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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
7,8 και 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στη συνεδρίασή της στις 3-10-2017
αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το
Π.Δ.372/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου να ορίσει την διεξαγωγή των εκλογών στις 7, 8 και 9
Δεκεμβρίου 2017 στη Σητεία, στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο αντίστοιχα.
Στη Σητεία στις 7/12/2017 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του Εμπορικού συλλόγου , οδός Ι
Σακαδάκη 21, στην Ιεράπετρα στις 8/12/2017 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του
Επαγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου οδός Στυλιανού Χούτα 34 και στον Άγιο Νικόλαο στις
9/12/2017 ημέρα Σάββατο στα γραφεία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λασιθίου οδός Ι
Κουνδούρου 17.
1. Η εκλογική διαδικασία θα αρχίσει στις 09:00 π.μ. και θα τελειώσει στις 17:30 μ.μ., με
δυνατότητα παράτασης της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα, σε κάθε περίπτωση
μόνο μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής.
2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 98393/14-09-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος του Επιμελητηρίου Λασιθίου
είναι: Για το Τμήμα Εμπορικό έξι (6) έδρες, για το Τμήμα Υπηρεσιών οκτώ (8) έδρες, για το
Τμήμα Μεταποιητικό πέντε (5) έδρες και για το Τμήμα Τουριστικό δύο (2) έδρες.
3. Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους έχουν εκείνα τα μέλη που έχουν
εγγραφεί στο μητρώο του Επιμελητηρίου τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών δηλάδή έως 7/12/2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα. Ταμειακά ενήμερα
μέλη για τα Νομικά πρόσωπα, νοούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας
στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος ενώ ταμειακά ενήμερα Φυσικά
πρόσωπα, είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια
συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος. Η εξόφληση ή ο
διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει έως και 30
Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.
Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις,κάθε μέλος ψηφίζει ως εξής:
 Οι Ατομικές Επιχειρήσεις μία (1) ψήφο
 Οι Ομόρρυθμες Εταιρίες μέχρι δυο (2) ψήφους, δύο ομορρύθμων εταίρων της ,που
υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών
 Οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες μέχρι δυο (2) ψήφους, είτε δύο ομορρύθμων εταίρων
είτε του ομορρύθμου και ενός ετερορρύθμου που υποδεικνύονται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτών
 Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους , των
διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών
 Η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της
 Η 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
 Η ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της,
που υποδεικνύονται από την εταιρία
 Η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της
 Το Υποκατάστημα μία (1) ψήφο, αυτή του Διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού




Η Αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρία και Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μία (1)
ψήφο, αυτή του του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της ,
υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
Ο Συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους , αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα
ή των αναπληρωτών τους οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ

4. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται
αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους. Οι
εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων των νομικών προσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής
αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι 30-11-2017 ημέρα
Πέμπτη.
5. Καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, να καταθέσουν στην υπηρεσία
του πρωτοκόλλου της εκλογικής επιτροπής, που λειτουργεί από 08:00 έως 14:00 Δευτέρα έως
Παρασκευή, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου επί της οδού Ι Κουνδούρου 17 στον Άγιο
Νικόλαο, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών,
δηλαδή μέχρι και 7-11-2017 ημέρα Τρίτη, αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός,
επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και
εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του
συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην
εκλογική επιτροπή.
Στην αίτηση κάθε υποψηφίου θα επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του
Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00€).
Επίσης η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του Ν. 2081/92 και δεν εμπίπτει στα
ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22
του Ν. 3419/2005.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
α. εξόφληση ή διακανονισμός συνδρομών , που λήγει 30/10/2017
β. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει 7/11/2017
γ.Υποβολή εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν , που λήγει 30/11/2017

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής
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