
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 
Η Εκλογική Επιτροπή του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την 
ανάδειξη των 21 αιρετών μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
θα διεξαχθούν  
την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 9:00 – 19:00 
την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 9:00 – 17:00 
στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ξάνθης. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως ισχύει, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα 
τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής 
αναλογικής. 
Τα Τμήματα είναι τρία (3): 

 Τμήμα Εμπορικό  

 Τμήμα Μεταποιητικό 

 Τμήμα Υπηρεσιών 
Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ, ορίστηκε με την αριθ. Πρωτ. 104988 – 29/9/2017 Απόφαση του υπουργού Οικονομίας 
& Ανάπτυξης (ΑΔΑ : 702Δ465ΧΙ8-ΝΡ4) ως εξής: 

 Τμήμα Εμπορικό 7 (επτά) έδρες, 

 Τμήμα Μεταποιητικό 7 (επτά) έδρες 

 Τμήμα Υπηρεσιών 7 (επτά) έδρες. 
 
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Ξάνθης, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος 
από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί  μέχρι και τις 02 
Δεκεμβρίου 2016 και εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα. 
Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο 
Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016), 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 (2016), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. 

Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη με την 
λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου δηλαδή ώρα 15:30. 
Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με 
μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. 
Ειδικότερα η Επιτροπή επισημαίνει ότι: 

 Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, μία (1) ψήφο. 

 Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής: 
o Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους των δύο (2) ομόρρυθμων 

εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
o 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. 

 Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή 
ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία. 

 Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.  

 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. 

 Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που 
υποδεικνύονται από την εταιρεία. 

 Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της. 

 Κάθε υποκατάστημα ημεδαπής επιχείρησης διαθέτει μία (1) ψήφο ανά Επιμελητήριο. Σε 
περίπτωση που περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ημεδαπής επιχείρησης είναι 
εγγεγραμμένα στο ίδιο Επιμελητήριο, δικαίωμα ψήφου έχει μόνο ένα υποκατάστημα, που 



υποδεικνύεται από τη διοίκηση της έδρας. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από το διευθυντή 
του υποκαταστήματος ή τον αναπληρωτή αυτού. 

Με τη ρητή επιφύλαξη της ψήφισης του νόμου για τον εκσυγχρονισμό της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας.  

 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. 

 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. 

 
Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή με βάση τα στοιχεία του Μητρώου 
που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα μέλη τους: 

 τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων, 

 τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες 
εταιρείες που έχουν έως και δυο ομόρρυθμα μέλη, 

 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 

 τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος 
αλλοδαπής επιχείρησης. 

 
Τα Νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΞ) που δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα 
στους εκλογικούς καταλόγους καλούνται να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις (έντυπο υπόδειξης 
εκπροσώπων) για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, 
υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο 
κ.λπ.. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων θα πρέπει να  υποβληθούν (παραληφθούν από το 
πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής στο Επιμελητήριο Ξάνθης) το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 3 μ.μ.. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών 
παρακαλούνται όλα τα μέλη του επιμελητηρίου εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε 
μεταβολή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μητρώου του επιμελητηρίου. για την διασταύρωση 
και τον έλεγχο των στοιχείων τους μέχρι 2/11/2017 ημερομηνία προετοιμασίας των προσωρινών 
εκλογικών καταλόγων. 
Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες 
από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. 
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 καταχωρημένες 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 
(ΦΕΚ 144 Α’) 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. 
Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά 
συνδυασμό και εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στο Π.Δ. 372/92 και στο νόμο 
2081/92 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας (σε έντυπο που χορηγείται από το Επιμελητήριο Ξάνθης) κατατίθενται 
κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής μέχρι 
και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Εκλογικής 
Επιτροπής (κτίριο του Επιμελητηρίου Ξάνθης), επισυνάπτοντας για κάθε αίτηση υποψηφιότητας: 
α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.2081/92 και 



δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στον ίδιο νόμο και β) γραμμάτιο είσπραξης του 
ταμείου του Επιμελητηρίου πενήντα (50,00) ευρώ. 
 
Όσα μέλη του Επιμελητηρίου θεμελιώνουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα παραπάνω, 
παρακαλούνται να προσέλθουν στην παραπάνω ημερομηνία και να ψηφίσουν, έχοντας μαζί τους 
την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία της 
ταυτότητας τους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Προθεσμίες είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 
 

α. Εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρομών, που λήγει Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017. 
β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, για καλύτερη εξυπηρέτησή 
σας μέχρι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/11/2017 
γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιότητας, που λήγει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 

 
Για πληροφορίες και έντυπα: Τμήμα Μητρώου (κα. Σιάκκα Λίτσα) Τηλ. :2541025105, 2541022533  
ΕΣΩΤ  1, Fax : 2541025987 
 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

      ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

      ΛΕΜΟΝΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ 


