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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 

1. Η Εκλογική Επιτροπή του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων καλεί τους εκλογείς που θα 
συµπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους, να συµµετάσχουν στις εκλογές για την 
ανάδειξη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Επιµελητηρίου  Ιωαννίνων  που  θα  διεξαχθούν 

στις 9 και 10 Απριλίου 2011, ηµέρες Σάββατο και Κυριακή, από ώρα 9.00 π.µ. έως 
19.00 µ.µ. σε εκλογικό κατάστηµα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.  
 

Εκλογείς είναι αυτοί που θα συµπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι θα 
εκτεθούν στο Επιµελητήριο για τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και συγκεκριµένα στις 10, 11 και 14, 
Μαρτίου 2011. Στις 15, 16 και 17 Μαρτίου 2011 θα γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά των 
εκλογικών καταλόγων που θα εκδικαστούν εντός τριών (3) ηµερών. Η κύρωση των 
οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει µέχρι τις 24 Μαρτίου 2011. 
 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις:  
- του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92) 
- του Ν. 3419/05 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.05) 
- του Π.∆. 372/92 (ΦΕΚ 187/Α/12.12.92) 
- του Π.∆. 193/97 (ΦΕΚ 1557/Α/28.7.97) 
- του Π.∆. 309/97 (ΦΕΚ 220/Α/29.10.97) 
- του Π.∆. 164/2001 (ΦΕΚ 148/Α/5.7.2001)  
- του Π.∆. 52/2006 (ΦΕΚ 54/Α/13.3.06) και  
- του υπ’ αριθ. 6/28.06.2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων 

(κατανοµή εδρών). 
 

2. Η διαίρεση και ο αριθµός των αντιπροσώπων (συµβούλων), των επιχειρήσεων-µελών του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, που θα εκλεγούν σε κάθε τµήµα, έγιναν µε την ανωτέρω απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως εξής: 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -  Ε∆ΡΕΣ:   6 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -  Ε∆ΡΕΣ:  9 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   -  Ε∆ΡΕΣ:   11 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -  Ε∆ΡΕΣ:  3 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  -  Ε∆ΡΕΣ:  2 

ΣΥΝΟΛΟ     Ε∆ΡΕΣ:  31 
 

3.1. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταµειακή 

τακτοποίηση των οφειλοµένων συνδροµών των επιχειρήσεων-µελών µέχρι και 08 Μαρτίου 
2011, καθώς επίσης η συµπλήρωση ενός έτους εγγραφής στα Μητρώα του Επιµελητηρίου, 

µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή µέχρι και τις 08 Απριλίου 2010. 
 

3.2. Το εκλογικό δικαίωµα ασκείται αυτοπροσώπως και µε µυστική δια ψηφοδελτίων 
ψηφοφορία. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος µε αντιπρόσωπο απαγορεύεται εκτός από 
την περίπτωση των ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΣυνΠΕ, λεωφορειούχων και υποκαταστηµάτων 
ηµεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που το εκλογικό τους δικαίωµα θα ασκήσουν οι 

εκπρόσωποί τους που υποδείχθηκαν ή θα υποδειχθούν µέχρι 01 Απριλίου 2011. 
 
3.3. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος θα επιτραπεί από την Εκλογική Επιτροπή αφού πεισθεί 

από τα προσκοµιζόµενα στοιχεία για την ταυτότητά τους.  
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3.4. Οι εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν µία φορά το 
εκλογικό τους δικαίωµα και ότι δεν έχουν κώλυµα από τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 3 του Ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.  

 
3.5. Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, βάζει µέσα στο φάκελο, που είναι σφραγισµένος και 

υπογεγραµµένος από τον Πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής, το ψηφοδέλτιο της προτίµησής 
του, εκδηλώνοντας την προτίµησή του µεταξύ των υποψηφίων που περιλαµβάνονται σ’ αυτό 
µε σταυρούς προτίµησης, τρεις (3) κατ΄ ανώτατο όριο.  
Για τον επικεφαλής του συνδυασµoύ δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης. 
Η συµπλήρωση του σταυρού προτίµησης γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα. Αυτόν, σε 
περίπτωση αδυναµίας, βοηθεί ο Πρόεδρος ή µέλος της εκλογικής επιτροπής. Ο σταυρός 
προτίµησης σηµειώνεται πριν ή µετά το όνοµα του υποψηφίου µε µολύβι διαρκείας µπλε ή 
µαύρου χρώµατος. 
Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σηµεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο. Κανένας δεν µπορεί 
να έχει περισσότερες από µία ψήφους. 
Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών σταυρών ή έχει σταυρό 
και σε υποψήφιους άλλου τµήµατος, προσµετράται µόνο υπέρ του συνδυασµού και δεν 
προσµετρώνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων. 

 

4. Παρακαλούνται επίσης οι επιχειρήσεις-µέλη του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, µέχρι την 01η 
Απριλίου 2011 να γνωστοποιήσουν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση στο Επιµελητήριο, τους 
εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν εκλογικό δικαίωµα, ως εξής: 

 

 4.1. Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) που έχει πάνω από δύο (2) οµόρρυθµα µέλη, 
µέχρι δύο (2) ψήφους των οµόρρυθµων εταίρων της που υποδεικνύονται από το 
νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. 

 4.2. Κάθε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) µέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών 
ή ενός (1) διαχειριστή και ενός (1) εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.  

 4.3. Κάθε ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που 
υποδεικνύονται από το διοικητικό συµβούλιο και µπορεί να είναι µέλη αυτού ή 
ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται µε ειδική απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου. 

 4.4. Κάθε υποκατάστηµα, µία (1) ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.  

 4.5. Κάθε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
µία (1) ψήφο του νόµιµου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό 
τον όρο της αµοιβαιότητας. 

 4.6. Κάθε συνεταιρισµός δύο (2) ψήφους του προέδρου και του γενικού γραµµατέα ή των 
αναπληρωτών τους.   

 4.7. Σε κάθε λεωφορείο ένας (1) δικαιούχος. 
 

 Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν χρειάζεται να υποδείξουν εκπροσώπους:  

 - Κάθε µέλος, Φυσικό Πρόσωπο έχει µία (1) ψήφο. 

 - Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) που έχει µέχρι δύο (2) οµόρρυθµους 
εταίρους. 

 
Οι Εξουσιοδοτήσεις των Εκπροσώπων καθώς και περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να 
υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία των Εκλογών. 

 
5. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυµούν να διεκδικήσουν το αξίωµα του Συµβούλου να 

καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες πριν 
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τις εκλογές και συγκεκριµένα µέχρι και τις 9 Μαρτίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00-13:00, Αίτηση Υποψηφιότητας.  
 

Εκλόγιµοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες µέλη του 
Επιµελητηρίου για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, είτε ατοµικά, είτε ως µέλη προσωπικών 
εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) ή Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης ή ∆ιοικητικών Συµβουλίων Ανωνύµων 
Εταιριών ή Συν/σµών ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστηµάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών 
επιχειρήσεων. ∆εν είναι εκλόγιµοι όσοι είναι συνταξιούχοι. 
 

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας όσων διεκδικούν το αξίωµα του Συµβούλου κατατίθενται κατά 
συνδυασµό από τον επικεφαλής αυτού, στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής. 
Στην αίτηση κάθε υποψηφίου πρέπει να επισυνάπτονται: 

5.1. Γραµµάτιο εισπράξεως (απόδειξη) του ταµείου του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων για 
κατάθεση ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €).  

 

5.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 "ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εµπίπτει στα ασυµβίβαστα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε µε το άρθρο 22 
του Ν. 3419/05". 

 

Έντυπα αιτήσεως για την υποβολή Υποψηφιότητας χορηγούνται από τη Γραµµατεία της 
Εκλογικής Επιτροπής. 
 

Η Εκλογική Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2011 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 
Ιωαννίνων. 

Επί του καταλόγου των Υποψηφίων µπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την απόφαση της ανακήρυξης, δηλαδή στις 21, 22 και 23 Μαρτίου 
2011. 

Στις 28 Μαρτίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα, η Εκλογική Επιτροπή θα εκδικάσει τις ενστάσεις και θα 
συντάξει τον οριστικό Κατάλογο Υποψηφίων τον οποίο θα αναρτήσει στο Επιµελητήριο 
Ιωαννίνων. 

 

Ιωάννινα, 25/02/2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΟΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΗΣ 

 


