


ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                                                                                                                Πειραιάς................………………………………….. 

Π  Λ  Η  Ρ  Ε  Ξ  Ο Υ  Σ  Ι  Ο 
Προς το 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ακτή Μιαούλη 65 
Πειραιά 
 
Με το πληρεξούσιό μας αυτό εξουσιοδοτούμε τον κ………………………………Διευθ……………  Τηλ……………… 
Για να μας εκπροσωπήσει κατά τις Αρχαιρεσίες της 17ης  Φεβρουαρίου 2010 για την ανανέωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος και να ψηφίσει για λογαριασμό μας για τα παρακάτω πλοία που ανήκουν αντίστοιχα στις παρακάτω Πλοιοκτήτριες Εταιρείες, 
καθώς και για κάθε άλλο θέμα που θα ετέθετο για ψηφοφορία. 
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Συνημμένο (α) 
 
Αριθμ. 50017/2/79 
Περί εφαρμογής των άρθρων 4 και 9 του Ν. 989/79 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ν.Ε.Ε. 
ισχυουσών διατάξεων.» 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 ‘Έχοντες υπόψη : 
(α) Τας διατάξεις των άρθρων 4 και 9 παρ. 7 του Νόμου 989/79 «περί τροποποιήσεως και  συμπληρώσεως 

των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων (ΦΕΚ 260Α/27.11.79)». 
(β) Το υπ’ αριθ. 68/10.11.79 έγγραφο του Ν.Ε.Ε. 
(γ) Το απόσπασμα του από 5.1.80 πρακτικού της υπ’ αριθ. 1 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Ε.Ε. αποφασίζομεν: 
 Ορίζομεν την χωρητικότητα των πλοίων, των κατά το άρθρον 4 του Νόμου 989/79 πλοιοκτητών – μελών 

του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, κατά κατηγορίας ως ακολούθως : 
 

Κατηγορία (α) : 
 Ολική χωρητικότητα άνω των 3.000 κ.ο.χ., προκειμένου περί πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου. 

Κατηγορία (β) : 
 Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί φορτηγών πλοίων τακτικών γραμμών. 

Κατηγορία (γ): 
 Ολική χωρητικότης από 500 – 3.000 κ.ο.χ. προκειμένου περί πλοίων της μεσογειακής φορτηγού ναυτιλίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών ανοικτής θαλάσσης ανεξαρτήτως χωρητικότητος. 
Κατηγορία (δ): 

 Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί επιβατηγών σκαφών (υπερωκεάνεια – μεσογειακά ή 
περιηγητικών πλόων). 
Κατηγορία (ε) : 

 Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί πλοίων της επιβατηγού ακτοπλοϊκής ναυτιλίας. 
Κατηγορία (στ): 

 Ολική χωρητικότης μέχρι 500 κ.ο.χ., προκειμένου περί ακτοπλοούντων φορτηγών πλοίων ξηρού ή υγρού 
φορτίου. 
Κατηγορία (ζ) : 

 Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί ναυαγοσωστικών – ρυμουλκών και λοιπών βοηθητικών της 
ναυτιλίας πλοίων.. 
Κατηγορία (η) : 

 Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. 
 
Οι ψήφοι ανά χωρητικότητα πλοίων προς απόκτησιν της ιδιότητας του εκλογέως συμφώνως προς το άρθρο 9 παρ. 
7 του Νόμου 989/79 καθορίζονται ως ακολούθως : 
(α) Μία (1) ψήφος ανά 500 κόρους με ανώτατο όριο 160 ψήφοι, προκειμένου περί πλοίων της ποντοπόρου 

φορτηγού ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητος άνω των 3.000 κ.ο.χ. 
(β) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ., προκειμένου περί πλοίων της φορτηγού ναυτιλίας τακτικών γραμμών 

ανεξαρτήτως χωρητικότητος. 
(γ) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ. κόρους προκειμένου περί πλοίων της Μεσογειακής φορτηγού ναυτιλίας 

ξηρού και υγρού φορτίου ανά 500 έως 3.000 κ.ο.χ., εις τα οποία περιλαμβάνονται και τα αλιευτικά ανοικτής 
θαλάσσης. 

(δ) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ. με ανώτατο όριο 160 ψήφοι προκειμένου περί της επιβατηγού ναυτιλίας 
(Υπερωκεάνεια – Μεσογειακά και περιηγητικών πλόων). 

(ε) Μία ψήφος ανά 500 κόρους προκειμένου περί πλοίων της επιβατηγού ακτοπλοούσης ναυτιλίας 
ανεξαρτήτως χωρητικότητος. 

(στ) Μία (1) ψήφος ανά πλοίον προκειμένου περί πλοίων της ακτοπλοούσης φορτηγού ναυτιλίας ξηρού και 
υγρού φορτίου μέχρι 500 κ.ο.χ. 

(ζ) Μία ψήφος ανά σκάφος προκειμένου περί ναυαγοσωστικών – ρυμουλκών και λοιπών βοηθητικών της 
ναυτιλίας πλοίων. 

(η) Μία ψήφος ανά σκάφος προκειμένου περί επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. 
 
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και κοινοποιηθήτω προς εκτέλεσιν. 
 

Πειραιάς 29 Ιανουαρίου 1980 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 



Συνημμένο (β)          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.1324 
Περί τρόπου ενεργείας εκλογών δια την ανάδειξιν των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ναυτικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

‘Εχοντες υπόψη : 
α) Τας διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν.989/1979 «περί 
τροποποιήσεως των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος, ισχυουσών διατάξεων (ΦΕΚ 260Α’/27.11.79) 
β) Την υπ’ αριθμ. 1318/1981 Γνωμοδότησιν του Συμβουλίου 
Επικρατείας, προτάσει του επί της Εμπορικής Ναυτιλίας 
Υπουργού, απεφασίσαμεν : 
 

‘Αρθρον 1 
Τα της εκλογής προς ανάδειξιν μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΕΕ διέπονται υπό των σχετικών διατάξεων 
του Ν. 989/1979, ως ούτος εκάστοτε ισχύει και των κατ’ 
εξουσιοδότησιν και εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντων και 
ισχυόντων Π. Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων, ως και υπό 
του παρόντος Π.Δ/τος κατά τα εν τοις επομένοις άρθροις 
οριζόμενα, 

‘Αρθρον 2 
Συγκρότησις Εκλογικής Επιτροπής-Διενέργεια Εκλογής. 

 
1.Η εκλογή προς ανάδειξιν μελών του Διοικητιικού Συμβουλίου 
του ΝΕΕ ενεργείται εις το Κατάστημα αυτού, κατόπιν 
προσκλήσεων της κατά το άρθρον 9παρ. 3 του Ν. 989/1979 
Εκλογικής Επιτροπής, δημοσιευομένης προ τριάκοντα ημερών 
εις δύο τουλάχιστον Αθηναϊκάς και δύο Πειραϊκάς εφημερίδας 
σχετική δε ανακοίνωσις αναρτάται εις εμφανές σημείον του 
Ν.Ε.Ε., εις 2 κατά την κρίσιν της Επιτροπής Δημόσια 
Καταστήματα και στο εκδιδόμενο υπό του Ν.Ε.Ε. δελτίου 
τύπου. 
2.Η εκλογική Επιτροπή συγκροτείται δια πράξεως του 
Προέδρου αυτής, μετά τον ορισμόν, αρμοδίως των μελών 
ταύτης, ως και των αναπληρωτών αυτών 6 μήνες προ της 
λήξεως της θητείας του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΝΕΕ. Κατ’ εξαίρεσιν για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 
Φεβρουάριο του 1982, η εκλογική επιτροπή θα συγκροτηθεί 
μέχρι 31.1.82. 
3. Εις τα μέλη και τον Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής 
καταβάλλεται αποζημίωσις, καθοριζόμενη υπό της Διοικούσης 
Επιτροπής του Ν.Ε.Ε. 
4. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται 
κεχωρισμένως, συμφώνως προς την νόμιμον, κατά κατηγορίας 
πλοίων, σύνθεσιν αυτού και επί τη βάσει των οικείων 
Μητρώων του ΝΕΕ. 
5. Εις την πρόσκλησιν αναγράφεται η ημέρα και ώρα ενάρξεως 
και λήξεως αυτής, ως και ο αριθμός των εκλεγησομένων, εξ 
εκάστης κατηγορίας πλόιων, Συμβούλων. 
6. Η εκλογή διεξάγεται εντός μιας ημέρας ή δύο το πολύ 
διαδοχικών ημερών εις περίπτωσιν μεγάλου αριθμού 
εκλογέων, κατά την κρίσιν της εκλογικής Επιτροπής. 
 

‘Αρθρον 3 
Εκλογείς – Εκλόγιμοι, Εκλογικό δικαίωμα 

 
Εκλογείς προς ανάδειξιν των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΕΕ είναι πάντα τα κατά νόμον έχοντα 
δικαίωμα ψήφου μέλη αυτού, τα εγγεγραμμένα εις τα οικεία 
Μητρώα του ΝΕΕ μέχρι και της τριακοστής (30) προ των 
εκλογών ημέρας με βάσιν τα μητρώα του ΝΕΕ, η εκλογική 
επιτροπή θα προβαίνει εις την σύνταξιν των εκλογικών 
καταλόγων κατά κατηγορίας των μελών του, ως αύται 
προβλέπονται εις το άρθρο 7 του ν. 989/1979. 
2. Στερούνται δικαιώματος ψήφου τα μέλη του Ν.Ε.Ε. τα 
κηρυχθέντα τελεσιδίκως εις κατάστασιν πτωχεύσεως και μήπω 
αποκατασταθέντα, τα στερηθέντα αμετακλήτως των πολιτικών 
δικαιωμάτων και εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις, τα 

έχοντα καταδικασθή εις οιανδήποτε ποινήν δια κλοπήν, 
υπεξαίρεσιν, αισχροκέρδειαν την προβλεπομένην και 
τιμωρουμένην κατά τας  διατάξεις του άρθρου 405 του Π.Κ., 
νοθείαν, απιστίαν, ψευδορκία, εκβίασιν, πλαστογραφίαν, 
δωροδοκίαν, καταπίεσιν, δολίαν χρεωκοπίαν, λαθρεμπορίαν, 
τοκογλυφίαν, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντικήν 
δυσφήμισιν ή απόπειραν τούτων και εφ’ όσον εξακολουθούν 
καταχωριζομέναι αι σχετικαί κατά τας διακρίσεις του άρθρου 
577 του Κ.Π.Δ., ως αντικαταστάθη δια του άρθρου 26 του Ν.Δ. 
1160/1972, ως και τα τελούντα υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή 
δικαστική αντίληψιν. 
3. Εκλόγιμα είναι τα έχοντα τα προσόντα του εκλογέως μέλη 
του Ν.Ε.Ε. 
4. Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.’ 
Εκαστος εκλογεύς δύναται να ασκήση το προς ψήφισιν 
δικαίωμά του είτε αυτοπροσώπος, είτε δι’ άλλου. Εν τη 
τελευταία περιπτώσει αι προτιθέμενοι όπως ασκήσουν το 
εκλογικόν δικαίωμα κατ’ εντολή και δια λογαριασμόν άλλων 
δυνάμει πληρεξουσίων εγγράφων ή σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων, οφείλουν να καταθέσουν παρά τω 
Γραμματεί της Εκλογικής Επιτροπής τα σχετικά πληρεξούσια 
έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις, επί ποινή απαραδέκτου, το 
βραδύτερον μέχρι της μεσημβρίας  τη προτεραίας της 
εκλογκής ημέρας. 
 

‘Αρθρον 4. 
Υποβολή αιτήσεων – ανακήρυξις υποψηφίων. 

 
1.Οι επιθυμούντες εκ των εκλογίμων όπως διεκδικήσουν το 
αξίωμα του Συμβούλου, υποβάλλουν εις τον Γραμματέα της 
Εκλογικής Επιτροπής δήλωσιν υποψηφιότητος, μέχρι και της 
μεσημβρίας της προτεραίας της δια την εκλογήν ορισθείσης 
ημέρας, συνοδευομένην υπό υπευθύνου δηλώσεως του Ν. 
105/1969, ότι δεν καταδικάσθησαν δι αδικήματα 
προβλεπόμενα υπό του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος και 
γραμματίου του Ταμείου του Ν.Ε.Ε. περί καταθέσεως του 
ποσού των 2.000 δρχ. Πρότασις πέντε (5) τουλάχιστον 
εκλογέων περί της υποψηφιότητος εκλογίμων  μελών του 
Ν.Ε.Ε., κατατιθεμένη ως άνω, επέχει θέσιν Δηλώσεως 
υποψηφιότητος. Η Δήλωσις υποψηφιότητος δέον όπως πέραν 
των λοιπών στοιχείων του υποψηφίου, αναφέρει και την 
κατηγορίαν δι ήν δηλούται η υποψηφιότης. 
2. Την αυτήν ημέραν, καθ’ ην έληξε η προθεσμία υποβολής 
Δηλώσεων υποψηφιότητας, η Εκλογική Επιτροπή 
ανακηρύσσει εν συνεδρία τους υποψηφίους. Η περί 
ανακηρύξεως των υποψηφίων κατά κατηγορίας και κατ’ 
αλαφαβητικήν τάξιν εν εκάστη κατηγορία απόφασις της 
Εκλογικής Επιτροπής αναρτάται εις εμφανές σημείον του 
Ν.Ε.Ε., προς γνώσιν των εκλογέων. 
3. Εις περίπτωσιν μη υποβολής εν όλω ή εν μέρει 
υποψηφιοτήτων  δια κατηγορίαν τινά, η Διοικούσα Επιτροπή 
του Ν.Ε.Ε. εκλέγει εκ των εκλογέων, της περί ης πρόκειται 
κατηγορίας μελών του Ν.Ε.Ε., τόσους υποψηφίους μέχρι 
συμπληρώσεως του διπλασίου του αριθμού των τακτικών 
μελών, όστις προβλέπεται εκ της νομίμου συνθέσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου δια την κατηγορίας ταύτην. Η προς 
πλήρωσιν των τοιούτων θέσεων εκλογή υπό της Διοικούσης 
Επιτροπής, γίνεται την αυτήν ημέραν καθ’ ην έληξεν η 
προθεσμία υποβολής Δηλώσεων υποψηφιότητος. 

 
‘Αρθρον 5. 

Εποπτεία εκλογής. 
 

1. Την  εκλογήν διευθύνει και εποπτεύει η Εκλογική Επιτροπή. 
Εν η περιπτώσει μέλη της Εκλογικής Επιτροπής είναι απόντα, 
καλούνται οι αναπληρωταί των. Εις περίπτωσιν ελλείψεως 
απαρτίας, η εκλογή αναβάλλεται επί επτά (7) ημέρας. 



 

Η ακρίβεια των στοιχείω αι με αυτή τη δήλωση μπορεί ν που υποβάλλοντ
να εκλεχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)  

                                                                                                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΕΑ

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Προς : (1) 
………………………………………………………………………………………………………………………
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.:………..Τ.Κ.:…….. 
Αρ. Τηλεμοιοτύπου (Fax)……………………Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (e-mail)………….……………
 
 
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: 
 
(α) Βεβαιώνω το δικαίωμα που μου παραχωρήθηκε από τις Πλοιοκτήτριες εταιρείες να ψηφίσω για 
λογαριασμό τους ή να εξουσιοδοτήσω τρίτο πρόσωπο να ψηφίσει για λογαριασμό τους στις εκλογές 
της 17/2/2010.  
(β) Δεν έχω καταδικασθεί για αδικήματα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 παρ 2 του υπ΄ αριθ 
1324/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 330/27-11-81). 
         
            
          Ημερομηνία………….…20……. 

    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.  
 
 

 
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) 



 
 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 
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Προς : 
Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ακτή Μιαούλη 65 
185 36 Πειραιάς 

 
 
 

 Δ Η Λ Ω Σ Η 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος………………………………………………………….. 
 
γεννηθείς το …………………………εις…………………………………………….. 
 
Αρ. ταυτότητος                                      κάτοικος………………………………….. 
 
……………………………………………………..τηλ……………………………….. 
 
επάγγελμα Εφοπλιστής - Πλοιοκτήτης /Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
που διαχειρίζεται πλοία υπό Ελληνική σημαία δηλώνω, ότι επιθυμώ να  θέσω  
υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για  
 
την…………………………………………………………………………Κατηγορία   
 
της…………………………………………………………………………………….. 
 

   για τις εκλογές της 17.2.2010. 
 
Επίσης με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται  
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω, ότι δεν έχω 
καταδικασθεί για αδικήματα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 παρ 2 του υπ΄ αριθ  
1324/1981 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 330/27-11-81). 

 
 

Ο ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
 

Συνημμένα 
1. Παράβολο Ν.Ε.Ε. 15,00 Ευρώ  
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