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«ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΚΕΕ. : Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018»
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εκλογές ΚΕΕ - Υπόδειξη εκπροσώπων Επιμελητηρίων
για άσκηση εκλογικού δικαιώματος.
Η Εκλογική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του Προέδρου
και των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
(ΚΕΕ), ανακοινώνει στα Επιμελητήρια – Μέλη της ΚΕΕ, τα εξής :

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και των λοιπών μελών της Διοικητικής
Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (που προβλέπονται από την διάταξη του
άρθρ. 84 του Νόμου 4497/2017 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 168/2006), θα
διενεργηθούν στις 3 Φεβρουαρίου 2018 και από ώρα 09,00’ π.μ. έως 15,00’ μ.μ., από την
Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΚΕΕ, που θα συνέλθει στην έδρα της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων (Ακαδημίας 6- Αθήνα).

2. Τα Επιμελητήρια – Μέλη της ΚΕΕ, προκειμένου να μπορούν να ψηφίσουν :
2.1. Πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία των δύο (2) εκπροσώπων τους (που θα
αποτελέσουν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε. και που θα καταχωρηθούν στους
εκλογικούς καταλόγους αυτής), ήτοι το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, τον αριθμό
δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνση :
 του Προέδρου του κάθε Επιμελητηρίου ή του Αναπληρωτή του και
 του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικού) ή του αναπληρωτή του, που
υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Επιμελητηρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αποστολή των στοιχείων, των κατά τα ανωτέρω δύο (2)
εκπροσώπων των Επιμελητηρίων, μαζί με το απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. γίνεται με
τη συμπλήρωση και υποβολή του έντυπου υπόδειξης εκπροσώπων, που έχει
συνταχθεί από την εκλογική επιτροπή.

2.2. Υποχρεούνται να αποστείλουν τα αιτηθέντα στοιχεία, έτσι ώστε να παραληφθούν
από την εκλογική επιτροπή (μετά τη γενόμενη σύντμηση της προθεσμίας) τουλάχιστο
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών, (δηλαδή, το αργότερο μέχρι και την 13η Ιανουαρίου 2018).
Σημειώνεται ότι :
α) Τα Επιμελητήρια μπορούν να ζητούν αντικαταστάσεις των υποδειχθέντων
τακτικών εκπροσώπων τους με τους αναπληρωματικούς και αντίστροφα, μέχρι την
ημερομηνία οριστικής κύρωσης των εκλογικών καταλόγων, δηλαδή μέχρι 20-01-2018.
Μετά την κύρωση των οριστικών καταλόγων θα υποβληθούν αιτήσεις
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υποψηφιότητας (μετά την γενόμενη σύντμηση της προθεσμίας) από κάθε
ενδιαφερόμενο (13 μέρες πριν τις εκλογές) δηλαδή μέχρι 21.01.2018.
β) Τα Επιμελητήρια, που δεν θα αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία, μπορεί να
στερηθούν της δυνατότητας συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση και κατά
συνέπεια του δικαιώματος ψήφου.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι :
α. Η διενέργεια εκλογών σε κάθε Επιμελητήριο, για την υπόδειξη του τακτικού Μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου και του αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων του στη Γενική
Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (σύμφωνα με το άρθρο 83 του Νόμου
4497/2017 και τα άρθρα 13 - 15 του ν.2690/1999), πραγματοποιείται έγκαιρα και πριν από
την ανωτέρω προθεσμία της 13ης Ιανουαρίου 2018, που πρέπει να αποσταλούν τα στοιχεία
τους στην Εκλογική Επιτροπή της ΚΕΕ.
β. Σε περίπτωση μη έγκαιρης διενέργειας εκλογών στο Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου, για
την υπόδειξη του τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, υποδεικνύονται για να καταχωρηθούν στους εκλογικούς
καταλόγους, μαζί με τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, το μέλος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής
του που είχαν εκλεγεί και υποδειχθεί από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν
επανεκλεγεί ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται προσωπικά, από αυτούς που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς
καταλόγους και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, αποκλειόμενης της άσκησης αυτού
δι’ αντιπροσώπου.
δ. Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μια φορά.

3. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 83 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ
171/Α/2017) και με τις διατάξεις του Π.Δ. 168/2006 (ΦΕΚ 180/Α/2006).

4. Για πληροφορίες και έντυπα : Ιστοσελίδα της ΚΕΕ http://www.uhc.gr και
Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων της ΚΕΕ , Τηλ : 210 33.87.104-106 - Fax : 210 3622320
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