
 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Σ Ι Α   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  ΣΗ  

ΕΛΛΑΔΑ  (Ο.Ε.Ε.) 
Π ξ ν θ ή ξ π μ ε  ε θ ι ν γ ώ λ 

 
Η Κεληξηθή Δηνίθεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Επηκειεηεξίνπ ηεο Ειιάδαο, έρνληαο ππόςε 

ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν. 1100/80, όπσο ηζρύεη 

 Σσλ Π.Δ. 351/83 θαη 225/86, όπσο ηζρύνπλ 

Σελ  απόθαζε ηεο   K/107/3-9-2013  ζπλεδξίαζεο ηεο Κ.Δ. 

Πξνθεξύζζεη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο πλέιεπζεο ησλ 

Αληηπξνζώπσλ (ηΑ) θαη ησλ κειώλ ησλ Σνπηθώλ Δηνηθήζεσλ (Σ.Δ.) ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Σκεκάησλ (Π.Σ.) ηνπ Ο.Ε.Ε. 

1. Οη εθινγέο ζα δηελεξγεζνύλ ηελ Κπξηαθή  15  Δεθεκβξίνπ 2013 , από 08:00 κέρξη 

18:00.             

2. Δηθαίσκα ςήθνπ θαη ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο έρνπλ ηα κέιε ηνπ Ο.Ε.Ε. 

πνπ ζα εθπιεξώζνπλ ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ έηνπο 2012, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 8  Ννεκβξίνπ 2013 θαη 

ώξα  20.00, θαζώο επίζεο θαη όζνη εγγξαθνύλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή. 

3. Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Κ.Δ. ηνπ Ο.Ε.Ε. κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή 8  Ννεκβξίνπ 2013 θαη ώξα 20.00 θαη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ζπλνδεύνληαη από απόδεημε πιεξσκήο ή θαηάζεζεο ζηελ Εζληθή Σξάπεδα (αξηζ. 

Λνγ/κνύ 040/ 546004-26) ηνπ αηνκηθνύ παξαβόινπ ππνςεθηόηεηαο ,ην νπνίν 

νξίδεηαη  ζε  δύν (2)  επξώ  

4. Σα κέιε ηνπ Ο.Ε.Ε. πνπ έρνπλ δειώζεη όηη δηακέλνπλ κόληκα ή πξνζσξηλά ζην 

εμσηεξηθό ή θαηνηθνύλ ζηα λεζηά  ησλ Κπθιάδσλ εθηόο  ηεο  ύξνπ, ζηα λεζηά 

ηεο Δσδεθαλήζνπ  εθηόο  Ρόδνπ θαη Κσ , ζηα  λεζηά ησλ πνξάδσλ ,ζηελ Ιθαξία, 

ζηελ Λήκλν, ζηελ Θάζν θαη ζηελ ακνζξάθε, ζα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο 

δηθαίσκα είηε κε αιιεινγξαθία, είηε απηνπξνζώπσο ζε Εηδηθό Εθινγηθό Σκήκα 

ζηελ Αζήλα ή ζε εθινγηθό ηκήκα ηεο  Πεξηθέξεηαο  όπνπ αλήθεη δηνηθεηηθά ην 

λεζί ηνπο. 

5. Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ θάζε Πεξηθέξεηαο , ηα κέιε πνπ ζα 

πξέπεη λα ςεθίζνπλ ζε θαζέλα από απηά, ν ρώξνο όπνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

εθινγηθά ηκήκαηα θαζώο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζα γλσζηνπνηεζνύλ κε 

εηδηθή αλαθνίλσζε ηεο Κ.Δ πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο ΕΘΝΟ  θαη 

ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ   
6. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ζα δεκνζηεπζνύλ ζηηο εθεκεξίδεο ΝΕΑ θαη. 

ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

κειώλ ησλ Σ..Δ. ησλ Π.Σ. ηνπ ΟΕΕ ζα δεκνζηεπζνύλ επηπιένλ ζε κηα εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ησλ  Πεξηθεξεηαθώλ  Ελνηήησλ  πνπ πεξηιακβάλεη θάζε 

Π.Σ.  

 

      

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΟΕΕ  

 

            Γεώξγηνο  Κπδσλάθεο 


