα πρέπει, 

αν η επιχείρησή σας ασκεί περισσότερα του ενός επαγγέλματος (δηλαδή αν είναι Εμπορική ή/και 

Μεταποιητική ή/και Υπηρεσιών) να ελέγξετε τους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους στο 

Επιμελητήριο Φθιώτιδας και να δηλώσετε το τμήμα που επιλέγετε να ψηφίσετε. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας τηλ.2231022112, 
2231021395  & fax  2231030985  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        Λαμία 06-10-2017 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ      Αρ. Πρωτ. :  5 

ΟΘΩΝΟΣ 3 – ΛΑΜΙΑ 35131             Προς 

Τα Νομικά Πρόσωπα  

μέλη του  Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 14, 15, 16 & 17 Δεκεμβρίου 2017 
ΘΕΜΑ: Υπόδειξη εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος 



Υπόδειξη Εκπροσώπων ΑΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ & Συν ΠΕ 
& Υποκαταστημάτων αυτών 

 
Στοιχεία Επιχείρησης - Νομικού Προσώπου: 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Α.Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ………………Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ…..………………………….. 
Α.Φ.Μ………………………………Οδός……………………………………………………………………….

……………………………………………………………Τ.Κ…………..Πόλη………………………………… 
Τηλ. …………………………………………………………..FAX…………………………………………….. 
Email………………………………………………………………………………………………………………  
 

Προς την 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

Όθωνος 3, 35131 Λαμία 
 
Ο Υπογράφων, ενεργώντας ως Νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω Εταιρείας, δηλώνω υπεύθυνα ότι, για 

τις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, που θα γίνουν στις       

14, 15, 16 & 17 Δεκεμβρίου 2017: 

 

Υποδεικνύουμε, να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα της εταιρείας μας (δηλαδή να ψηφίσουν), τους 

κατωτέρω : 

Επώνυμο Όνομα 

Όνομα 

Πατρός ή 

Συζύγου 

Όνομα 

Μητρός Δ.Α.Τ 

Ιδιότητα 

στην 

εταιρεία 

Α.Φ.Μ. 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συμπληρώστε τον παραπάνω πίνακα με 1, 2 ή 3 ονόματα ανάλογα τη Νομική Μορφή σύμφωνα με τα παρακάτω.  

 

Παρακαλούμε αφού συμπληρωθεί το έντυπο κατάλληλα να  αποσταλεί έως 06/12/2017 στη διεύθυνση του 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας: Όθωνος 3 35131 Λαμία, ή στο FAX 2231030985, ή στο mail 
info@fthiotidoscc.gr 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΟΕ μέχρι δύο  ομόρρυθμοι εταίροι. 

ΕΕ μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος. 

ΕΠΕ μέχρι δύο διαχειριστές ή ένας  διαχειριστής και ένας εταίρος. 

ΑΕ 
μέχρι τρεις εκπρόσωποι είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε ανώτατα διοικητικά στελέχη που 
ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσοχή : Πρέπει να συνυποβληθεί και η 
Ειδική Απόφαση του ΔΣ. 

ΙΚΕ μέχρι δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ένας εκπρόσωπος ο διευθυντής του υποκαταστήματος ή ο αναπληρωτής του. 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ/ ΕΠΕ 

ένας εκπρόσωπος ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο πράκτορας ή ο αντίκλητος, υπό τον όρο της 
αμοιβαιότητας. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
μέχρι δύο εκπρόσωποι  ο Προέδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει 
να είναι του μέλη του ΔΣ. 

Λαμία, __/__/2017 

Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο & Ιδιότητα Νόμιμου/ων  
Εκπροσώπου/ων  και Σφραγίδα της Επιχείρησης 

mailto:info@fthiotidoscc.gr

