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Το Επιμελητήριο Λασιθίου  υπενθυμίζει στα μέλη του - 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  έως  15:00  στο  πρωτόκολλο  της  εκλογικής

επιτροπής .

Κάθε νομική πρόσωπο ψηφίζει ως εξής:

-Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.): μέχρι δύο (2) ψήφους, των ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το

νόμιμο  εκπρόσωπο  αυτών. (Προσοχή  !  Αν  έχετε  παραπάνω  από  δύο  (2)  Ομόρρυθμα  μέλη  δεν  καταχωρούνται

αυτεπάγγελτα και απαιτείται εξουσιοδότηση για να ορίσετε δύο εξ αυτών)

- Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.): μέχρι δύο (2) ψήφους, είτε δύο (2) Ομορρύθμων εταίρων της, είτε ενός (1)

Ομορρύθμου και ενός (1) ετερόρρυθμου που όμως υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν

έχετε παραπάνω από δύο Ομόρρυθμα μέλη πρέπει να ορίσετε δύο εξ αυτών ή να ορίσετε ένα ετερόρρυθμο και ένα

ομόρρυθμο μέλος-Όχι όμως δύο ετερόρρυθμους εταίρους) 

- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): μέχρι δύο (2) ψήφους, των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και

ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία. Απαιτείται εξουσιοδότηση εάν έχετε παραπάνω από δύο

διαχειριστές ή παραπάνω από έναν διαχειριστή και έναν εταίρο. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι δύο απλοί εταίροι)

- Μονοπρόσωπες εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  μία (1) ψήφος, του διαχειριστή της.  Απαιτείται

έντυπο εξουσιοδότησης αν έχετε παραπάνω από έναν διαχειριστή.

- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.): μέχρι δύο (2) ψήφους, των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και

ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία. Απαιτείται έντυπο εξουσιοδότησης.(ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι δύο

απλοί εταίροι).

- Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.):  μία (1) ψήφος, του διαχειριστή της.  Απαιτείται

έντυπο εξουσιοδότησης αν έχετε παραπάνω από έναν διαχειριστή.

- Συνεταιρισμοί : μέχρι δύο (2) ψήφους, του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι
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οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαιτείται έντυπο εξουσιοδότησης.

- Ανώνυμη Εταιρία : μέχρι 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 . Απαιτείται έντυπο εξουσιοδότησης και υπόδειγμα πρακτικού.

-Υποκαταστήματα : ένας (1) του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού. Απαιτείται έντυπο εξουσιοδότησης.

 Όλα  τα  έντυπα  καθώς  και  το  υπόδειγμα  πρακτικού  για  τις  ΑΕ   βρίσκονται  στην  ιστοσελίδα  του

Επιμελητηρίου Λασιθίου www.epimlas.gr  - Εκλογές Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Παρακαλούμε,  εφόσον  δεν  είστε  στις  περιπτώσεις  που  καταχωρείστε  αυτεπάγγελτα  στους  εκλογικούς

καταλόγους,  να  συμπληρώσετε  τα  απαραίτητα  έντυπα,  και  να  μας  υποδείξετε  το/τα  ονοματεπώνυμο/α

του/των εκπροσώπου/ων σας που θα ασκήσει/ουν το εκλογικό δικαίωμα της εταιρίας σας.  Μπορείτε να τα

αποστείλετε ταχυδρομικώς ή με  fax (28410-23831) ή με  e-mail (info  @  epimlas  .  gr  )  το αργότερο έως

30/11/2017 και ώρα 15:00, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν, μετά από σχετικό έλεγχο, οι αντίστοιχες

συμπληρώσεις εκπροσώπων στους εκλογικούς καταλόγους.

Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα

Επιμελητήρια για τα μέλη τους:

α. τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων 

β. τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που

έχουν ως και δύο ομόρρυθμα μέλη

γ. τα στοιχεία των διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και ένα εταίρο

και 

δ.  τα  στοιχεία  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ή  πράκτορα  ή  αντικλήτου  κάθε  υποκαταστήματος  αλλοδαπής

επιχείρησης  
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