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       EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 
ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ  Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2009 
  Ν.Π.Δ.Δ.  
                 Γ P A M Μ A T E I A  Aριθ. Πρωτ:  14501 
 
Tαχ. Δ/νση  : Σταδίου 24 - 105 64 Αθήνα                          
Πληροφορίες : Xρ. Σμέτης 
Τηλέφωνο : 213 216 9900 
FAX : 21 - 032 25 449 
e – mail : grhotels@grhotels.gr 
 
 
ΘEMA: Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέας Διοίκησης του Ξ.E.E. 
 

 
1. HMEPOMHNIA ΔIENEPΓEIAΣ EKΛOΓΩN 

 
Σας πληροφορούμε ότι, λόγω λήξης της θητείας της σημερινής Διοίκησης του 

Eπιμελητηρίου μας στις 15 Ιανουαρίου 2010, το Διοικ. Συμβούλιο του Ξ.E.E. στην 24η/17-9-
09 συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του 
Διοικ. Συμβουλίου του Ξ.E.E.  Οι εκλογές θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 
18 του ν.δ. 3430/1955 (ΦΕΚ 307 Α) όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2160/93 (ΦΕΚ 118 Α), τον 
Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198 Α) και τον Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α), και θα λάβουν χώρα στις 7-12-
2009, ημέρα Δευτέρα. 

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 3766/2009 επέρχονται οι παρακάτω διαφοροποιήσεις 
στις εκλογές του Ξ.Ε.Ε. 
α) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των ξενοδοχείων και Κάμπινγκ στο Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. γίνονται 39 
 από 27 ήτοι αυξάνονται κατά 12. (Η κατανομή των αντιπροσώπων στις περιφέρειες αναφέ-  
 ρεται παρακάτω). 
β) Οι εκλογικές ομάδες των ξενοδοχείων γίνονται έντεκα (11) από εννέα (9), ήτοι αυξάνονται  
 κατά δύο (2) με τον διαχωρισμό της Ηπείρου από την Θεσσαλία και των Νησιών του 
Βορείου Αιγαίου από τις Κυκλάδες.  Τα Κάμπινγκ συνεχίζουν να αποτελούν ξεχωριστή 
(12η εκλογική ομάδα). 
γ) Τα Κύθηρα από τα Ιόνια μεταφέρονται στην Στερεά Ελλάδα, όπου και ανήκουν Διοικητικά. 
δ) Όλα τα ξενοδοχεία και Κάμπινγκ ακόμη και αυτά των Αθηνών ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας. 

 
2. ΠOIA ΞENOΔOXEIA KAI KAMΠINΓK  ΣYMMETEXOYN ΣTIΣ EKΛOΓEΣ 

 
Στις εκλογές αυτές δικαιούνται να μετάσχουν όλα τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ των οποίων 

το ειδικό σήμα λειτουργίας δεν θα έχει ανακληθεί οριστικά μέχρι την προηγούμενη των εκλογών, 
και εφόσον έχουν καταβάλει τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 εισφορές τους στο Επιμελητήριο.  Με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.E.E. ορίσθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και τα 
ξενοδοχεία που δεν πληρούν τον παραπάνω όρο, αλλά έχουν προβεί σε διακανονισμό των 
οφειλομένων προς το Ξ.E.E. εισφορών τους και καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συμφωνηθείσες 
δόσεις. Τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ, που έχουν λάβει το ειδικό σήμα λειτουργίας εντός του 
2009, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έστω και εάν δεν έχουν καταβάλει καμία 
συνδρομή στο Ξ.E.E. 
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3. ΠOIOI EXOYN TO ΔIKAIΩMA TOY EKΛEΓEIN 
 

Σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ατομικώς είτε με οποιαδήποτε εταιρική 
μορφή, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί 
το ειδικό σήμα λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ. 
 
4. ΠOIOI EXOYN TO ΔIKAIΩMA TOY EKΛEΓEΣΘAI  
 
α. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το πρόσωπο στο όνομα του 

 οποίου έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ.  Αν το ει-
δικό σήμα  λειτουργίας έχει εκδοθεί στο όνομα περισσοτέρων από ένα (1) προσώπων, 
 το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το ένα (1) από τα πρόσωπα αυτά, το οποίο ορίζεται 
εγγράφως από τα λοιπά. 

β. Στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο 
ομόρρυθμος εταίρος, που υποδεικνύεται εγγράφως από τους λοιπούς εταίρους. 

γ.  Στις Ανώνυμες Εταιρείες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που είναι και Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος.  Αν δεν υπάρχει μέτοχος, που να 
ασκεί τέτοια καθήκοντα, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που ορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ εκείνων που οι μετοχές τους 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

δ. Στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που 
ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μεταξύ εκείνων που έχουν την ιδιότητα 
του Διαχειριστή.  Αν δεν υπάρχει εταίρος διαχειριστής, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο 
εταίρος που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μεταξύ εκείνων των οποίων 
η μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. 

ε.  Κάθε φυσικό πρόσωπο που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το 
 δικαίωμα του εκλέγεσθαι μόνο για ένα (1) ξενοδοχείο ή ένα (1) κάμπινγκ. 
 
5. ΠPOΘEΣMIA YΠOBOΛHΣ YΠOΨHΦIOTHTΩN - AΠAITOYMENA ΔIKAIOΛOΓHTIKA 
 

Εκείνοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα συμβούλου πρέπει να το 
δηλώσουν στο Επιμελητήριο εγγράφως, το αργότερο μέχρι τις 13.00 της 16ης 
Οκτωβρίου 2009. Μαζί με τη δήλωσή τους, πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 
1) Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να εξουσιοδοτείται η Υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. 

να αναζητήσει για λογαριασμό τους αντίγραφο ποινικού μητρώου από το αρμόδιο Τμήμα  
Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας (Άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β του 
Ν.3242/2004).   

3) Αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ για το οποίο θα 
 ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.    
4) α. Σε περίπτωση κοινωνίας, εάν το ειδικό σήμα έχει εκδοθεί στο όνομα περισσοτέρων από 
  ένα προσώπων, πρέπει να υποβληθεί εξουσιοδότηση προς τον υποψήφιο από τα λοιπά  
  πρόσωπα της κοινωνίας για την άσκηση του δικαιώματος του  εκλέγεσθαι. 
 β. Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες να υποβληθεί αντίγραφο του καταστατικού         
   και έγγραφη δήλωση όλων των εταίρων ότι εξουσιοδοτούν τον ομόρρυθμο εταίρο για   
  άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. 
 γ.  Στις ανώνυμες εταιρείες εάν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ασκηθεί από τον Πρόεδρο ή Δι-
   ευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., πρέπει να υποβληθούν: 
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  I) Αντίγραφο του Καταστατικού (και πρακτικό της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων κατά 
   την οποία εξελέγη το τελευταίο Δ.Σ.). 
  II) Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότησή του  
   σε σώμα ή ΦEK που να περιλαμβάνει τη συγκρότηση σε σώμα. 
και   III) Πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
   Εάν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ασκηθεί από μέτοχο που δεν ασκεί καθήκοντα Προ-
   έδρου ή Δ/ντα Συμβούλου, τότε εκτός των παραπάνω πρέπει να υποβληθεί και πρα-
   κτικό Δ.Σ. με το οποίο θα ορίζεται, ο υποβάλλων την υποψηφιότητα μέτοχος για την 
   άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. 
 δ. Στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

i. Αντίγραφο του καταστατικού της EΠE. 
ii. Πρακτικό της Συνελεύσεως των εταίρων της EΠE με το οποίο θα ορίζεται ποιος από 
τους Διαχειριστές  και εταίρος θα ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ή σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει Διαχειριστής και εταίρος ποιος από τους εταίρους με 
μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 20% θα ασκήσει το δικαίωμα 
του εκλέγεσθαι. 

  Επίσης μέχρι την  παραπάνω ημερομηνία και ώρα πρέπει να έχουν εξοφλή- 
  σει ή διακανονίσει τις μέχρι 31/12/08 εισφορές τους προς το Ξ.Ε.Ε. 

 
EΠIΣHMANΣH 
Οι υποψήφιοι των επαρχιών πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η ανωτέρω ημερομηνία για 

την υποβολή των δηλώσεων υποψηφιότητας, των πιστοποιητικών και την καταβολή των 
εισφορών θεωρείται ως η τελευταία προθεσμία μέσα στην οποία οι δηλώσεις υποψηφιότητας, 
και τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου. Συνεπώς η 
αποστολή τους από τις επαρχίες θα πρέπει να γίνει αρκετό διάστημα πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία. 

H αποστολή των δηλώσεων υποψηφιότητας είναι προτιμότερο να γίνει με συστημένη 
επιστολή. 
 
6. ΠOIOI ΔEN EΠITPEΠETAI NA ANAKΗPΥXΘOYN YΠOΨHΦIOI  

 
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι δεν θα ανακηρυχθούν υποψήφιοι όσοι : 

α. Μέχρι τις 13.00 της 16ης Οκτωβρίου 2009 δεν έχουν καταβάλει ή διακανονίσει 
 τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 εισφορές του ξενοδοχείου ή κάμπινγκ για το οποίο 
 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (εφόσον αυτό έχει πάρει το ειδικό 
 σήμα λειτουργίας πριν την ημερομηνία αυτή) ή δεν έχουν τηρήσει τον 
συμφωνη- θέντα διακανονισμό για τις 
οφειλόμενες εισφορές τους.      
β. Δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. 
γ. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και εφόσον διαρκεί αυτή η 

στέρηση. 
δ. Δεν είναι Έλληνες, ομογενείς ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
 Ένωσης. 
ε. Δεν έχουν υποβάλει όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά και 
 λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 της παρούσας.  
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7. EKΛOΓIKEΣ OMAΔEΣ 
 

Για την εκλογή των αντιπροσώπων, τα ξενοδοχεία της χώρας, διαιρούνται σε έντεκα (11) 
ομάδες.  Τα κάμπινγκ αποτελούν ξεχωριστή ομάδα. 
α) H πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στην Στερεά Ελλάδα, την 

Εύβοια, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα. 
β)  H δεύτερη, εκείνα που λειτουργούν στην Πελοπόννησο και την Ελαφόνησο 
γ)  H τρίτη, εκείνα που λειτουργούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Σκύρο. 
δ)  H τέταρτη, εκείνα που λειτουργούν στα Ιόνια Νησιά. 
ε)  H πέμπτη, εκείνα που λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θάσο 
στ) H έκτη, εκείνα που λειτουργούν στις Κυκλάδες. 
ζ)  H έβδομη, εκείνα που λειτουργούν στην Κρήτη. 
η)  H όγδοη, εκείνα που λειτουργούν στα Δωδεκάνησα.  
θ)  H ένατη, εκείνα που λειτουργούν στην Ήπειρο. 
ι) Η δέκατη εκείνα που λειτουργούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και 
ια) Η ενδέκατη εκείνα που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. 

Στα ξενοδοχεία των δέκα πρώτων τάξεων δεν περιλαμβάνονται αυτά που λειτουργούν στις 
αναγνωρισμένες λουτροπόλεις.   
Ξεχωριστή εκλογική ομάδα (δωδέκατη) αποτελούν τα κάμπινγκ όλης της Χώρας 

που εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους. 
 
8. APIΘMOΣ EKΠPOΣΩΠΩN ΠOY EKΛEΓEI H KAΘE OMAΔA  
 

H κάθε ομάδα εκλέγει τους εξής αντιπροσώπους: 
α) Από την πρώτη ομάδα (Στερεά Ελλάδα - Εύβοια – Αργοσαρωνικός - Κύθηρα) 

εκλέγονται επτά σύμβουλοι, δηλαδή: ένας (1) από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, 
τεσσάρων και ενός αστέρος και δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε  κατηγορία τριών (3) και δύο 
(2) αστέρων. Οι εκλογείς κάθε κατηγορίας ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον ή τους 
αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που  θα ανακηρυχθούν για την κατηγορία τους. 

β) Από την δευτέρα ομάδα (Πελοπόννησο - Eλαφόνησο) εκλέγονται τρεις (3) 
σύμβουλοι: δύο από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα 
ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος. Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και 
τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τους δύο (2) αντιπροσώπους 
τους μεταξύ των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι 
εκλογείς των ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους 
αντιπρόσωπο.  

γ) Από την τρίτη ομάδα (Θεσσαλία - Σποράδες - Σκύρος) εκλέγονται δύο (2) 
σύμβουλοι: ένας από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα 
ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρος. Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και 
τριών αστέρων της ομάδας αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ 
των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των 
ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο.  

δ) Από την τέταρτη ομάδα (Ιόνια Νησιά) εκλέγονται τέσσερις (4) σύμβουλοι ήτοι: ένας 
από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας σύμβουλος από 
τις κατηγορίες δύο και ενός αστέρος.  Οι εκλογείς κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων πέντε, 
τεσσάρων και τριών αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ 
των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν για την κάθε κατηγορία τους και οι εκλογείς των 
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ξενοδοχείων δύο και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο. 
  
ε) Από την πέμπτη ομάδα (Μακεδονία, Θράκη και Θάσος) εκλέγονται πέντε (5) 

σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός 
αστέρος με χωριστή ψηφοφορία. Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά 
και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο. 

στ) Από την έκτη ομάδα (Κυκλάδες) εκλέγονται τρεις (3) σύμβουλοι ήτοι: δύο από τα 
ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός 
αστέρος.  Δηλαδή οι εκλογείς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων της ομάδας 
αυτής ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τους δύο (2) αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων 
που θα ανακηρυχθούν για αυτές τις κατηγορίες αστέρων και οι εκλογείς των ξενοδοχείων δύο 
και ενός αστέρος ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον δικό τους αντιπρόσωπο. 

ζ) Από την έβδομη ομάδα (Κρήτη) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι: ένας από κάθε 
κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος, με χωριστή ψηφοφορία.  
Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον δικό τους 
αντιπρόσωπο. 

η) Από την όγδοη ομάδα (Δωδεκάνησα) εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι ήτοι ένας από 
κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρος με χωριστή 
ψηφοφορία. Δηλ. οι εκλογείς κάθε κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον 
δικό τους αντιπρόσωπο. 

θ) Από την ένατη ομάδα (Ήπειρος) εκλέγεται ένας σύμβουλος από όλα τα ξενοδοχεία 
όλων των κατηγοριών.  Δηλ. οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων ανεξαρτήτως κατηγορίας 
αστέρων ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους, μεταξύ όλων των υποψηφίων που 
θα  ανακηρυχθούν για την ομάδα τους. 

ι) Από την δέκατη ομάδα (Νησιά Βορείου Αιγαίου) εκλέγεται ένας σύμβουλος από όλα 
τα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Δηλ. οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων ανεξαρτήτως 
κατηγορίας αστέρων ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους, μεταξύ όλων των 
υποψηφίων που θα  ανακηρυχθούν για την ομάδα τους.  

ια) Από την ενδέκατη ομάδα (Λουτροπόλεις) εκλέγεται ένας σύμβουλος από 
οποιασδήποτε κατηγορία αστέρων ξενοδοχεία που ευρίσκονται στις Λουτροπόλεις, που 
αναφέρονται κατωτέρω. Δηλαδή οι εκλογείς όλων των ξενοδοχείων των Λουτροπόλεων της 
χώρας ψηφίζουν μαζί και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους μεταξύ των υποψηφίων που 
ανακηρύχθηκαν για τα ξενοδοχεία των Λουτροπόλεων. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν μόνο για την 
εκλογή του αντιπροσώπου των Λουτροπόλεων όχι όμως και των αντιπροσώπων της περιφέρειας 
(ομάδας ξενοδοχείων) που βρίσκεται η Λουτρόπολη. 
π.χ. το Λουτράκι βρίσκεται στην Πελοπόννησο που αποτελεί την δεύτερη εκλογική ομάδα. 
Επειδή όμως είναι Λουτρόπολη οι ξενοδόχοι του Λουτρακίου θα εκλέξουν τον αντιπρόσωπό τους 
απ’ αυτούς που θ’ ανακηρυχθούν υποψήφιοι των Λουτροπόλεων και όχι από τους υποψηφίους 
της δεύτερης εκλογικής ομάδας της Πελοποννήσου. 

ιβ) Από την δωδέκατη ομάδα (Κάμπινγκ) εκλέγονται δύο σύμβουλοι από όλα τα 
κάμπινγκ της Χώρας ανεξαρτήτως τάξης.  Δηλαδή οι εκλογείς των κάμπινγκ της χώρας ψηφίζουν 
μαζί  και εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους μεταξύ των υποψηφίων που θ’ ανακηρυχθούν για 
τα κάμπινγκ όλης της Χώρας. 
Τα παραδοσιακά καταλύματα συμμετέχουν στις εκλογές, εφόσον έχουν όλες τις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με την εξής αντιστοιχία:  Τα πολυτελείας θα συμμετάσχουν ως 
ξενοδοχεία πέντε (5) αστέρων, τα Α' τάξης θα συμμετάσχουν ως ξενοδοχεία τεσσάρων (4) 
αστέρων, τα Β' τάξης ως ξενοδοχεία τριών (3) αστέρων, τα Γ' τάξης ως ξενοδοχεία δύο (2) 
αστέρων και τα Δ' & Ε' τάξης ως ξενοδοχεία ενός (1) αστέρος. 
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9. ΠOIEΣ ΘEΩPOYNTAI ΛOYTPOΠOΛEIΣ  
Ξενοδοχεία Λουτροπόλεων θεωρούνται εκείνα που λειτουργούν στις εξής Λουτροπόλεις: 
Αιδηψό, Αγ. Νικόλαος Αιδηψού, Αριδαία, Ελευθερές, Θέρμη Μυτιλήνης, Θερμοπύλες, Ικαρία, 
Καϊάφα, Καμμένα Βούρλα, Κυλλήνη, Κύθνος, Λαγκαδάς, Λουτρά Καΐτσης, Λουτρά 
Τραϊανουπόλεως, Λουτράκι, Μέθανα, N.Απολλωνία, Πλατύστομο, Σιδηρόκαστρο, Σμόκοβο, 
Στάχτη Πόριαρης και Υπάτη. 
 
10.  ANAKEΦAΛAIΩNONTAΣ TA ANΩTEPΩ TONIZOYME OTI : 

 
α) Εκείνοι που έχουν σύμφωνα με τα ανωτέρω το δικαίωμα του εκλέγεσθαι πρέπει να 

υποβάλουν έγγραφη δήλωση στο Επιμελητήριο μέχρι τις 13.00 της 16ης Οκτωβρίου 2009 ότι 
θέτουν υποψηφιότητα συμβούλου. Στη δήλωση θα αναφέρεται η ομάδα και η κατηγορία 
των ξενοδοχείων, που πρόκειται να αντιπροσωπεύσουν στο Επιμελητήριο. H δήλωσή 
τους αυτή πρέπει να έχει περιέλθει στο Επιμελητήριο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 
Συνεπώς όσοι βρίσκονται στις επαρχίες πρέπει να την αποστείλουν πριν από αρκετές μέρες ώστε 
να φθάσει έγκαιρα στο Ξ.E.E. 

β) Τα ξενοδοχεία και τα Κάμπινγκ για τα οποία θα δηλώσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
υποψηφιότητα πρέπει να έχουν καταβάλει μέχρι τις 13.00 της 16ης Οκτωβρίου 2009, τις μέχρι 
31/12/2008 εισφορές τους προς το Ξ.E.E.  ή να έχουν τηρήσει μέχρι την ημερομηνία αυτή τον 
διακανονισμό των οφειλών τους. 

γ) Στη δήλωση για υποψηφιότητα πρέπει να επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά και 
δικαιολογητικά της παρ. 5 της παρούσας. 

δ) Η κατανομή των αντιπροσώπων στις 12 εκλογικές ομάδες είναι η παρακάτω: 
 
1η Εκλογική Ομάδα (Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων 1  

Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  

Τριών (3) Αστέρων 2  

Δύο (2) Αστέρων 2  

Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 7 

 

2η Εκλογική Ομάδα (Πελοπόννησος - Ελαφόνησος) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων   
Τεσσάρων (4) Αστέρων 2  
Τριών (3) Αστέρων   
Δύο (2) Αστέρων   
Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 



7

 
 

3η Εκλογική Ομάδα (Θεσσαλία – Σποράδες - Σκύρος) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων   
Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  
Τριών (3) Αστέρων   
Δύο (2) Αστέρων   
Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2 

 
4η Εκλογική Ομάδα (Ιόνια) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων 1  

Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  

Τριών (3) Αστέρων 1  

Δύο (2) Αστέρων   
Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4 

 
5η Εκλογική Ομάδα (Μακεδονία – Θράκη – Θάσος) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων 1  

Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  

Τριών (3) Αστέρων 1  

Δύο (2) Αστέρων 1  

Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5 

 
6η Εκλογική Ομάδα (Κυκλάδες) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων   
Τεσσάρων (4) Αστέρων 2  
Τριών (3) Αστέρων   
Δύο (2) Αστέρων   
Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 
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7η Εκλογική Ομάδα (Κρήτη) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων 1  

Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  

Τριών (3) Αστέρων 1  

Δύο (2) Αστέρων 1  

Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5 

 
8η Εκλογική Ομάδα (Δωδεκάνησα) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων 1  

Τεσσάρων (4) Αστέρων 1  

Τριών (3) Αστέρων 1  

Δύο (2) Αστέρων 1  

Ενός (1) Αστέρος 1  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5 

 
9η Εκλογική Ομάδα (Ήπειρος) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων   
Τεσσάρων (4) Αστέρων   
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων   
Ενός (1) Αστέρος   
 
10η Εκλογική Ομάδα (Νησιά Βορείου Αιγαίου) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων   
Τεσσάρων (4) Αστέρων   
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων   
Ενός (1) Αστέρος   
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11η Εκλογική Ομάδα (Λουτροπόλεις) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Πέντε (5) Αστέρων   
Τεσσάρων (4) Αστέρων   
Τριών (3) Αστέρων 1  
Δύο (2) Αστέρων   
Ενός (1) Αστέρος   
 
12η Εκλογική Ομάδα (Κάμπινγκ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Α' Κατηγορίας   
Β' Κατηγορίας   
Γ' Κατηγορίας 2  
Δ' Κατηγορίας   
 
11.  Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων θα αποστείλουμε σε κάθε εκλογέα ψηφοδέλτιο με τα 
 ονόματα των υποψηφίων και οδηγίες για την ψηφοφορία. 
 
12. YΠOΔEIΓMATA EΞOYΣIOΔOTHΣEΩN 

 
Μαζί με την εγκύκλιό μας αυτή σας στέλνουμε υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας και 

υποδείγματα  εξουσιοδοτήσεων και πρακτικών για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, 
που πρέπει να υποβληθούν ανάλογα με την περίπτωση. 
Δηλαδή: 
α) Το υπόδειγμα αριθ. 1 θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκδοσης του σήματος λειτουργίας 

του ξενοδοχείου ή Κάμπινγκ στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, οπότε θα 
υποδειχθεί ο ένας από αυτούς για να ασκήσει το δικαίωμα του ΕΚΛΕΓΕΙΝ & 
EKΛEΓEΣΘAI. 

β) Το υπόδειγμα  αριθ. 2 θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση λειτουργίας της ενδιαφερόμενης 
 επιχείρησης ως ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας οπότε υποδεικνύεται ο ένας από 
 τους ομόρρυθμους εταίρους για να ασκήσει το δικαίωμα του EKΛEΓEΣΘAI. 
γ) Το υπόδειγμα  αριθ. 3 θα χρησιμοποιηθεί όταν η επιχείρηση λειτουργεί ως EΠE για να    
 υποδειχθεί ποιος Διαχειριστής και εταίρος θα ασκήσει το δικαίωμα του EKΛEΓEΣΘAI και 
δ)  Το υπόδειγμα αριθ. 4 θα χρησιμοποιηθεί όταν η επιχείρηση λειτουργεί ως A.E. για να 
 υποδειχθεί ποιος μέτοχος θα ασκήσει το δικαίωμα του EKΛEΓEΣΘAI. 
 
 
      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                H Διευθυντής 

 
 
 
 

 Γεράσιμος Λ. Φωκάς    Aγνή Xριστίδου   



ΤΕ. 11.01.07/07-01-2008 Έκδοση 1η  
 

  

Υπόδειγμα αριθ. 1 

(Αφορά περίπτωση ξενοδοχείου του οποίου το ειδικό σήμα λειτουργίας έχει εκδοθεί 

στο όνομα περισσοτέρων του ενός προσώπων) 

Προς 

την Εφορευτική Επιτροπή εκλογών του 

Ξενοδοχειακού Eπιμελητηρίου Ελλάδος 

 

 

Οι υπογεγραμμένοι 1) ........................................................................... και 2) 

.........................................,3)…………..................................., 4) .................................. 

στα ονόματα των οποίων έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας του ξενοδοχείου      

......................................................που λειτουργεί στην ...............................................  

         (τίτλος)        (πόλη - οδός – αριθμός) 
 

 ...................................................., αστέρων ή τάξης ............., υποδεικνύομε τον ένα από μας 

κ. …………............................................................. να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν  

                     (ονοματεπώνυμο)  

και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ξενοδοχειακού Eπιμελητηρίου Ελλάδος της 7ης 

Δεκεμβρίου 2009. 

 

 

    (Ημερομηνία) ................................................. 

                       Oι Δηλούντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται υποχρεωτικά: 1. Αντίγραφο του ειδικού σήματος 



ΤΕ. 11.01.07/07-01-2008 Έκδοση 1η  
 

Υπόδειγμα αριθ. 2 

(αφορά εκμετάλλευση ξενοδοχείου από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία) 

Προς 

Την Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών του Ξενοδοχειακού Eπιμελητηρίου Ελλάδος 

 

 

Οι υπογεγραμμένοι:  

1)............................................................, 2) ............................................................., 

3) .........................................……............., 4) ............................................................, 

5) .....………………………………………………., εταίροι της ................………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………,  

(επωνυμία της εταιρείας) 

που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ……………………………………………………………………………, 

       (τίτλος ξενοδοχείου) 

που λειτουργεί στην ......……………………………………………………………………........................., 

                (πόλη - οδός - αριθμός) 

υποδεικνύουμε τον ένα από εμάς κ. …………...........................………............................. να  

       (ονοματεπώνυμο) 

ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος της  7ης Δεκεμβρίου 2009. 

  

      (Ημερομηνία) ..................................... 

 

        Οι Δηλούντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται υποχρεωτικά: 1. Αντίγραφο καταστατικού 

     2. Αντίγραφο του ειδικού σήματος 



ΤΕ. 11.01.07/07-01-2008 Έκδοση 1η  
 

Υπόδειγμα αριθ. 3 

(αφορά εκμετάλλευση ξενοδοχείου από EΠE) 

 
Απόσπασμα Πρακτικών της συνελεύσεως των 

εταίρων της EΠE…………………..................................................... 

(επωνυμία εταιρείας) 

 αριθ. ........................ 

 

 

Στην ............................................................................ σήμερα ............................ 

   (διεύθυνση της έδρας της εταιρείας)    (ημερομηνία) 

συνήλθε η Γενική Συνέλευση των εταίρων. 

H συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να υποδείξει τον εταίρο της E.Π.E. που είναι και 

διαχειριστής αυτής ή που η εταιρική του μερίδα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20%  

κ. .............................................................. για να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι 

  (ονοματεπώνυμο) 

στις εκλογές του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος της 7ης Δεκεμβρίου 2009 και 

για λογαριασμό του ξενοδοχείου.............................................., αστέρων ή τάξης ..........,  

      (τίτλος ξενοδοχείου) 

που λειτουργεί στην ...............…………………………………………………………………………………… 

      (πόλη - οδός - αριθμός) 

 

 

    O Διαχειριστής      Οι Εταίροι 

 

 

 
Ότι ακριβές απόσπασμα 
(Ημερομηνία) .................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επισυνάπτονται υποχρεωτικά: 1. Αντίγραφο καταστατικού    
     2. Αντίγραφο του ειδικού σήματος 



ΤΕ. 11.01.07/07-01-2008 Έκδοση 1η  
 

Υπόδειγμα αριθ. 4 

(εκμετάλλευση ξενοδοχείου από A.E.) 
  

Απόσπασμα Πρακτικών της συνεδριάσεως του Δ.Σ. 
της A.E. ................................................................................ 

     (επωνυμία της εταιρείας) 
                                             αριθ. ................... 
 

Στην ......................................................................... σήμερα ................................. 

  (διεύθυνση της έδρας της εταιρείας)                 (ημερομηνία)  

συνήλθε το Δ.Σ. της A.E. ................................................................................ 

Το Δ. Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να υποδείξει τον μέτοχο που κατέχει το 10% 

των μετοχών του καταβεβλημένου κεφαλαίου κ. ........................................................... 

         (ονοματεπώνυμο) 
για να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος της 7ης Δεκεμβρίου 2009 για λογαριασμό του ξενοδοχείου 

........................................……………………… αστέρων ή τάξης .……..., που λειτουργεί στην 

  (τίτλος ξενοδοχείου)    

...................................................................................................... 

             (πόλη - οδός - αριθμός) 

 

   O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Tα Mέλη 

 

 

 
Ότι ακριβές απόσπασμα 
(Ημερομηνία) ................................................. 

                  O Δ/νων Σύμβουλος 

 

 
 
 
 
 
 
 
Επισυνάπτονται υποχρεωτικά: 1. Αντίγραφο του ειδικού σήματος 

     2. Αντίγραφο καταστατικού 
     3. Πρακτικό της τελευταίας γενικής συνέλευσης  

         των μετόχων. 
     4. Πρακτικό Γεν. Συνέλευσης περί εκλογής Δ.Σ. 
     5. Πρακτικό ή ΦΕΚ συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα 



 
 
 

Δ H Λ Ω Σ H  
 
του 
..........................…....................................... 
  (ονοματεπώνυμο) 
ενεργούντος ως …………………………...................... 
( * ) ....……………………………………........................ 
.........................................................................
......................................................................... 
που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ...................... 
......................................................................... 
  (τίτλος) 
αστέρων ..........., που βρίσκεται ......................... 
     (πόλη) 
....................................................................................... 

 (οδός)    (Aριθ.) 

 

 
 ................................................../2009 
  (ημερομηνία) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
( * ) Στα κενά αυτά θα αναγραφεί η ιδιότητα  
 την οποία έχει ο υποβάλλων την υποψηφιό-
 τητα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης 
 όπως αναγράφονται στην παρ. 5 της προ-
 κήρυξης των εκλογών. 
 
 
 

   Π P O Σ 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ξενοδοχειακού Eπιμελητηρίου της 
Eλλάδος 

-------------------------- 
 

Mε την παρούσα σας δηλώνω ότι επιθυμώ 
να είμαι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν 
στις 07/12/2009 για την ανάδειξη νέας Διοίκησης 
του Ξ.E.E. 

Eίμαι ............................………………… ( * ) 
.........................................................................
.........................................................................
..................................................... και σύμφωνα 
με την 14501/18-9-2009 εγκύκλιό σας υποβάλλω 
υποψηφιότητα για την ( ...................) εκλογική 
ομάδα (......…………............................................ 
.........................................................................
..........) και επιθυμώ να εκλεγώ αντιπρόσωπος 
των ξενοδοχείων ................................. αστέρων. 

Συνημμένα σας υποβάλλω τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α) ................................................................... 
β)………............................................................ 
γ)  .................................................................... 
δ)  .................................................................... 
ε)  .................................................................... 
στ) .................................................................. 
ζ)  .................................................................... 
 
   O ΔHΛΩN 
 



 

  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): Ξ.Ε.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
εξουσιοδοτώ την υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. ν' αναζητήσει και να λάβει για λογαριασμό μου το αντίγραφο Ποινικού μου  
Μητρώου, από το αρμόδιο τμήμα Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για . 
την ανακήρυξή μου ως υποψηφίου στις εκλογές νέων μελών του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε., στις 07/12/2009. 
 
 
 
 

 (4) 
 

Ημερομηνία:      …/……./ 2009… 
 

                                                                                                                                                                            Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

                                                                                                                                            (Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

  


