Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των
μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 παρ.6 του Ν.2081/92 "ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων,
τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των
Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών
Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154 Α').
2. Την απόφαση αρ.Υ.1854/92 "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου
Βασ. Μαντζώρη" (ΦΕΚ 545 Β').
3. Το άρθρο 29Α του Ν.1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την 510/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του
Υφυπουργού Εμπορίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 :
[Αρχή Τροποποίησης]
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των
Επιμελητηρίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3β και 3γ του
ν.2081/1992, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005,
διενεργούνται στην έδρα κάθε Επιμελητηρίου και κατά την περίοδο μεταξύ της
15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου κάθε τέταρτου έτους, μετά από
πρόσκληση της εκλογικής επιτροπής του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία
δημοσιεύεται προ πενήντα (50) τουλάχιστον ημερών σε δύο (2) ημερήσιες
εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα του Επιμελητηρίου και επί δύο (2) συνεχείς
ημέρες.
Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του
Επιμελητηρίου, η πρόσκληση δημοσιεύεται μία (1) φορά σε τυχόν εκδιδόμενη
εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται σε
εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε
τυχόν εκδιδόμενο από το Επιμελητήριο δελτίο.
Οι σχετικές με τις εκλογές ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εκλογικής επιτροπής,
δύναται κατά την κρίση της επιτροπής να γίνονται και από τα ηλεκτρονικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεων αυτών.
2.Στην πρόσκληση αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α. η ημέρα και η ώρα έναρξης και λήξης της εκλογής,
β. ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος του Επιμελητηρίου που θα
εκλεγούν(αριθμός εδρών),

γ. η κλήση και η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό εκ μέρους των μελών
των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Επιμελητήριο,
δ. η κλήση των νομικών προσώπων για υπόδειξη των εκπροσώπων τους, οι οποίοι
θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και
ε. η κλήση αυτών που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ
ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’ . ΕΙΧΑΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄
ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 164/01, ΦΕΚ-148 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
3. Οι εκλογές διεξάγονται, κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής σε χρονικό
διάστημα από μιας (1) έως τέσσερις (4) διαδοχικές ημέρες - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 164/01, ΦΕΚ-148 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
«4. Οι εκλογές μπορούν να διενεργούνται και σε άλλο χώρο, εκτός του
καταστήματος του Επιμελητηρίου, ή και εκτός της έδρας του, μετά από απόφαση
της εκλογικής επιτροπής» (ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ.4 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ
Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄)

Άρθρο 2 : Εκλογική Επιτροπή
[Αρχή Τροποποίησης]«1. [Αρχή Τροποποίησης]«Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται
τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιμελητήρια της
χώρας και αποτελείται από τους εξής:». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4484/17, ΦΕΚ-110
Α/1-8-17 [Τέλος Τροποποίησης]
α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου με τον
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο
της έδρας του Επιμελητηρίου.
β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους
αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με
τους αναπληρωτές τους, ως μέλη και
γ. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος
υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το
Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου αντίστοιχα.
Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να
είναι υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη
γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τη Δ.Ε. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος
μητρώου του Επιμελητηρίου». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 52 ΤΟΥ Ν. 4446/16, ΦΕΚ-240 Α/22-12-16 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]
2. Η εκλογική επιτροπή εντός πέντε ημερών από τη συγκρότησή της, συνέρχεται
στην πρώτη συνεδρίαση της με θέματα :
α. Ορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών,
β. Σύνταξη πρόσκλησης και σύνταξη εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων,
γ. Κατάλογος μελών και διαδικασία ενημέρωσης των μελών, σχετικά με το τμήμα
κατάταξης και με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Για τα παραπάνω εκδίδεται ανακοίνωση που δημοσιεύεται άμεσα και στα ίδια μέσα
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’. ΕΙΧΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄
[Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρο 27 (Αναβολή εκλογών Επιμελητηρίων) ν. 4456/17)
[Αρχή Τροποποίησης]
3. Η επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της κατά τις ημέρες διεξαγωγής
των εκλογών από πενταμελείς εφορευτικές επιτροπές, οι οποίες διορίζονται από τις
ίδιες αρχές όπως η εκλογική επιτροπή και η σύνθεση και η λειτουργία των οποίων
είναι η ίδια με την σύνθεση και τη λειτουργία της εκλογικής επιτροπής.
Κατ’ εξαίρεση στα Επιμελητήρια, στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται νησιά,
επιτρέπεται η συγκρότηση πενταμελών εφορευτικών επιτροπών με πρόεδρο
πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη ή δικαστικό υπάλληλο ή δικηγόρο και με μέλη αφενός
τρεις υπαλλήλους τοπικών αρχών (Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ) και αφ΄ετέρου ένα
μέλος του Επιμελητηρίου, που ορίζονται κατά τα ανωτέρω με τους αναπληρωτές
τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος τοπικών αρχών (Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή
ΟΤΑ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης. Το έργο
τους συνίσταται αποκλειστικά στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά τις ημέρες των
εκλογών και στην, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ασφάλιση και αποστολή του
εκλογικού υλικού στην εκλογική επιτροπή, για τις περαιτέρω διαδικασίες διαλογής
και ανακήρυξης.
Η εκλογική επιτροπή και οι εφορευτικές επιτροπές επικουρούνται στο έργο τους
από βοηθητικό προσωπικό, ο αριθμός του οποίου προτείνεται από την ίδια.
Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Επιμελητηρίου που ορίζονται
με απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής και εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί δεν
επαρκούν, από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία
Εμπορίου, που ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορικών
Οργανώσεων, για τα Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά, ή από υπαλλήλους της
Περιφερειακής Διοίκησης, που ορίζονται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα
Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’. ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄ [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]

4. Η εκλογική επιτροπή, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να χορηγεί στους επικεφαλής των
συνδυασμών και στους ανεξάρτητους υποψηφίους, τους προσωρινούς εκλογικούς
καταλόγους, μετά την κύρωσή τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Μετά τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής, κάθε αλλαγή μελών του
επιμελητηρίου μεταξύ των τμημάτων αυτού διενεργείται αποκλειστικά από την
εκλογική επιτροπή – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’. ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΥ Π.Δ. 164/01, ΦΕΚ-148 Α [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]
Άρθρο 3
Σύνταξη εκλογικών καταλόγων
1. Η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά
Τμήμα του Επιμελητηρίου με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών και τα στοιχεία
Μητρώου Μελών, που απαιτούνται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 2, όπως
τηρούνται στο Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς του.
Η κατανομή των Μελών του Επιμελητηρίου σε Τμήματα είναι σύμφωνη με την
κατάταξη που γίνεται από την υπηρεσία Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά την
εγγραφή ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
2. Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται ανάλογα με την νομική μορφή των
επιχειρήσεων κατά αλφαβητική σειρά για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατά αριθμό
Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
α. επί ατομικών επιχειρήσεων τον αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του
επιχειρηματία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός
ταυτότητας), ως και τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη
διεύθυνση της επιχείρησης,
β. επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών, συνεταιρισμών
κ.λπ.), τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη
διεύθυνση της επιχείρησης,
γ. επίσης για τα νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο,
όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας) των ομορρύθμων
εταίρων, διαχειριστών, εταίρων ΕΠΕ, μελών Δ.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών
στελεχών Α.Ε., διευθυντών υποκαταστημάτων κ.λπ., που είτε καταχωρούνται
αυτεπάγγελτα είτε θα έχουν, μέχρι την κύρωση των εκλογικών καταλόγων,
εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν στις εκλογές.
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 έως και δύο ομόρρυθμα μέλη,
γ. τα στοιχεία των δύο 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 έναν εταίρο και
δ. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε
υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.
Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα λοιπά νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν
καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, μέσω ανακοινώσεων ή
προσκλήσεων ή εντύπων υποδείξεων, που τους αποστέλλει, να υποβάλουν τις
εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον
διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν.
2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.
Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα
πρέπει να υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον
ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών
και η εκλογική επιτροπή προβαίνει, μετά από σχετικό έλεγχο, σε αντίστοιχες
συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων.
3. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν
συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν
εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο
από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του
Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.3419/2005.
Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων
πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
3 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’ . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
Π.Δ. 193/97 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 164/01 [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 4 : Έκθεση εκλογικών καταλόγων. Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων
"1. Οι συνταχθέντες σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο προσωρινοί εκλογικοί
κατάλογοι κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή ένα μήνα πριν από τις εκλογές.
Σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής, περί της κύρωσης και της
επικείμενης έκθεσης των εκλογικών καταλόγων, δημοσιεύεται τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την έκθέση τους, σε μια ημερήσια εφημερίδα που
εκδίδεται στην έδρα του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση που στην έδρα του
Επιμελητηρίου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα εφαρμόζονται αναλόγως το
οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος.
Στη συνέχεια οι εν λόγω κατάλογοι εκτίθενται επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες στο
κατάστημα του Επιμελητηρίου" (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
3 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄)

2. Εντός «τρία (3)» ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της εκθέσεως οι έχοντες
αντιρρήσεις κατά των καταλόγων δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στην
εκλογική επιτροπή που κοινοποιούνται με δικαστικό επιμελητή. (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ
ΕΝΤΟΣ «» ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155
Α΄)
[Αρχή Τροποποίησης]
3. Αναφορά για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων γίνεται στην κατά τα ανωτέρω
ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α [Τέλος Τροποποίησης]
4. Η εκδίκαση των ενστάσεων από την εκλογική επιτροπή, γίνεται εντός «τρία (3)»
ημερών σε δημόσια συνεδρίαση. (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ «» ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄)
5. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται και κυρώνονται από την
εκλογική επιτροπή οι οριστικοί κατάλογοι.

[Αρχή Τροποποίησης]
'Αρθρο 5 : 'Ασκηση εκλογικού δικαιώματος
[Αρχή Τροποποίησης]
1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους
προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα επί ατομικής
επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως έχει εγγραφεί στους
εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών
εταιριών και συνεταιρισμών) από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε
με το άρθρο 22 ν.3419/2005 ) και που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς
καταλόγους , σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος - ΑΝΤΙΚ.
ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
2. Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες
ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το
ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην
κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
4 ΤΟΥ Π.Δ. 164/01, ΦΕΚ-148 Α' [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]
Άρθρο 6
Τύπος του ψηφοδελτίου
1. Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσονται και εκτυπώνονται τα
ενιαία κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου.

Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν κατά σειρά:
α. τον τίτλο του συνδυασμού,
β. το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του επικεφαλής του συνδυασμού και
γ. κατά αλφαβητική σειρά, τόσο τα Τμήματα με βάση την ονομασία του Τμήματος,
όσο και τους υποψηφίους του κάθε Τμήματος με βάση το επώνυμο, το όνομα και
το όνομα πατρός του κάθε υποψηφίου.
Τις διαστάσεις, τον τύπο και τα λοιπά χαρακτηριστικά του χαρτιού του
ψηφοδελτίου καθώς και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η εκλογική
επιτροπή με απόφασή της δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.
[Αρχή Τροποποίησης]«2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει
τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός
των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα
τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα,
εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4484/17, ΦΕΚ-110 Α/1-8-17
[Τέλος Τροποποίησης] – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06,
ΦΕΚ-54 Α’ . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ
Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄- ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.Δ.309/97 – ΦΕΚ 220 Α΄ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 164/01, ΦΕΚ-148 Α' [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 7 : Υποβολή αιτήσεων - Ανακήρυξη υποψηφίων - Δικαίωμα ενστάσεων
[Αρχή Τροποποίησης]
1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής
αυτού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Το ωράριο λειτουργίας του
πρωτοκόλλου καθορίζεται από την εκλογική επιτροπή και αναφέρεται στις σχετικές
ανακοινώσεις.
Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο
του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €).
Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω
προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής
στοιχεία: 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.
Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος μπορεί να είναι
όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στο νόμο ή τα χρηστά ήθη. Δεν
ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα
ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.

Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (του ν. 1599/1986), ότι ο
υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του
2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3
του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 – ΑΝΤΙΚ.
ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’ . ΕΙΧΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 193/97 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
2. Μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
υποψηφιοτήτων η εκλογική επιτροπή σε συνεδρίαση ανακηρύσσει τους
υποψήφιους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα.
Η σχετική με την ανακήρυξη απόφαση της Επιτροπής αναρτάται σε εμφανές σημείο
του Επιμελητηρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς. Στην απόφαση
αυτή αναγράφονται τα στοιχεία των υποψηφίων κατά συνδυασμό και τμήματα,
ήτοι ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός τόσο του επικεφαλής όσο και των λοιπών
υποψηφίων, όπως κατά γράμμα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους.
Οι κατά τα ανωτέρω ανακηρυσσόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται αυτεπάγγελτα
στους εκλογικούς καταλόγους ως εκλογείς, καταλαμβάνοντας τη μία εκ των
θέσεων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις που αυτά δεν
έχουν υποδείξει τους εκπροσώπους τους μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων –
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’ .
ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 193/97 [Τέλος Τροποποίησης]
"3. Κατά της απόφασης της εκλογικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι
υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, μέσα σε προθεσμία
τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης. Η εκλογή επιτροπή, οφείλει
μέσα σε 2 ημέρες από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας να αποφασίσει
οριστικά για τις ενστάσεις και να συντάξει τον οριστικό κατάλογο τον οποίο αναρτά
σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου" (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄)

Άρθρο 8 : Εποπτεία εκλογής
"1. Η παρακολούθηση και η εποπτεία των εκλογών, η διαλογή των ψηφοδελτίων,
η καταμέτρηση των ψήφων και σταυρών προτίμησης γίνεται από την εκλογική
επιτροπή και τις εφορευτικές επιτροπές, όπου υπάρχουν. Η ανακήρυξη των
επιτυχόντων γίνεται από την εκλογική επιτροπή αφού υποβληθούν σ'αυτήν όλα τα
επί μέρους στοιχεία των εφορευτικών επιτροπών" (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄)
2. Η εκλογική επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τέσσερα (4)
μέλη της, οπωσδήποτε όμως απαιτείται η παρουσία του Προέδρου της ή του
αναπληρωτή του.
3. 'Οταν μέλος της επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται παρίσταται ο αναπληρωτής
του.
"4. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της εκλογικής επιτροπής ή των εφορευτικών
επιτροπών κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, οι εκλογές διεξάγονται

την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, έστω και με ελλιπή απαρτία της
εκλογικής επιτροπής ή των εφορευτικών επιτροπών με τη παρουσία όμως
τουλάχιστον τριών (3) μελών της" (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄)
5. Οι αποφάσεις των εκλογικών επιτροπών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε
περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 9 : Προπαρασκευή των εκλογών
1. Την παραμονή της ημέρας των εκλογών ο Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής
φροντίζει για την προπαρασκευή των χώρων εκλογής.
2. Η εκλογική επιτροπή "και οι εφορευτικές επιτροπές" (ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ «»
ΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄) την
ημέρα των εκλογών προβαίνει στην τακτοποίηση των καλπών ως εξής:
Τοποθετούνται σε τραπέζια τόσες κάλπες για κάθε τμήμα όσες είναι απαραίτητες
κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής "και τις εφορευτικές επιτροπές" (ΠΡΟΣΘ.
ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ «» ΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ
155 Α΄)
Σε κάθε κάλπη αναγράφεται ευανάγνωστα το Τμήμα για την αποφυγή λαθών.
Αφού τακτοποιηθούν οι κάλπες όπως παραπάνω αναφέρεται, ανοίγονται κατά
σειρά και εξετάζονται αν είναι κενές και κατόπιν κλείνονται και σφραγίζονται. Για
την εξέταση των καλπών, την σφράγιση τους και για το ότι βρέθηκαν κενές,
συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την εκλογική επιτροπή.
3. Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου οφείλει έγκαιρα να εφοδιάσει την
εκλογική επιτροπή με το απαραίτητο για την διεξαγωγή των εκλογών υλικό (ειδική
σφραγίδα της εκλογικής επιτροπής, φακέλλους, κάλπες κλπ.).

[Αρχή Τροποποίησης]
Άρθρο 10
Έναρξη και διεξαγωγή Ψηφοφορίας.
1. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που έχει ορισθεί από την εκλογική
επιτροπή, κηρύσσεται από τον Πρόεδρό της η έναρξη της ψηφοφορίας.
2. Κατά την ημέρα των εκλογών απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο που
διεξάγονται αυτές προσώπων που δεν σχετίζονται με την διεξαγωγή της εκλογής ή
την συνήθη λειτουργία του κτιρίου. Επιτρέπεται όμως η παρουσία ενός
εκπροσώπου από κάθε συνδυασμό.
3. Απαγορεύεται επίσης στους χώρους διεξαγωγής των εκλογών οποιαδήποτε
τοιχοκόλληση που σχετίζεται με τις εκλογές εκτός από τις ανακοινώσεις της
εκλογικής επιτροπής και των Δημοσίων αρχών.

4. Κατά την διάρκεια της εκλογής τηρείται κατάσταση, ιδιαίτερη για κάθε τμήμα και
κάλπη, αριθμημένη και μονογραφημένη από την εκλογική επιτροπή, στην οποία
αναγράφονται οι ψηφοφόροι που ψήφισαν. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ψηφίσαντος, αύξοντα αριθμό, αριθμό
μητρώου και αριθμό ταυτότητας.
5. Για τις εκλογές χρησιμοποιείται ειδική σφραγίδα της εκλογικής επιτροπής.
6. Οι εκλογείς προσέρχονται στην επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους
ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της
ταυτότητάς τους.
Πριν από την ψηφοφορία οι εκλογείς υπογράφουν έντυπη δήλωση, ότι ασκούν μια
φορά το εκλογικό τους δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτουν
στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3γ του ν.2081/1992,
που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.
Η επιτροπή, αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, τους επιτρέπει την
ψηφοφορία.
7. 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 κατ΄
ανώτατο όριο.
Για τον επικεφαλής του συνδυασμoύ δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
8. 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.
9. 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 – ΑΝΤΙΚ.
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’. ΕΙΧΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Π.Δ. 193/97, ΦΕΚ-155 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]

Άρθρο 11 : Λήξη της ψηφοφορίας - Διαλογή των ψήφων
1. Την καθορισμένη για την λήξη της ψηφοφορίας ώρα, ο Πρόεδρος της εκλογικής
επιτροπής κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας.
Εφόσον στους εκλογικούς χώρους υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν να
ψηφίσουν ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η εκλογική επιτροπή με απόφασή της
μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας. Μετά την λήξη της
ψηφοφορίας, η εκλογική επιτροπή μονογράφει κατά σελίδα και κλείνει με πράξη

της την κατάσταση αυτών που ψηφίσαν, στην οποία γράφεται η ώρα της
ψηφοφορίας.
2. Για όλα τα παραπάνω και για το ότι διαπιστώθηκαν άθικτες και απαραβίαστες οι
σφραγίδες των ψηφοδόχων, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εκλογική επιτροπή αρχίζει την διαλογή των
ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης για
κάθε τμήμα χωριστά. Πρώτα ανοίγονται οι κάλπες κατά σειρά που είναι
τοποθετημένες και καταμετρούνται οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα
ψηφοδέλτια. Εάν σε μια κάλπη βρεθούν φάκελοι περισσότεροι από εκείνους που
ψήφισαν οι επί πλέον καταστρέφονται χωρίς να αποσφραγίζονται. Εάν όμως
βρεθούν λιγότεροι από εκείνους που ψήφισαν θεωρούνται έγκυροι οι ευρεθέντες.
4. Μετά την καταμέτρηση και αρίθμηση των φακέλων αρχίζει η αποσφράγιση
αυτών, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η καταμέτρηση των ψήφων και των
σταυρών προτίμησης. Ο συνολικός αριθμός των οποίων για κάθε συνδυασμό και
υποψήφιο καταγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε τηρούμενο για το σκοπό
αυτό πρακτικό.
[Αρχή Τροποποίησης]«5. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ. κάθε
Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική
τους δύναμη ως έξης:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το συνολικό αριθμό των
εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το
εκλογικό μέτρο.
β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό
μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που
περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν
καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού στο τμήμα, στο οποίο ο συνδυασμός έχει
λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό, καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.
δ. Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις
των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά
μεγέθους των υπολοίπων τους.
6. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τη
διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων
με την εξής διαδικασία:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τμήμα διαιρείται με το συνολικό
αριθμό των εδρών του οικείου τμήματος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί
το εκλογικό μέτρο του τμήματος.
β. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά τμήμα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το
εκλογικό μέτρο του τμήματος στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε
στο οικείο τμήμα.

γ. Μετά την κατανομή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και
β της παρούσας παραγράφου, οι αδιάθετες έδρες των επιμέρους τμημάτων
κατανέμονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προκειμένου να συμπληρώσει το συνολικό αριθμό
των εδρών που δικαιούται, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στα επιμέρους
τμήματα, όπως αυτά προέκυψαν από τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρούσας.
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθμού ψήφων,
για τους υπόλοιπους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.
δ. Συνδυασμός που δικαιούται έδρες σύμφωνα με την κατανομή της παραγράφου
3 και έχει λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι μικρότερος από τα
εκλογικά μέτρα όλων των τμημάτων, καταλαμβάνει τις έδρες στα τμήματα όπου
διαθέτει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.
ε. Συνδυασμός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός τμήματος
καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα στο τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την
πρώτη κατανομή.
7. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι
έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Όταν στις εκλογές
συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την
προτίμησή τους προς αριθμό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο
(1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, ο αριθμός
των σταυρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εδρών του
τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από
τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό
προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.
8. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού
που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασμός δεν
συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το
διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν
σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με απόλυτη πλειοψηφία. Αν
κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος
εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των
δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη
ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου
επιτρέπεται μία φορά.
9. Οι εκλογές διεξάγονται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται
θέματα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ.
5,6,7,8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4484/17,
ΦΕΚ-110 Α/1-8-17 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06,
ΦΕΚ-54 Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄
[Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 12 : Ενστάσεις

Ενστάσεις που υποβάλλονται σε κάθε εκλογική επιτροπή μέχρι τη λήξη της
διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων και την σύνταξη του πρακτικού
διεξαγωγής των εκλογών, εκδικάζονται αμέσως από την ίδια την εκλογική
επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 13 : Ανακήρυξη επιτυχόντων
'Οταν τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και η καταμέτρηση των ψήφων για
κάθε τμήμα και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των
επιτυχόντων "και των επιλαχόντων" (ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ «» ΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡ.7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α΄), βάσει των αποτελεσμάτων
με πράξη της εκλογικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσώπων ενεργείται κλήρωση από την εκλογική επιτροπή.
Τα πρακτικά της εκλογής, και τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, ασφαλίζονται μέσα σε
σάκο, παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της εκλογική επιτροπή, ο οποίος και τα
διαβιβάζει στο αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο.
[Αρχή Τροποποίησης]
Κυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της εκλογικής επιτροπής και των λοιπών
εκλογικών εγγράφων (εκτός των ψηφοδελτίων) διαβιβάζονται και στο
Επιμελητήριο – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]
Άρθρο 14 : Εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής
1. Οι διαφορές που αφορούν το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη μελών του
Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στο
δικόγραφο δε της ενστάσεως πρέπει επί ποινή ακυρότητός του να αναφέρονται τα
πρόσωπα κατά της εκλογής των οποίων στρέφεται ο ενιστάμενος.
[Αρχή Τροποποίησης]
2. Η ένσταση υποβάλλεται στο Επιμελητήριο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
από την τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτού της πράξης ανακήρυξης των
επιτυχόντων και κοινοποιείται στα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται.
Η υποβολή των ενστάσεων δεν εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων του
νεοεκλεγέντος Δ.Σ.. Το Επιμελητήριο διαβιβάζει άμεσα τις ενστάσεις στο αρμόδιο
Διοικητικό Πρωτοδικείο – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α [Τέλος Τροποποίησης]
3. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εκδικάζει τις ενστάσεις σε σύντομη δικάσιμο, ώστε οι
αποφάσεις του να εκδίδονται το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την
εκλογή.
[Αρχή Τροποποίησης]

4. Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων, το αποτέλεσμα των εκλογών
οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά
την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, την επόμενη της λήξης της προθεσμίας
της παρ. 2, με την οποία κυρούνται οι εκλογές και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες
– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Π.Δ.
52/06, ΦΕΚ-54 Α [Τέλος Τροποποίησης] - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
6 ΤΟΥ Π.Δ. 164/01, ΦΕΚ-148 Α' [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 15 : Διάθεση εισπράξεων γραμματίων
Οι εισπράξεις των υπό της παρ.1 του άρθρ.7 του παρόντος προβλεπομένων
γραμματίων, περιέρχονται ως έσοδο στο ταμείο του Επιμελητηρίου το οποίο θα
καταβάλλει όλα γενικά τα έξοδα των εκλογών, την αποζημίωση των μελών και του
γραμματέα της εκλογικής επιτροπής "και των εφορευτικών επιτροπών" (ΠΡΟΣΘ.
ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ «» ΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ
155 Α΄) καθώς και την αποζημίωση των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου και του
Υπουργείου Εμπορίου που συμμετέχουν στις διαδικασίες για την σύνταξη των
εκλογικών καταλόγων και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών.
[Αρχή Τροποποίησης]
Το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής
του Επιμελητηρίου – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α’ . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ. 193/97, ΦΕΚ-155 Α [Τέλος Τροποποίησης]
(Για την εκλογή προέδρων Τμημάτων βλ. το άρθρο 12 του Π.Δ. 52/06, ΦΕΚ-54 Α).

Άρθρο 16 : Εκλογή μελών Διοικητικής Επιτροπής
1. Η Διοικητική Επιτροπή εκλέγεται από τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. κατά την πρώτη
συνεδρίαση τους που συνέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 του Ν.2081/92
με τη φροντίδα της κατά το άρθρο 18 του παρόντος εφορευτικής επιτροπής.
2. Στην πρώτη συνεδρίαση καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο
σύμβουλος που είναι αρχαιότερος ως μέλος του Επιμελητηρίου και χρέη Γραμματέα
εκτελεί ο νεώτερος, ως μέλος του Επιμελητηρίου Σύμβουλος.
3. Το προσωρινό Προεδρείο προβαίνει αμέσως στην εκλογή της εφορευτικής
επιτροπής που θα διενεργήσει την εκλογή των μελών της Δ.Ε. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 17 : Εφορευτική Επιτροπή
1. Οι Σύμβουλοι που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής
υποβάλλουν αίτηση στο προσωρινό Προεδρείο.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
με αναπληρωτές ισαρίθμους των μελών της, δια μυστικής ψηφοφορίας.

3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για την
Διοικητική Επιτροπή.
4. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπή εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρό της ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 18 : Υποψηφιότητες και ψηφοδέλτια
1. Ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει τα στοιχεία των
υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί στην Εφορευτική Επιτροπή.
2. Με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής συντάσσεται για κάθε θέση-αξίωμα της
Διοικητικής Επιτροπή ενιαίο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 19 : Ψηφοφορία
1. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους με μολύβι διαρκείας μαύρου ή
μπλε.
2. Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 20 : Διαλογή ψηφοδελτίων
1. Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται από την
Εφορευτική Επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον προσωρινό Πρόεδρο και Γραμματέα
της πρώτης συνεδρίασης των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 21 : Εκλογική διαδικασία-Ανακήρυξη επιτυχόντων
1. Η εκλογή της Διοικητικής Επιτροπής γίνεται αυτοπροσώπως και δια μυστικής δια
ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.
Αρχικά εκλέγεται ο Πρόεδρος με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία εντός 8 ημερών με υποψηφίους τους δύο που πλειοψήφισαν κατά την
πρώτη εκλογή. Εάν δεν προκύψει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή
επαναλαμβάνεται οπότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων κατά την
συνεδρίαση μελών.
Μετά την εκλογή του Προέδρου ακολουθεί η εκλογή των λοιπών μελών της
Διοικητικής Επιτροπής ξεχωριστά για καθένα και ταυτόχρονα για όλους και
απαιτείται δια την εκλογή του καθενός απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν προκύψει απόλυτη

πλειοψηφία για ορισμένα μέλη, η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως μεταξύ των
δύο που πλειοψήφισαν οπότε εκλέγεται ο πλειοψηφίσας σύμβουλος.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον
ίδιο αριθμό ψήφων.
Κατά την επαναληπτική εκλογή δεν επιτρέπεται υποβολή νέας υποψηφιότητας.
3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφη δήλωση στον προεδρεύοντα του
Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
4. Ο Προεδρεύων και ο Γραμματέας δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για αξίωμα της
Διοικητικής Επιτροπής - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ
Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 22 : Θητεία Διοικητικής Επιτροπής
1. Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής συμπίπτει με την θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Διοικητική Επιτροπή και μετά τη λήξη της θητείας της εξακολουθεί να ασκεί τα
υπηρεσιακά της καθήκοντα μέχρι την εκλογή και συγκρότηση της νέας Διοικητικής
Επιτροπής.
2. Η νέα Διοικητική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της εντός
15 ημερών από την εκλογή της, και παραλαμβάνει από την απερχόμενη διοίκηση,
αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 23 : Τμήματα
1. Εντός 15 ημερών από της εκλογής της Διοικητικής Επιτροπής και με πρόσκληση
του Προέδρου της συνέρχονται τα τμήματα και εκλέγουν μεταξύ των μελών αυτών
τον Πρόεδρο. Η εκλογή του Προέδρου διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί
εκλογής της διοικητικής Επιτροπής που εφαρμόζονται ανάλογα - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 24 : Κωλύματα συμμετοχής εις την Διοικητική Επιτροπή και τα Τμήματα
Δεν δύναται να μετέχουν ταυτόχρονα ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και ως
Πρόεδροι των Τμημάτων του Επιμελητηρίου συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
μέχρι του 3ου βαθμού, ομόρρυθμοι εταίροι της αυτής εταιρείας ως και
περισσότεροι του ενός εκπρόσωποι της αυτής Ανωνύμου Εταιρείας ή Εταιρείας
Περιωρισμένης Ευθύνης - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ
Π.Δ.193/97 – ΦΕΚ 155 Α.

Άρθρο 25 : Καταργούμενες-Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ότι:
α) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρ.2 εκλογική επιτροπή συγκροτείται
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξης της προθεσμίας για την διεξαγωγή των
εκλογών.
β) Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν
εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 1991, και έχουν
διακανονίσει αυτές των προηγουμένων ετών, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν
από τις εκλογές.
γ) Οι προθεσμίες για τον ορισμό των εκπροσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 παρ.4 του παρόντος, ορίζονται σε δύο (2) μήνες και τριάντα (30) ημέρες
αντίστοιχα.
3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.

