
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Με την παρούσα αίτηση παρακαλώ να με 

ανακηρύξετε, ως υποψήφιο για να εκλεγώ ως μέλος 

του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στις εκλογές 

που θα γίνουν στις 11 Δεκεμβρίου 2017 και σας 

γνωρίζω τα εξής στοιχεία μου : 

1.  Στοιχεία ταυτότητας : 

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………... 

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ : ………………………………………………………….. 

ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ : ………………………………………………………… 

ΑΡΙΘ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ………………………………………………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : …………………………………………………………. 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Τ.Κ. …………………..ΤΗΛ. ………………………………………….. 

2. Στοιχεία Επιχείρησης από την οποία είμαι 
εκλογέας (δηλαδή, με την οποία είμαι 
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους) : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜ.ΚΥΚΛ. : ………………………………………. 

ΑΡ. ΓΕΜΗ : …………………………………………………………………. 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

ΟΔΟΣ : ……………………………………………………………………….. 

Τ.Κ. …………………..ΤΗΛ. ……………………………………………….. 

3.Στοιχεία Επιχειρήσεων από τις οποίες είμαι 

εκλόγιμος, δηλαδή με τις οποίες έχω διατελέσει ως 

μέλος του ΕΚ για τρία (3) χρόνια (1): 

1) ………………………………………………………ΑΜ…................. 

2) ………………………………………………………ΑΜ…………......... 

3) ………………………………………………………ΑΜ…................. 

4) ………………………………………………………ΑΜ…................. 

5) ………………………………………………………ΑΜ…................. 

6) ………………………………………………………ΑΜ…................. 

7) ………………………………………………………ΑΜ…................. 

Προς την 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΆΔΩΝ 
4. Στοιχεία Συνδυασμού (Τίτλος και Επικεφαλής 

αυτού) : 
Δηλώνω ότι συμμετέχω στον Συνδυασμό (2) 
…………………………………………………………………………………..
του οποίου επικεφαλής είναι (3)……………………………… 
τον οποίο ορίζω και εκπρόσωπο μου. 
5. Τμήμα του Ε.Κ. για το οποίο υποβάλλεται η 

υποψηφιότητα : 
Η υποψηφιότητα μου υποβάλλεται για το αξίωμα του 
μέλους του Δ.Σ. του Ε.Κ. στο (4) 
…………………………………. Τμήμα, ως μέλος του ανωτέρω 
Συνδυασμού. 
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή αφ’ ενός μεν δεν 
στερούμαι του δικαιώματος ψήφου και αφ’ ετέρου 
συγκεντρώνω τα προσόντα του εκλόγιμου και δεν 
εμπίπτω στα ασυμβίβαστα που ορίζονται στο άρθρο 
3γ του Ν. 2081/92 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του 
Ν. 3419/2005, σας παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση 
μου και να με ανακηρύξετε υποψήφιο του Τμήματος 
αυτού. 
 
Υποβάλλω συνημμένα : 
Α) Γραμμάτιο (απόδειξη)εισπράξεως από το Ταμείο 
του Ε.Κ. για την κατάθεση σε αυτό ποσού 50 ευρώ 
(πλέον χαρτοσήμου 2,4%). 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι πληρώ τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 
Ν. 2081/1992 και δεν εμπίπτω στα ασυμβίβαστα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, 
που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005. 
 
Σύρος ……………………………………………………2017 
 

Ο ΑΙΤΩΝ – ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
 
 

(Οδηγίες συμπλήρωσης, για γενικές οδηγίες βλέπε & πίσω σελίδα) 
(1) Να συμπληρωθούν οι επωνυμίες και οι αριθμοί 

Μητρώου των επιχειρήσεων από τις οποίες προκύπτει η 
συμπλήρωση της 3ετίας ως μέλος του Ε.Κ. 

(2) Να συμπληρώσετε τον τίτλο του Συνδυασμού 
(3) Να συμπληρώσετε το Ονοματεπώνυμο του Επικεφαλής 

του Συνδυασμού. 
(4) Να συμπληρώσετε το Τμήμα Εμπορικό ή Μεταποιητικό ή 

Υπηρεσιών ή Τουρισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1.Σύμφωνα με την διάταξη της παρ.4 του άρθρ. 3γ του Ν. 2081/1992 που προστέθηκε με το άρθρ.22 του Ν. 3419/2005 και το 
άρθρ.58 του Ν. 4484/2017, «Εκλόγιμοι είναι όσοι 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.» Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι, για να μπορεί 
κάποιος να υποβάλλει υποψηφιότητα (δηλαδή να είναι εκλόγιμος), θα πρέπει : 

 Να έχει τα προσόντα του εκλογέα, δηλαδή να είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να διαπιστώσει η Εκλογική Επιτροπή την προϋπόθεση (προσόν) αυτό, θα πρέπει να δηλωθεί η επιχείρηση με την 
οποία ο υποψήφιος είναι εκλογέας (εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους). (Να συμπληρωθεί στην δεύτερη (2) 
παράγραφο της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου). 

 Να έχει διατελέσει για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μέλος Επιμελητηρίου, με μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες 
που αναφέρονται στην διάταξη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να διαπιστώσει και να υπολογίσει η Εκλογική Επιτροπή την τριετία (που κάθε υποψήφιος έχει διατελέσει μέλος 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω ιδιότητες) θα πρέπει να δηλωθούν όλες οι επωνυμίες και 
οι αριθμοί Μητρώου Επιμελητηρίου Κυκλάδων των επιχειρήσεων με τις οποίες ο υποψήφιος είναι ή ήταν μέλος του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων και από τις οποίες αντλεί το δικαίωμα να είναι υποψήφιος και συμπληρώνει την τριετία.  (Να 
δηλωθούν με την συμπλήρωση της τρίτης (3) παραγράφου της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου). 

 Να μην είναι συνταξιούχος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο. 
 
Ως εκ του περισσού τονίζεται ότι από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι εκλόγιμοι δεν μπορεί να είναι τα Ανώτατα 
Διευθυντικά Στελέχη των Ανωνύμων εταιρειών, επειδή η ιδιότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις εκλόγιμες ιδιότητες της 
ανωτέρω διάταξης. 
 
2.Σύμφωνα με διάταξη της παρ.1 του άρθρ.3γ του Ν.2081/92 που προστέθηκε με το άρθρ.22 του Ν. 3419/2005 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 58 του Ν.4424/2017 : «Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου 
ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής». 
3.Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ.6 του Π.Δ. 372/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 52/2006 και στην συνέχεια 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 παρ. 4 του Ν. 4484/2017 : «Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 
(1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου.  Ο αριθμός των υποψήφιων 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, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της». 
4.Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 7 του Π.Δ. 372/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 52/2006 :  

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της 
εκλογικής επιτροπής το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
:  Η Εκλογική Επιτροπή έχει ορίσει ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 
2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, στην έδρα του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων οδός Απόλλωνος και Λαδοπούλου – Ερμούπολη Σύρου, άλλως θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες. 

 Κάθε αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την 
επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το όνομα του συνδυασμού 
(το οποίο μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στον νόμο και στα χρηστά ήθη) στον οποίο 
μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού (να δηλωθούν με την συμπλήρωση της τέταρτης 
(4) παραγράφου της πρώτης σελίδας του παρόντος εντύπου). 

 Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών 

υποψηφίων. 

5.Επειδή και οι κατάλογοι συντάσσονται κατά Τμήμα του Επιμελητηρίου και η κατανομή των εδρών γίνεται κατά Τμήμα του 
Επιμελητηρίου, όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται κατά Τμήμα και στο Τμήμα που ο εκλογέας και υποψήφιος είναι 
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.  Για τον λόγο αυτό στις αιτήσεις Υποψηφιότητας όλων των υποψηφίων πρέπει να 
αναφέρεται και το Τμήμα (Εμπορικό, Μεταποιητικό, Υπηρεσιών, Τουρισμού) για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα. (Να 
συμπληρωθεί στην Πέμπτη (5) παράγραφο της πρώτης σελίδας του παρόντος). 
6. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν : 
Α) Γραμμάτιο (απόδειξη) εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (πλέον χαρτοσήμου 2,4%). 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για κάθε υποψήφιο ότι : ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 3γ του 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που 
προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005. 
 
Για έντυπα (Αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων) και λοιπές πληροφορίες επισκεφθείτε την Δικτυακή Πύλη του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων www.e-kyklades.gr στην ενότητα ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 2017 ή επικοινωνήστε με την Γραμματέα της Εκλογικής 
Επιτροπής κα. Χρυσούλα Ζαννή, τηλ. 2281082346 εσωτ. 101, φαξ: 2281086555, e-mail : ekloges@cycladescc.gr . 

http://www.e-kyklades.gr/
mailto:ekloges@cycladescc.gr

