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                                                                           04. 09.2017                                                           

                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                                                           ως προς την αναγραφή της ημέρας   

                                                                                                   (Δευτέρα  06 Νοεμβρίου και όχι Τετάρτη) 

                                                                                                                      της παρ. 2 του σημείου 3, ως προς τον αριθμό των εδρών (σημείο 2) 

                                                                                                             και αντικατάσταση της σχετικής απόφασης  (παρ. γ του σημείου 1) 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠITPOΠH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

             Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας καλεί τους εκλογείς που θα 

συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας που θα διεξαχθούν στις 16 και 17 

Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο και Kυριακή, αντίστοιχα, τις ώρες από 08:00 έως 19:00, στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση Δωδώνης 

47 – Πρέβεζα, στο ισόγειο του κτιρίου. 

Για καλύτερη ενημέρωση γνωστοποιεί τα εξής: 

1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2081/1992, «Ρύθμιση του θεσμού των  Επιμελητηρίων κ.λ.π»», όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α/297/2005), το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ Α/90/2010) και το άρθρο 58 του 

Ν. 4484/2017, 

β) του Π.Δ. 52/2006 (ΦΕΚ 54/A/13.02.2006) που τροποποίησε τα Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 

187/Α/12.12.92), Π.Δ. 193/97 (ΦΕΚ 155/Α/28.07.97), Π.Δ. 309/97 (ΦΕΚ 220/Α/29.10.97), και 

το Π.Δ. 164/01 (ΦΕΚ 148/Α/05.07.01) και 

γ) της υπ' αριθμ. πρωτ. 93946-01/09/2017/01.09.2017 Απόφασης του  Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, με την οποία ορίσθηκαν τα τμήματα και ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) στο 

κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 
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2. Η διαίρεση των μελών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και ο αριθμός των αντιπροσώπων 

(συμβούλων) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα, έγιναν με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας ως εξής: 

 

1.ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ                 -ΕΔΡΕΣ  ΕΞΙ (6) 

2.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                         -ΕΔΡΕΣ  ΕΞΙ (6) 

3.ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       - ΕΔΡΕΣ ΕΞΙ (6) 

4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                      -ΕΔΡΕΣ ΤΡΕΙΣ (3) 

(στην περίπτωση έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον ορισμό των 

τμημάτων και τον αριθμό των αντιπροσώπων –συμβούλων που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα 

θα υπάρξει σχετική νέα  ενημέρωση από την Εκλογική Επιτροπή). 

 

3. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα 

χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 

του ν.3419/2005. 

Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει 

το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017. 

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. 

4. Το Εκλογικό Δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. 

Κανένας/καμία δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους. Η άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος με αντιπρόσωπο απαγορεύεται εκτός από την περίπτωση των Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., Συν .Π.Ε. και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που το 

εκλογικό τους δικαίωμα θα ασκήσουν οι εκπρόσωποί τους που θα υποδειχθούν προς τούτο μέχρι 

και τις 08 Δεκεμβρίου  2017. 
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5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα επιτραπεί από την Εκλογική Επιτροπή αφού πεισθεί 

από τα προσκομιζόμενα στοιχεία για την ταυτότητά τους. (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται  σαφώς και χωρίς αμφιβολία τα στοιχεία της 

ταυτότητάς τους) 

6. Οι εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά 

το εκλογικό τους δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτουν στα 

ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3'γ του Ν.2081/92 που προστέθηκε 

με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 καθώς επίσης και ότι δεν έχουν προβεί σε Διακοπή 

Εργασιών στην Δ.Ο.Υ.  

7. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με μυστική ψηφοφορία και με έντυπα ψηφοδέλτια που θα 

τυπωθούν με την φροντίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Κάθε εκλογέας θα δηλώσει την 

προτίμησή του με μέχρι τρεις σταυρούς που θα θέσει πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου με 

στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε ή μαύρου. Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται 

σταυρός προτίμησης. Επίσης, εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των 

τριών (3) σταυρών ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τμήματος, προσμετράτε μόνο υπέρ 

του συνδυασμού και δεν προσμετρώνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων. 

8. Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του 

Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια, είτε ατομικά, είτε σαν μέλη προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) 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. 

9. Όσοι διεκδικούν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμό ή 

μεμονωμένα βάση του άρθρου 6 Π.Δ. 52/2006.  

 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. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη 

µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της. 

 (παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 372/1992 (Α΄187), όπως αντικαταστάθηκε, με την παρ. 2 του 

άρθρου 58 του Ν. 4484/2017). 
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10. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου να 

καταθέσουν, δια του επικεφαλής του συνδυασμού, αίτηση υποψηφιότητας στο Πρωτόκολλο της 

Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο τριάντα ημέρες πριν τις εκλογές και συγκεκριμένα μέχρι και 

τις 16  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, από 08: 00 έως 

και 13:30. 

Στην αίτηση κάθε υποψήφιου πρέπει να επισυνάπτονται: 

Α. Γραμμάτιο  Εισπράξεως (Απόδειξη) του ταμείου του Επιμελητηρίου ποσού Πενήντα 

50,00 ΕΥΡΩ. 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 «περί του ότι πληροί τις προϋποθέσεις και δεν 

υφίσταται κώλυμα από τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.2081/92 όπως 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3419/2005 άρθρο 22, 3γ παρ.4 και δεν εμπίπτει στα 

ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου». 

Έντυπα αιτήσεων για την υποβολή υποψηφιότητας χορηγούνται από τον Γραμματέα της 

Εκλογικής Επιτροπής. 

11.Η Εκλογική Επιτροπή, στις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή θα ανακηρύξει τους 

υποψηφίους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η απόφαση της 

ανακήρυξης με τον κατάλογο των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας. 

Επί του καταλόγου των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός τριών ημερών από 

την απόφαση της ανακήρυξης, δηλαδή έως τις 27 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. 

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, η Εκλογική Επιτροπή θα εξετάσει τις ενστάσεις και 

θα συντάξει τον οριστικό κατάλογο υποψηφίων, τον οποίο θα αναρτήσει στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.  

12. Οι Προσωρινοί Εκλογικοί Κατάλογοι, οι οποίοι θα κυρωθούν από την Εκλογική Επιτροπή 

ένα μήνα πριν τις εκλογές, ήτοι στις 16 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη, θα εκτεθούν για τρεις 

(3) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ήτοι 17, 20 και 21 Νοεμβρίου 2017, στο κατάστημα του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 
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Η ανάρτηση των Προσωρινών Εκλογικών Καταλόγων θα γίνει προκειμένου να ελεγχθούν οι 

κατάλογοι από τους ενδιαφερόμενους του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, για τυχόν ενστάσεις, που θα 

κατατεθούν με Δικαστικό Επιμελητή στην Εκλογική Επιτροπή έως 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα 

Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 13:30 και θα εξετάσει η Εκλογική Επιτροπή σε δημόσια 

συνεδρίαση στις 27 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας, ώστε την ίδια ημέρα 27 Νοεμβρίου 2017 να συνταχθούν και οι 

Οριστικοί Εκλογικοί Κατάλογοι. 

. 

                                                   ΠΡΕΒΕΖΑ 28.08.2017 

 

     Η ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


