
Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος
Πως ψηφίζουμε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Συνάδελφοι,

Στις  εκλογές  του  ΟΕΕ  που  θα  γίνουν  στις  15/12/2013  εκλέγουμε
Αντιπροσώπους για  την  Συνέλευση  των  Αντιπροσώπων  την  επονομαζόμενη  εν
συντομία ΣτΑ  και μέλη για τις Τοπικές Διοικήσεις.

Περιφερειακές διοικήσεις στην περιοχή της Αττικής δεν έχουμε και εκλέγουμε
στην Αττική μόνο Αντιπροσώπους για την Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Για το λόγο αυτό στην Αττική έχουμε ανά εκλογικό τμήμα μια κάλπη και στα
εκλογικά τμήματα όλης της χώρας έχουμε ανά εκλογικό τμήμα δυο κάλπες , μια για
της Τοπικές Διοικήσεις και μια για την ΣτΑ.

Εκλογή Τοπικών Διοικήσεων  .
Στην Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα εκλέγουμε Τοπικές Διοικήσεις.

Εδώ οι υποψήφιοι είναι μέχρι δέκα (10) και έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε μέχρι
πέντε (5) σταυρούς. Για τις Τοπικές Διοικήσεις ψηφίζουν τα μέλη κάθε περιφερειακού
τμήματος και δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή της ΤΔ μέλη άλλων
Περιφερειακών Τμημάτων.

Εκλογή μελών για την Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Για την εκλογή εκπροσώπων για την Συνέλευση των Αντιπροσώπων η χώρα έχει

χωριστεί σε τρεις περιφέρειες.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Το σύνολο των συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα ψηφίζει όπου και να βρίσκετε

σε όλα τα εκλογικά διαμερίσματα  αλλά έχει  περιορισμό στους σταυρούς που θα
βάλει. 
Συγκεκριμένα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Μπορείτε να βάλετε μέχρι είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης σε ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ,  μέχρι  ένα  (1)  σταυρό  σε  ΥΠΟΨΗΦΙΟ  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και  μέχρι  ένα  (1)  σταυρό  σε
ΥΠΟΨΗΦΙΟ της ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Μπορείτε να βάλετε μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης σε ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  μέχρι  ένα  (1)  σταυρό  σε
ΥΠΟΨΗΦΙΟ  της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  και  μέχρι  ένα  (1)  σταυρό  σε
ΥΠΟΨΗΦΙΟ της ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ της ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
Μπορείτε να βάλετε μέχρι δεκάξι (16) σταυρούς προτίμησης σε ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ της
ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ,  μέχρι  ένα  (1)  σταυρό  σε  ΥΠΟΨΗΦΙΟ  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  και  μέχρι  ένα  (1)  σταυρό  σε  ΥΠΟΨΗΦΙΟ  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

www.akioe.gr    -    info@akioe.gr 
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