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Θέμα : Εκλογές Επιμελητηρίου μας 

 

Κύριοι,  

Στις 11-12 και 13 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας.  

Τα νομικά πρόσωπα έχουν Δικαίωμα ψήφου εφόσον έχουν 
καταβάλλει τα τέλη τήρησης ΓΕΜΗ μέχρι το έτος 2016, το αργότερο 
μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2017. 

Στις εκλογές ο αριθμός των ψήφων της επιχείρησης σας είναι ανάλογος με την 
νομική της μορφή.  

Συγκεκριμένα :  

• Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.): Μέχρι και δύο ομόρρυθμοι εταίροι, 
υποδεικνυόμενοι από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

• Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.): Μέχρι και δύο ομόρρυθμοι εταίροι, 
είτε ένας ομόρρυθμος εταίρος και ένας ετερόρρυθμος, υποδεικνυόμενοι 
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Μέχρι δύο από τους 
διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος, υποδεικνυόμενοι από 
την εταιρεία.  

• Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: Ο 
διαχειριστής της.  

• Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.): Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη που ορίζονται από ειδική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.): Μέχρι δύο διαχειριστές 
ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος που υποδεικνύονται από την 
εταιρεία.  

• Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: Ο διαχειριστής 
της 

• Υποκατάστημα: Ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής αυτού.  
• Αλλοδαπές εταιρείες (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.): Ο Νόμιμος εκπρόσωπός της ή 

ο πράκτορας ή ο αντίκλητός της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.  
• Συνεταιρισμοί: Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές 

τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.  

Επισημαίνεται ότι κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από 
μία ψήφο οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν έχει.  

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους εκπροσώπους σας με 
μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρησή 
σας έχει καταθέσει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη ανάλογα από τον 
διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ορίζεται 
ανωτέρω, συνοδευόμενη, προκειμένου για Α.Ε., από πρωτότυπο πρακτικό του 
Διοικητικού τους Συμβουλίου.  

Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  μέχρι 4 
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής 
στα Γραφεία του  Επιμελητηρίου Χανίων 

Συνημμένα σας στέλνουμε υπόδειγμα Δήλωσης Ορισμού Εκπροσώπων.  

 

 

Για την εκλογική επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 

 

Νικόλαος Γιακουμάκης  
Δικηγόρος 


