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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            
ΤΟΥ ΕΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92  

Αθήνα, 06 / 10 / 2017 

Αριθ. Πρωτ. : 15 

Προς τις Επιχειρήσεις- Μέλη του ΕΒΕΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ  Ε.Β.Ε.Α.  : 2, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2017 
ΘΕΜΑ:  Υπόδειξη εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος. 

Η Εκλογική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), καλεί τις Επιχειρήσεις – 
Μέλη του Ε.Β.Ε.Α., προκειμένου να ψηφίσουν, να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες :  

1. Να καταστούν ταμειακά ενήμερα, επειδή : “ Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον
είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο
Επιμελητήριο, (δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 1-12-2016) και «Ταμειακά ενήμερα θεωρούνται τα
μέλη του Επιμελητηρίου που είναι α) Νομικά πρόσωπα και που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο
Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (ήτοι μέχρι το 2016) και β) Φυσικά πρόσωπα και που
έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το
προηγούμενο των εκλογών έτος (ήτοι μέχρι το 2016)»
Η προθεσμία για καταβολή των κατά τα ανωτέρω τελών ή συνδρομών, λήγει την 23-10-2017.

2. Να υποβάλλουν έντυπα υποδείξεων (όσοι υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους της
επιχείρησής των) ή τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (όσοι καταχωρούνται αυτεπάγγελτα), γιατί, η
καταχώριση εκπροσώπων στους εκλογικούς καταλόγους, θα γίνει ως εξής :

α. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : Στις ατομικές επιχειρήσεις θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα
στοιχεία του επιχειρηματία και δεν χρειάζεται υπόδειξη. 

β. ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ & ΕΕ) :  
 Στις ΟΕ που έχουν έως και δύο ομόρρυθμους εταίρους και στις ΕΕ, που έχουν έναν ομόρρυθμο

και έναν ετερόρρυθμο εταίρο, θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία των δύο εταίρων και δεν 
χρειάζεται υπόδειξη.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν έχουν επέλθει μεταβολές (εταίρων, διαχειριστών κλπ) να υποβληθούν στο ΕΒΕΑ το 

συντομότερο και μέχρι 31/10/2017 τα σχετικά δικαιολογητικά (καταστατικά κλπ.) 

 Στις ΟΕ & ΕΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να
υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών α) Στις ΟΕ μέχρι δύο ομόρρυθμοι
εταίροι και β) Στις ΕΕ είτε δύο ομόρρυθμοι εταίροι είτε ένας ομόρρυθμος και ένας
ετερόρρυθμος (Προσοχή : Δεν μπορούν να επιλεγούν δύο Ετερόρρυθμοι Εταίροι).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα έντυπα υποδείξεων, καλόν είναι, να υποβληθούν (με προσέλευση στο ΕΒΕΑ ή μέσω Fax στο 

210 3647776 ή σε αρχείο pdf στο e-mail; ekloges@acci.gr), μέχρι 31/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι
εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους) και οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι 25/11/2017
ημέρα Σάββατο & ώρα 15,00 (που θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στο ΕΒΕΑ), για 
αλλαγές ή για συμπλήρωση/ καταχώρηση εκπροσώπων στους καταλόγους. 

γ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) & (ΙΚΕ) : 
 Στις Μονοπρόσωπες ΕΠΕ & ΙΚΕ, θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία του διαχειριστή

των και δεν χρειάζεται υπόδειξη. 
 Στις ΕΠΕ & ΙΚΕ, που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και ένα εταίρο, θα

καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός 
εταίρου και δεν χρειάζεται υπόδειξη.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν έχουν επέλθει μεταβολές (εταίρων, διαχειριστών κλπ) να υποβληθούν στο ΕΒΕΑ το 

συντομότερο και μέχρι 31/10/2017 τα σχετικά δικαιολογητικά (καταστατικά, ΦΕΚ κλπ.) 

 Στις ΕΠΕ & ΙΚΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν
και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές,
είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί
εταίροι).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα έντυπα υποδείξεων, καλόν είναι, να υποβληθούν (με προσέλευση στο ΕΒΕΑ ή μέσω Fax στο 

210 3647776 ή σε αρχείο pdf στο e-mail; ekloges@acci.gr), μέχρι 31/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι
εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους) και οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι 25/11/2017
ημέρα Σάββατο & ώρα 15,00 (που θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στο ΕΒΕΑ), για 
αλλαγές ή για συμπλήρωση/ καταχώρηση εκπροσώπων στους καταλόγους. 

http://www.acci.gr/images/ekloges2017/EntypoYpodeikseos-OE-EE-EPE-IKE-SYNEPE.doc
http://www.acci.gr/images/ekloges2017/EntypoYpodeikseos-OE-EE-EPE-IKE-SYNEPE.doc


δ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ : 
Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρείς 
εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας 
και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1. Αυτοί που θα επιλεγούν/ υποδειχθούν πρέπει να ορισθούν με ειδική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και πρέπει να είναι είτε Μέλη Δ.Σ. (π.χ. πρόεδρος, αντιπρόεδρος,  διευθύνων ή 
εντεταλμένος σύμβουλος, απλό μέλος του Δ.Σ.), είτε και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΑΕ (π.χ. Διευθυντής 
Διοικητικού ή Οικονομικού ή Παραγωγής ή Μarketing ή Πωλήσεων κλπ)  
2. Τα έντυπα υποδείξεων, καλόν είναι, να υποβληθούν (με προσέλευση στο ΕΒΕΑ ή μέσω Fax στο 210
3647776 ή σε αρχείο pdf στο e-mail; ekloges@acci.gr), μέχρι 31/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι εκπρόσωποι 
στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους) και οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι 25/11/2017, ημέρα Σάββατο 
& ώρα 15,00 (που θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στο ΕΒΕΑ), για αλλαγές ή για 
συμπλήρωση/ καταχώρηση εκπροσώπων στους καταλόγους. 

ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : 
Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί 
ένας εκπρόσωπός τους, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έντυπα υποδείξεων για τις AE & για τις λοιπές νομικές μορφές, καλόν είναι
να υποβληθούν (με προσέλευση στο ΕΒΕΑ ή μέσω Fax στο 210 3647776 ή σε αρχείο pdf στο e-mail; ekloges@acci.gr), 
μέχρι 31/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους) και 
οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι 25/11/2017 ημέρα Σάββατο & ώρα 15,00 (που θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της 
Εκλογικής Επιτροπής στο ΕΒΕΑ), για αλλαγές ή για συμπλήρωση/ καταχώρηση εκπροσώπων στους καταλόγους

στ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΕ. και ΕΠΕ :  
Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ. και ΕΠΕ θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα 
στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου του υποκαταστήματος της 
αλλοδαπής εταιρείας υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, εάν αυτός είναι ένας & σε διαφορετική 
περίπτωση, πρέπει αυτός να επιλεγεί και να υποδειχθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα έντυπα υποδείξεων, καλόν είναι, να υποβληθούν (με προσέλευση στο ΕΒΕΑ ή μέσω Fax 
στο 210 3647776 ή σε αρχείο pdf στο e-mail; ekloges@acci.gr), μέχρι 31/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι 
εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους) και οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι 25/11/2017 
ημέρα Σάββατο & ώρα 15,00 (που θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στο ΕΒΕΑ), για 
αλλαγές ή για συμπλήρωση/ καταχώρηση εκπροσώπων στους καταλόγους. 

ζ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣυνΠΕ) : 
Στους Συν ΠΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή, ο 
πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα έντυπα υποδείξεων, καλόν είναι, να υποβληθούν (με προσέλευση στο ΕΒΕΑ ή μέσω Fax 
στο 210 3647776 ή σε αρχείο pdf στο e-mail; ekloges@acci.gr) μέχρι 31/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι 
εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους) και οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι 25/11/2017 
ημέρα Σάββατο & ώρα 15,00 (που θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στο ΕΒΕΑ), για 
αλλαγές ή για συμπλήρωση/ καταχώρηση εκπροσώπων στους καταλόγους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :  Α’). Σε περίπτωση που, η επιχείρησή σας, δεν υποδείξει έγκαιρα τους 
εκπροσώπους της (δηλαδή : αν δεν παραληφθούν οι υποδείξεις σας, από την εκλογική Επιτροπή του ΕΒΕΑ, 
μέχρι την 25-11-2017, ημέρα Σάββατο & ώρα 15.00 , και δεν καταχωρηθούν στους εκλογικούς 
καταλόγους, δεν θα μπορούν να ψηφίσουν. Β’). Δεν χρειάζεται υπόδειξη εκπροσώπων, σε 
περιπτώσεις που αυτοί καταχωρούνται αυτεπάγγελτα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 
α. Καταβολής Τελών ή συνδρομών, που λήγει 23-10-2017. 

β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 25/11/2017 & ώρα 15.00

3. Επειδή “κανένας δεν δύναται να έχει περισσότερες από μια ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει”, όσοι
υποδειχθούν σε μία εταιρεία, δεν πρέπει να υποδειχθούν ως εκπρόσωποι και σε άλλη εταιρεία και αν
τυχόν υποδειχθούν, δεν θα έχουν δικαίωμα περισσοτέρων της μιας ψήφου.

4. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν τα κωλύματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 3γ του νόμου 2018/92 όπως ισχύει.

5. Επειδή σύμφωνα με το Π.Δ. : “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", θα πρέπει, αν η επιχείρησή σας ασκεί περισσότερα του ενός επαγγέλματα (δηλαδή είναι Εμπορική ή/και
Βιομηχανική ή/και Υπηρεσιών ή/και Εξαγωγική), να ελέγξετε τους Προσωρινούς Εκλογικούς καταλόγους
(που θα εκτεθούν από 2 έως 4-11-2017 στο ΕΒΕΑ) και να δηλώσετε (μέχρι την 7/11/2017) το Τμήμα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ, που επιλέγετε να ψηφίσετε.

6. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3γ Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92), όπως
τροποποιηθέν ισχύει και με τις διατάξεις του Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187/Α/92), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
Για πληροφορίες και έντυπα : Ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ http://www.acci.gr  και Τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α.,
Τηλ : 2103632267, 2103626243, 2103646133, 2103607905. Fax : 210 36 17 217 & 210 36 47 776)

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

http://www.acci.gr/images/ekloges2017/EntypoYpodeikseos-AE.doc
http://www.acci.gr/images/ekloges2017/EntypoYpodeikseos-YPOKAT-ALLODAPI-AE-EPE.doc
http://www.acci.gr/images/ekloges2017/EntypoYpodeikseos-OE-EE-EPE-IKE-SYNEPE.doc
www.acci.gr/images/ekloges2017/EntypoYpodeikseos-AE.doc
http://www.acci.gr/images/ekloges2017/EntypoYpodeikseos-OE-EE-EPE-IKE-SYNEPE.doc



