
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
 

1.1. Δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες εκλογές της 1ης, 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 
2017, έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών που έχουν συμπληρώσει ένα (1) 
έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και 
την 30η Νοεμβρίου 2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα.  
1.2. Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται: α) Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελη-
τηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας  στο ΓΕ.Μ.Η μέχρι και το 
προηγούμενο των εκλογών έτος, δηλαδή το 2016, β) Φυσικά πρόσωπα, μέλη του 
Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕ.Μ.Η μέχρι και 
το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016) ή  εφόσον είναι εγγεγραμμένα μόνο στο 
Μητρώο του Επιμελητηρίου, έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις ετήσιες συνδρομές 
τους στο Επιμελητήριο για όλα τα έτη έως και το 2016, το αργότερο 40 ημέρες  πριν 
από τις εκλογές, δηλαδή μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:30.  Πέραν αυτής της ημερομηνίας, ουδεμία παράταση θα δοθεί. 
 

2.1 Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους 
προς τούτο, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Τα μέλη του Επιμελητηρίου 
που θεμελιώνουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα παραπάνω, προσέρχονται στις 
άνω ημερομηνίες (1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017) για να ψηφίσουν, έχοντας μαζί τους 
την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται 
τα στοιχεία της ταυτότητας. Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες 
από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Στην περίπτωση άσκησης περισσότερων 
επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση,  το εκλογικό 
δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του. 
2.2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα επιτραπεί από την Εκλογική Επιτροπή   
αφού ελεγχθούν τα προσκομιζόμενα στοιχεία για την ταυτότητά τους. 
2.3. Οι εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν 
μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν έχουν κώλυμα από τα προβλεπό-
μενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 22 
Ν. 3419/2005. 
2.4. Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, τοποθετεί μέσα στον φάκελο, ο οποίος είναι 
σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής, το 
ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υπο-
ψηφίων του Τμήματός του που περιλαμβάνονται σε αυτό, με αριθμό σταυρών 
προτίμησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των εδρών του 
Τμήματος (παρ. 7 άρθρου 11 Π.Δ 372/1992 που αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 άρθρου 58 

Ν. 4484/2017), ως εξής: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -  ΨΗΦΟΙ:  ΕΩΣ     7 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -  ΨΗΦΟΙ: ΕΩΣ     5 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  -  ΨΗΦΟΙ:  ΕΩΣ     9 

 
2.5. Η συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα. 
Αυτόν, σε περίπτωση αδυναμίας, βοηθάει ο Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της εκλογικής 
επιτροπής. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι διαρκείας μπλε ή μαύρου 
χρώματος πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου. 
Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.  
Ενδείξεις, ξύσματα, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο.  
Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό 
των εδρών του Τμήματος ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τμήματος, τότε  



είναι μεν έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, δεν προσμετρώνται όμως 
οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων. 
 

3.1. Εκλογείς είναι αυτοί που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους, 
καταταγμένοι ανά Τμήμα σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητά τους. 
Οι συνταχθέντες προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα κυρωθούν από την Εκλογική 
Επιτροπή, ένα μήνα πριν από τις εκλογές, δηλαδή την 30η Οκτωβρίου 2017 ημέρα 
Δευτέρα και θα εκτεθούν στο Επιμελητήριο Σερρών για τρεις (3) συνεχείς ημέρες 
και συγκεκριμένα από την 2α Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 6η  Νοεμβρί- 
ου ημέρα Δευτέρα. Την 7η, 8η και 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και 
Πέμπτη αντίστοιχα,  θα γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων 
οι οποίες θα πρέπει να επιδοθούν στην Εκλογική Επιτροπή με δικαστικό επιμελητή 
και θα εκδικαστούν εντός τριών (3) ημερών. Η κύρωση των οριστικών εκλογικών 
καταλόγων θα γίνει μέχρι την 13η  Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.     
3.2 Το δικαίωμα ψήφου ασκείται επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο 
που αυτεπαγγέλτως έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών 
προσώπων από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.  
3.3. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται αυτεπαγγέλτως, με βάση τα 
στοιχεία Μητρώου που τηρεί το Επιμελητήριο για τα Μέλη του και για τα οποία δεν 
απαιτείται εξουσιοδότηση: 
-   οι ατομικές επιχειρήσεις 
-   οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν ως και δύο ομόρρυθμα μέλη, 
-   οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή  
    έναν διαχειριστή και έναν εταίρο και 
-   τα  υποκαταστήματα αλλοδαπής επιχείρησης που έχουν ένα νόμιμο εκπρόσωπο ή     
    πράκτορα ή αντίκλητο  
Τα λοιπά νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγ- 
γελτα στους εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα πρέπει να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, 
υπογεγραμμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ Ν. 2081/1992 όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017, 

γνωστοποιώντας στο Επιμελητήριο τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το 
εκλογικό δικαίωμα.  
3.4. Οι ψήφοι που αναλογούν σε κάθε επιχείρηση, έχουν ως εξής:  
 

Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, έχει  μία (1) ψήφο. 

Κάθε ομόρρυθμη εταιρεία έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, δύο (2) εκ των ομορρύθμων 
εταίρων της, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Κάθε ετερόρρυθμη εταιρεία έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, είτε δύο (2) ομορρύθμων 
εταίρων είτε ενός ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, δύο (2) 
εκ των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της (ΟΧΙ ΔΥΟ ΑΠΛΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ), υποδεικνυόμενοι από την εταιρεία, με υπόδειξη που υπογράφεται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό της. 

Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της. 

Κάθε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε), έχει δικαίωμα μέχρι και τρεις (3) ψήφους, των 
εκπροσώπων της, υποδεικνυόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να 
είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. (Πρακτικό Δ.Σ). 

Κάθε ΙΚΕ, έχει δύο (2) ψήφους των διαχειριστών της ή ενός διαχειριστή και ενός 
εταίρου της (ΟΧΙ ΔΥΟ ΑΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ), που υποδεικνύονται από την εταιρεία, 



με υπόδειξη που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της. 

Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της. 

Κάθε υποκατάστημα ημεδαπής, έχει μία (1) ψήφο ανά Επιμελητήριο, αυτή του 
διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού, με υπόδειξη που υπογράφεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό της. 
Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ημεδαπής επιχεί-
ρησης είναι εγγεγραμμένα στο ίδιο Επιμελητήριο, δικαίωμα ψήφου έχει μόνο 
ένα υποκατάστημα, που υποδεικνύεται από την διοίκηση της έδρας. 
Απαραίτητη δε προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου είναι η 
πληρωμή συνδρομής από τα υποκαταστήματα προς τα Επιμελητήρια, καθώς 
επίσης και η ταμειακή ενημερότητα της μητρικής εταιρείας. 

Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, έχει μία 
(1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, 
υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Κάθε συνεταιρισμός, έχει δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού 
γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Δ.Σ. 

Οι κοινωνίες κληρονόμων δεν έχουν νομική προσωπικότητα και κατά συνέπεια 
δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η.  Αν όμως οι κληρονόμοι του 
υπόχρεου συνεχίσουν την εμπορική δραστηριότητα του θανόντα, καθένας από 
αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να εγγραφεί στο ΓΕ.Μ.Η από το χρόνο 
αποδοχής εκ μέρους του, της κληρονομίας ή την πάροδο της προθεσμίας για 
αποποίησή της. Συνεπώς οι κληρονόμοι που θα συνεχίσουν την εμπορική 
δραστηριότητα και θα εγγραφούν στο ΓΕ.Μ.Η αποκτούν δικαίωμα ψήφου, εφ’ 
όσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου.  

Σε κάθε κοινοπραξία που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμ-
μένη  στο ΓΕΜΗ, εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την 
ομόρρυθμη εταιρεία. Ωστόσο, τα μέλη των κοινοπραξιών, εφόσον πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν αυτοτελώς να ψηφίζουν αναλόγως της 
νομικής τους μορφής. Συμπερασματικά, οι κοινοπραξίες δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, αλλά μόνο τα μέλη αυτών.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης απαιτείται να 
υποβληθεί από όσες επιχειρήσεις έχουν μέλη περισσότερα από τις ψήφους που 
προβλέπονται.  Ειδικότερα:  

 από τις ομόρρυθμες (Ο.Ε) και ετερόρρυθμες (Ε.Ε) εταιρείες, που έχουν τρία και 
άνω μέλη, για να υποδειχθούν δύο εξ αυτών, 

 από τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
(ΙΚΕ), που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, για να υποδειχθούν 
δύο εξ αυτών, 

 από τους ΣυνΠΕ για να υποδειχθούν δύο (δηλαδή Πρόεδρος και Γενικός Γραμ-
ματέας ή οι αναπληρωτές τους)  

 από Υποκαταστήματα ημεδαπής επιχείρησης (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε και ΣυνΠΕ) 
για να υποδειχθεί ένας (δηλαδή ο διευθυντής του ή ο αναπληρωτής αυτού) 

 από τις εγκατεστημένες σε Ελλάδα (ως υποκαταστήματα) αλλοδαπές ανώνυμες 
εταιρίες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν πάνω από ένα νόμιμο 
εκπρόσωπο ή πράκτορα ή αντίκλητο, προκειμένου να υποδειχθεί και να ψηφίσει 
ένας από αυτούς 

 από Υποκαταστήματα ημεδαπής επιχείρησης (Α.Ε) για να υποδειχθεί ένας 
δηλαδή ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού, με ειδική απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου. 



3.5. Οι ανακηρυσσόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς 
καταλόγους ως εκλογείς, καταλαμβάνοντας την μία εκ των θέσεων των εκπροσώ-
πων του νομικού προσώπου από το οποίο έλκουν το δικαίωμα υποψηφιότητας στο 
συγκεκριμένο τμήμα, χωρίς να απαιτείται η σχετική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

3.6. Συνεπώς τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται 
αυτεπαγγέλτως στους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να 
υποβάλλουν τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις τους στην Εκλογική Επιτροπή το αργό-
τερο επτά (7) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της διεξαγωγής των εκλογών, 
δηλαδή καταληκτικά μέχρι και την 24η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εκπρόσωποι δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν 
διότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Επειδή την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα, θα γίνει η κύρωση 
των οριστικών εκλογικών καταλόγων και θα συμπεριληφθούν σε αυτούς και όσοι 
έχουν υποδειχθεί για να ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές, καλό θα είναι για 
καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών. τα έντυπα υπόδειξης -εξουσιοδότησης των 
εκπροσώπων των νομικών προσώπων να συμπληρωθούν και αφού υπογραφούν -
ως ανωτέρω- να υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή στο Επιμελητήριο Σερρών, 
έτσι ώστε μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 που είναι 
η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής εξουσιοδοτήσεων να κατατίθενται εξουσιο-
δοτήσεις που αφορούν περιπτώσεις δικαιολογημένης αλλαγής προσώπων ή 
διορθώσεις στοιχείων, ώστε η Εκλογική Επιτροπή να προβεί μετά από τον σχετικό 
έλεγχο, στις αντίστοιχες συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων.  
3.7. Μαζί με το έγγραφο της εξουσιοδότησης θα πρέπει να υποβληθούν και τα  
ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ από τα οποία να προκύπτουν οι ιδιότητες των υποδεικνυομένων 
και για τις ανώνυμες εταιρίες το πρακτικό με την κατά τα ανωτέρω ειδική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμό των εκπροσώπων (εφ’ όσον βέβαια ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Σερρών ή στο Γ.Ε.ΜΗ.). 
3.8. Υπενθυμίζεται ότι στερούνται του δικαιώματος ψήφου, όσοι έχουν στερηθεί 
αμετάκλητα τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή 
όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδι-
καστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, 
νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία κλπ,  όσοι 
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι 
επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση. 
 

4.1. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις 
εκλογές κατά Συνδυασμό εφ’ όσον έχουν τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος, 
δηλαδή έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου 
τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών  
ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών     
επιχειρήσεων. Δεν  είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. 
4.2. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαία κατά Συνδυασμό ψηφοδέλτια για όλα τα 
τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής  αναλογικής.  
Τα ψηφοδέλτια συντάσσονται και εκτυπώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Επιμε-
λητηρίου Σερρών και περιλαμβάνουν κατά σειρά:  

 τον τίτλο του Συνδυασμού, 

 το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του επικεφαλής του Συνδυασμού, 

 κατ΄αλφαβητική σειρά, τόσο τα Τμήματα με βάση την ονομασία του Τμήματος, 
όσο και τους υποψηφίους κάθε Τμήματος με βάση το επώνυμο, το όνομα και το 
πατρώνυμο του κάθε υποψήφιου. 

Οι διαστάσεις, ο τύπος και τα λοιπά χαρακτηριστικά του χαρτιού του ψηφοδελτίου 
καθώς και ο αριθμός των ψηφοδελτίων καθορίζεται από την Εκλογική Επιτροπή με 
απόφασή της, δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές. 



4.3. Το ψηφοδέλτιο Συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από 
κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψηφίων 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, εφ’ όσον το κλάσμα είναι τουλάχιστο ίσο με 
το μισό της μονάδας (παρ. 4 άρθρου 58 του Ν. 4484/2017 -ΦΕΚ 110/Α/01.08.2017). 
4.4. Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, όσων διεκδικούν το αξίωμα του Συμβούλου, 
κατατίθενται κατά Συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού, στο Πρωτόκολλο της 
Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο τριάντα (30) μέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών στο ωράριο της λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Επιμελητηρίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 1η Νοεμβρίου 2017, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  
Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατεθούν μετά την παραπάνω 
προθεσμία (01/11/2017), θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες. 
4.5. Στην αίτηση κάθε υποψηφίου πρέπει να επισυνάπτονται: 
α)  Γραμμάτιο εισπράξεως (απόδειξη) του ταμείου του Επιμελητηρίου Σερρών για 
κατάθεση ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €). 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4 άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 
Ν. 3419/2005. 
Έντυπα αιτήσεως για την υποβολή Υποψηφιότητας χορηγούνται από τη Γραμματεία 
της Εκλογικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 
4.6. Η Εκλογική Επιτροπή την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα θα ανακηρύξει 
τους Υποψηφίους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η 
απόφαση της ανακήρυξης με τον Κατάλογο των Υποψηφίων θα αναρτηθεί από την 
Εκλογική Επιτροπή, την ίδια ημέρα, στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών και 
στο κατάστημά του, προς γνώση όλων των ενδιαφερομένων. 
4.7. Επί του καταλόγου των Υποψηφίων, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την απόφαση της ανακήρυξης, δηλαδή κατά την 
14η, 15η και 16η Νοεμβρίου 2017, ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, αντίστοιχα.  
4.8. Εντός δύο (2) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά 
της απόφασης ανακήρυξης των υποψηφίων, η Εκλογική Επιτροπή θα εκδικάσει τις 
υποβληθείσες ενστάσεις και θα συντάξει τον οριστικό Κατάλογο των Υποψηφίων 
τον οποίο και θα αναρτήσει την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα, στην 
ιστοσελίδα και στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Σερρών. 
 

5.1. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του Συνδυασμού ο 
οποίος συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανένας Συνδυασμός δεν 
συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των Συνδυασμών που συμμετέχουν 
σε  σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με απόλυτη πλειοψηφία. Αν 
κανείς από τους υποψηφίους Προέδρους δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο 
υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο 
υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. 
 

Σέρρες 12 Οκτωβρίου 2017 
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