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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 

Θέμα : « Εφορευτικές επιτροπές – Ανακοίνωση για την κύρωση των προσωρινών εκλογικών 

καταλόγων την έκθεση αυτών και για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ». 

 

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας καλεί τις Επιχειρήσεις – 

Μέλη του να συμμετάσχουν στις εκλογές που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των αιρετών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και ανακοινώνει ότι :   

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρες Κυριακή και Δευτέρα  στο 

Αγρίνιο στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 καθώς 

και στα παραρτήματα του Επιμελητηρίου   και ώρες  από 07:00  π.μ.  έως  19:00 μ.μ..  

Παράρτημα Ι.Π. Μεσολογγίου – Πλ. Μπότσαρη 

Παράρτημα Ναυπάκτου – Αθηνών 26 

Παράρτημα Αμφιλοχίας – Χαβίνη 120 

Παράρτημα Βόνιτσας – Μακαρίου Κύπρου  

Η Εκλογική Επιτροπή ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 372/92, Π.Δ. 193/97, 

Π.Δ. 309/1997 Π.Δ. 164/01 & Π.Δ. 52/06 προβαίνει στις 08/11/2017 στην κύρωση των 

προσωρινών εκλογικών καταλόγων οι οποίοι περιέχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν 

συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή 

διακανονίσει έως 31/10/2017 τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Οι εν λόγω κατάλογοι θα εκτίθενται 9,10 και 13/11/2017 στο κτήριο του Επιμελητηρίου στο 

Αγρίνιο. Εντός τριών (3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω εκθέσεως ήτοι από 

14,15 & 16/11/2017, οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων, δύναται να υποβάλλουν 

ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή κοινοποιούμενες με δικαστικό επιμελητή στο πρωτόκολλο 

αυτής (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 – 3
ος

 όροφος- 30131 Αγρίνιο) κατά τις ώρες 08:00 – 15:00.   



Η εκδίκαση των ενστάσεων από την εκλογική επιτροπή θα γίνει στις 17/11/2017 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 18:00 σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στο Αγρίνιο και θα 

ακολουθήσει η σύνταξη και η κύρωση των οριστικών καταλόγων.   
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