
Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ  

ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ 

(Ν.2081/1992 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
Π.Δ.372/1992 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) 

 

ΠΡΟ: ηην Εκλογική Επιηποπή ηος Επιμεληηηπίος εππών 

1. Επσλπκία: ………………………………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Αξηζκόο κεηξώνπ: …………………...……………………………………………...……………… 

3. Αξηζκόο Γ.Ε.ΜΗ.: …………………...…………………………..…………………………………. 

4. Δηεύζπλζε: ………………………………………………………………… Σ.Κ.: ……….....…….. 

5. Σειέθσλα: ……………………….……….…………………………FAX: …………..…….……… 

6. E-mail: ……………………………...…………………………………………….... 

έξξεο ………………………….. 

αο γλσξίδνπκε όηη ηελ σο άλσ επηρείξεζε ζηηο Επηκειεηεξηαθέο Εθινγέο ηεο 1εο, 2αο θαη 3εο 

Δεθεκβξίνπ 2017, ζα εθπξνζσπήζνπλ ςεθίδνληεο νη παξαθάησ: 

         ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ                      ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ          Α.Δ.Σ.  

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

Ο Εμνπζηνδνηώλ 

Ολνκαηεπώλπκν: ………………….………………….. 

Θέζε ζηελ επηρείξεζε: …………………………………… 

Τπνγξαθή & ζθξαγίδα επηρείξεζεο 

 

 

 
Ο εξοςζιοδοηών θα ππέπει ςποσπευηικά να είναι 

ο νόμιμορ εκππόζυπορ πος δεζμεύει με ηην ςπογπαθή ηος ηην εηαιπεία 

 



Σελίδα 2 από 2 

 

 

 
ηα νομικά ππόζυπα δικαίυμα τήθος έσοςν: 

 

 Γηα ηηο Ο.Ε.: κέρξη δύν (2) ςήθνπο νκόξξπζκσλ εηαίξσλ. 
 Γηα ηηο Ε.Ε.: κέρξη δύν (2) ςήθνπο νκόξξπζκσλ εηαίξσλ  είηε ελόο  

νκόξξπζκνπ θη ελόο εηεξόξξπζκνπ εηαίξνπ.  
 Γηα ηηο Ε.Π.Ε.: κέρξη δύν (2) ςήθνπο ησλ δηαρεηξηζηώλ ή ελόο (1) 

δηαρεηξηζηή θαη ελόο (1) εηαίξνπ . 
 

 Γηα κνλνπξόζσπε Ε.Π.Ε.: κία (1) ςήθν, απηή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο. 
 Γηα ηηο Α.Ε.: ηξεηο (3) ςήθνπο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο πνπ 

ππνδεηθλύνληαη από ην Δ.. θαη πξέπεη λα είλαη κέιε απηνύ ή 
αλώηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνπ νξίδνληαη κε εηδηθή απόθαζε ηνπ 
Δ.. (απόζπαζκα πξαθηηθνύ Δ.). 

 Γηα ηηο Ι.Κ.Ε.: δύν (2) ςήθνπο ησλ δηαρεηξηζηώλ ή ελόο δηαρεηξηζηή 
θη ελόο εηαίξνπ πνπ ππνδεηθλύνληαη από ηελ εηαηξία. 

 Γηα κνλνπξόζσπε Ι.Κ.Ε.: κία (1) ςήθν, απηή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο. 
 Κάζε ππνθαηάζηεκα: κία (1) ςήθνο απηή ηνπ Δηεπζπληή ή ηνπ 

αλαπιεξσηή απηνύ. 
 Κάζε αιινδαπή Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε. κία (1) ςήθνο, απηή ηνπ λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ή ηνπ πξάθηνξα ή ηνπ αληηθιήηνπ ηεο, ππό ηνλ 
όξν ηεο ακνηβαηόηεηαο 

 Κάζε ζπλεηαηξηζκόο: δύν (2) ςήθνπο, απηέο ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ 
γεληθνύ γξακκαηέα ή ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα 
είλαη κέιε ηνπ Δ.. 

 
 

 

 

 

 ΗΜΕΙΩΣΕΟΝ: Καλέλαο ςεθνθόξνο δελ δύλαηαη λα έρεη πεξηζζόηεξεο από 

κία ςήθνπο όζεο ηδηόηεηεο θαη αλ έρεη. ε πεξίπησζε 

αζθήζεσο πεξηζζνηέξσλ επαγγεικάησλ από ην ίδην θπζηθό 

πξόζσπν, ή ηελ ίδηα επηρείξεζε ην εθινγηθό δηθαίσκα αζθείηαη 

ζηελ θαηεγνξία ηεο θαηά δήισζε επηινγήο ηνπ. 

 


