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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Τα εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους μέλη 

του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ΚΑΙ ΜΟΝΟ 

ΑΥΤΑ θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις 

10 και 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Κυριακή και 

Δευτέρα & ώρες από 07:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. με 

βάση τον Ταχυδρομικό Κώδικα της επιχείρησής 

τους στα κάτωθι Εκλογικά Τμήματα: 

 

Στο Αγρίνιο στο κτίριο του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας επί της οδού Παπαστράτου 53 

και Σμύρνης (1
os

 όροφος), θα ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωμα  οι έχοντες έδρα της 

επιχείρησής τους στους κάτωθι Ταχυδρομικούς 

Κώδικες :30100, 30015, 30021, 30027, 30003, 

30010, 30008, 30005, 30011, 30131, 30132, 30133. 

 

Στο Μεσολόγγι στο παράρτημα του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας επί της 



Πλατείας Μπότσαρη (2
ος

 όροφος), θα ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωμα οι έχοντες έδρα της 

επιχείρησής τους στους κάτωθι ταχυδρομικούς 

κώδικες : 30200, 30400, 30006, 30014, 30007, 

30001. 

 

Στην Ναύπακτο στο παράρτημα του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας επί της οδού 

Αθηνών 26 (2
ος

 όροφος), θα ασκήσουν το εκλογικό 

τους δικαίωμα οι έχοντες έδρα της επιχείρησής 

τους στους κάτωθι ταχυδρομικούς κώδικες: 

30300, 30022, 30026, 30020, 30023, 33061, 30025. 

 

Στην Αμφιλοχία στο παράρτημα του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας επί της οδού 

Χαβίνη 120 (1
ος

 όροφος), θα ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωμα οι έχοντες έδρα της 

επιχείρησής τους στους κάτωθι ταχυδρομικούς 

κώδικες: 30500, 30017, 30016, 30004, 30009, 

47040. 

 

Στην Βόνιτσα στο παράρτημα του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας επί της οδού Μακαρίου 

Κύπρου (ισόγειο), θα ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωμα οι έχοντες έδρα της επιχείρησή τους 

στους κάτωθι ταχυδρομικούς κώδικες: 30002, 

30012, 30019. 

 

 

 

 



 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

1. Για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει πρέπει να έχει 

εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και να 

προσέλθει αυτοπροσώπως. 

 

Κάθε ψηφοφόρος (φυσικό πρόσωπο) ψηφίζει μια 

φορά (άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του Π.Δ. 372/92 όπως 

αντικαταστάθηκε με το αρθ. 5 του Π.Δ. 52/2006). 

 

2. Να προσέλθει (αυτοπροσώπως) προσκομίζοντας 

την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, 
από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της 

ταυτότητας του.   

Πριν από την ψηφοφορία, να υπογράψει έντυπη 

δήλωση, ότι ασκεί μια φορά το εκλογικό του 

δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν 

εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που ορίζονται στο Νόμο. 

 

3. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΑΥΡΟ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ.  

Χρειάζεται να βάζετε μέχρι τρεις σταυρούς 

προτίμησης μόνο στους υποψηφίους του 

τμήματος ( ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ, 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) που είστε γραμμένοι στους 

καταλόγους για να ψηφίσετε. 



 

4. Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με 

τις παρ. 8 & 9 άρθ. 10 Π.Δ. 372/92, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθ. 8 ΠΔ 52/2006 : «Η 

συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται 

προσωπικά από τον εκλογέα.  Αυτόν, σε περίπτωση 

αδυναμίας, βοηθά ο Πρόεδρος ή μέλος της εκλογικής 

επιτροπής.  Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται πριν ή 

μετά το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας 

μπλε ή μαύρου  χρώματος.  Ενδείξεις, διαγραφές ή 

άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο.  

Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μια 

ψήφους.  Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει 

περισσότερους των τριών σταυρών ή έχει σταυρό και 

σε υποψήφιους άλλου τμήματος, προσμετράτε μόνο 

υπέρ του συνδυασμού και δεν προσμετρώνται οι 

σταυροί υπέρ των υποψηφίων».  

 

5.     Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθ. 11 Π.Δ. 372/92, όπως 

αντικαταστάθηκε με άρθ. 9 του Π.Δ. 52/2006  

: «Την καθορισμένη για την λήξη της ψηφοφορίας  

ώρα, ο Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής κηρύσσει 

την λήξη της ψηφοφορίας.  Εφόσον στους εκλογικούς 

χώρους υπάρχουν ψηφοφόροι, που περιμένουν να 

ψηφίσουν, ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας η εκλογική 

επιτροπή με απόφασή της μπορεί να παρατείνει τον 

χρόνο λήξη της ψηφοφορίας.» 

 

 

 

 


