
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
 

Η Εκλογική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΠ να συμμετάσχουν στις εκλογές 

που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. 

 
 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. (οδός Γ. Κασιμάτη 1, Πλατεία Οδησσού, Πειραιάς), 
τις ημέρες Παρασκευή 1, το Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες  

Παρασκευή, Δευτέρα 08:00 – 19:00 και Σάββατο, Κυριακή 09:00 – 17:00. 
 

Επίσης, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Π,  
οι εκλογές θα διεξαχθούν τις ίδιες ημέρες και ώρες στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας  

(Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Μαγούλα). 
 
 

Θα εκλεγούν συνολικά 41 αντιπρόσωποι των Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο ως κατωτέρω: 
Τμήμα Εμπορικό: 20, Τμήμα Μεταποιητικό: 10, Τμήμα Υπηρεσιών: 8, Τμήμα Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων και 
Ναυπηγοεπισκευής: 3 . 
 

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται οι επιχειρήσεις –μέλη του ΕΒΕΠ που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο 
από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και  30/11/2016 και έχουν εκπληρώσει 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και του έτους 2016. Ειδικότερα, νομικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου 
που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα 
και φυσικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή την 
ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. 
 
Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλομένων συνδρομών λήγει 40 ημέρες πριν τις 
εκλογές, δηλαδή στις 23/10/2017. 
 

Καλούνται τα νομικά πρόσωπα - μέλη να υποδείξουν τα φυσικά πρόσωπα που θα τα εκπροσωπήσουν στην άσκηση 
του εκλογικού τους δικαιώματος. 
Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών  πρέπει να υποβληθούν, 
υπογεγραμμένες αναλόγως από το διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο, το συντομότερο δυνατό στην 
Εκλογική Επιτροπή και το αργότερο 7 ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή έως 24/11/2017 και ώρα 15.00, ώστε 
να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να συμπληρωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι με τα πρόσωπα που θα ορισθούν ότι 
έχουν δικαίωμα ψήφου.  Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται δεκτή. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
• Στις ΟΕ & ΕΕ που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο 

εκπρόσωπο των εταιριών έως δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος. 
• Στις ΕΠΕ που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν  από την 

εταιρία έως δύο εξ αυτών, δηλαδή είτε δύο  διαχειριστές είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος (δεν μπορούν να 
υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).  

• Στις ΙΚΕ που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την 
εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος) 

• Στις ΑΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι  που μπορεί να 
είναι μέλη του Δ.Σ. ή ανώτατα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος 
μεταξύ του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του. 

• Στα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος 
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μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντίκλητου τους,  υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 
• Στους ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν  δύο εκπρόσωποι, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο 

Γεν. Γραμματέας ή ο αναπληρωτής τους. 
 

 

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά και κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία 
ψήφους, όσες ιδιότητες και αν έχει.  
Στις ατομικές επιχειρήσεις ειδικότερα το δικαίωμα ψήφου ασκείται αποκλειστικά από το φυσικό πρόσωπο χωρίς 
δικαίωμα εξουσιοδότησης εκπροσώπου. 
 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν όσοι διαθέτουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν 
μέλη του Επιμελητηρίου  τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών 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.  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από απόδειξη καταβολής 50 € στο Ταμείο του Επιμελητηρίου και 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 για τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα, κατατίθενται στο 
πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής έως και 1/11/2017. Το πρωτόκολλο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες  και  
ώρες από 08:00 έως 15:00. 
 

Πληροφορίες  για το τμήμα κατάταξης, τις οικονομικές υποχρεώσεις, τα σχετικά έντυπα  και την όλη εκλογική 
διαδικασία: Τμήμα Μητρώου ΕΒΕΠ: τηλ.: 210 4129395, 210 4177241–5, Φαξ: 210 4190850 - Γραμματεία Εκλογικής 
Επιτροπής: τηλ.: 210 4179480, Φαξ:  210 4274084, e-mail: evep@pcci.gr 
      

                                                                                       Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής 
                                                                                     Φωτεινή Φωτοπούλου 

                                                                                          Δικηγόρος Πειραιώς 
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