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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1, 2, 3 και 4  Δεκεμβρίου 2017 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ:  ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
 
 

 Σας ενημερώνουμε ότι  οι εκλογές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την ανάδειξη 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα διεξαχθούν στο Μέγαρο του  ΕΒΕΠ (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 και στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας (Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Μαγούλα).  
 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο ΓΕΜΗ τουλάχιστον 
για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο (2016) και η εξόφληση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες 
πριν από τις εκλογές. 
 
Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή 
έχουν καταβάλει ή διακανονίσει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016, 
θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. 
 
Τα στοιχεία των εταίρων αν πρόκειται για ΟΕ / ΕΕ / ΕΠΕ / ΙΚΕ που έχουν έως και δύο μέλη, καταχωρούνται 
αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο από την εκλογική επιτροπή. 
Για να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου από την εταιρία σας θα πρέπει να επιλέξετε και να υποδείξετε τους 
εκπροσώπους σας  για να ψηφίσουν, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο. 
 
Πιο συγκεκριμένα για κάθε νομική μορφή ισχύουν τα εξής: 
 

1. Στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (ΟΕ & ΕΕ), που έχουν τρεις και άνω εταίρους, πρέπει να 
επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών έως δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή 
ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος.  

2. Στις  Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 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) 

3. Στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (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) 

4. Στις Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ), πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο 
τρεις εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και 
ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου. 

5. Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας 
εκπρόσωπός τους, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του. 

6. Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία του 
νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας υπό τον 
όρο της αμοιβαιότητας. 

7. Στους Συν ΠΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή, ο πρόεδρος και ο 
γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους. 

 
Ειδικότερα για τις ατομικές επιχειρήσεις το δικαίωμα ψήφου ασκείται αποκλειστικά από το φυσικό 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ       

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  ΤΟΥ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 



πρόσωπο χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης εκπροσώπου. 
Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. 
για το έτος 2016 ή έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι 
και το έτος 2016, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. 
 
 

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω και για να συμπεριληφθείτε στους εκλογικούς καταλόγους παρακαλούμε  να μας 
επιστρέψετε το συνημμένο έντυπο (εξουσιοδότηση) αφού συμπληρωθεί με τα ονόματα των εκπροσώπων σας 
και υπογραφεί αναλόγως από το νόμιμο εκπρόσωπο  της επιχείρησής σας  (διαχειριστή ή πρόεδρο ή 
διευθύνοντα σύμβουλο).   
Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην 
Εκλογική Επιτροπή  το συντομότερο δυνατό 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.   
Τονίζεται ότι, μετά την 24η Νοεμβρίου 2017 δε θα γίνονται δεκτές  εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπων με 
συνέπεια την αδυναμία άσκησης του δικαιώματος ψήφου.  Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται  μόνο από 
τα πρόσωπα που έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως και έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. 
 

 
Επισημαίνεται ότι, το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά και κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από μία ψήφους, όσες ιδιότητες και αν έχει σε περισσότερες από μια επιχειρήσεις. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   

Πληροφορίες:  
Τμήμα Μητρώου ΕΒΕΠ: τηλ.: 210 4129395, 210 4177241–5, Φαξ: 210 4190850  
Γραμματεία Εκλογικής Επιτροπής: τηλ.: 210 4179480, 210 4174371 Φαξ:  210 4274084  e-mail: evep@pcci.gr  
Ιστοσελίδα ΕΒΕΠ: www.evep.gr    
 

                                                                                      Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής 
                                                                                     Φωτεινή Φωτοπούλου 

                                                                                    Δικηγόρος Πειραιώς 
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