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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 25 Απριλίου ψηφίζουν 120.000 μηχανικοί
Για τα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ, που θα παραμείνουν στο «τιμόνι» μέχρι το 2012, θα
ψηφίσουν την Κυριακή 25 Απριλίου οι περίπου 120.000 μηχανικοί-μέλη του Επιμελητηρίου (17.500 στην
Κ. Μακεδονία). Πρόκειται για τις μαζικότερες εκλογές φορέα πανελλαδικά.
Και στις εκλογές της 25ης Απριλίου θα εφαρμοσθούν οι πρωτοποριακές για την Ελλάδα
ηλεκτρονικές μέθοδοι καταμέτρησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και bar code.
Οι φετινές εκλογές του ΤΕΕ θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς εκκρεμούν μια σειρά από
φλέγοντα θέματα για τους μηχανικούς και την ελληνική οικονομία και κοινωνία, όπως οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στην αγορά κατασκευών, οι εξελίξεις στο φορολογικό, το ασφαλιστικό και την
εκπαίδευση (ιδιωτικά κολλέγια κτλ), τα επαγγελματικά δικαιώματα, η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τους
ημιϋπαίθριους χώρους και τον Κανονισμό Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) κτλ.
Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των μηχανικών στις φετινές εκλογές πρέπει να ξεπεράσει το 45%
των προηγούμενων και να είναι ενεργή και αποφασιστική, ώστε ο λόγος του ΤΕΕ στα κέντρα λήψης
αποφάσεων να γίνει πιο ηχηρός.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ, ενώ από την εκλογική διαδικασία
θα αναδειχθούν:
-Τα 155 αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, με γεωγραφική κατανομή.
Από αυτά αντιστοιχούν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 24 μέλη.
-Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, εννέα τον αριθμό, με πέντε υποψηφίους η κάθε μία
(Πολιτικών μηχανικών, Αρχιτεκτόνων μηχανικών, Μηχανολόγων μηχανικών, Ηλεκτρολόγων μηχανικών,
Αγρονόμων  Τοπογράφων μηχανικών, Χημικών μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών,
Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρονικών μηχανικών).
-Οι εκλεγμένοι των επιστημονικών επιτροπών αποτελούν επίσης μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που
έχει συνολικά 200 μέλη.
-Τα τέσσερα αιρετά μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με ισάριθμα αναπληρωματικά.
-Τα δεκαπέντε αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εδρεύει στην Αθήνα, και τα πέντε μέλη
των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, με
ισάριθμα αναπληρωματικά.
-Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος.
Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι εξήντα και κατά νομούς τα μέλη
κατανέμονται ως ακολούθως: σαράντα δύο (42) από το νομό Θεσσαλονίκης και από τρία (3) μέλη από
τους νομούς Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
Από τα μέλη της Αντιπροσωπείας θα εκλεγούν στη συνέχεια οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, οι
γενικοί γραμματείς της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ υπέβαλαν υποψηφιότητα 22 συνδυασμοί και τρεις μεμονωμένοι
υποψήφιοι.
Για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων υπέβαλαν υποψηφιότητα 15 από τους συνδυασμούς,
οι οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητες και για την Αντιπροσωπεία, καθώς και επιπλέον 14 συνδυασμοί και
ένας μεμονωμένος,
Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπέβαλαν υποψηφιότητα 11 συνδυασμοί, οι οποίοι κατέθεσαν
υποψηφιότητες και για την Αντιπροσωπεία.
Για την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ υπέβαλαν
υποψηφιότητες 13 συνδυασμοί, 6 από τους οποίους κατέθεσαν υποψηφιότητες και για το Πειθαρχικό
Συμβούλιο καθώς και επιπλέον 2 συνδυασμοί. Συνολικά οι παρατάξεις είναι οι εξής 15:
1. Αδέσμευτοι-Ανεξάρτητοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (Α2 ΕΛΕΜ)
με εκπρόσωπο τον Μουρατίδη Κυριάκο (αρχ. μηχανικό)
2. Αδέσμευτοι Μηχανικοί και Ανεξάρτητοι Νέοι (AMAN)
με εκπρόσωπο τον Δερμεντζόγλου Λάμπρο (ηλ. μηχανικό)
3. Ακομμάτιστο Κίνημα Μηχανικών για το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ
με εκπρόσωπο την Τριανταφύλλου Σμαράγδα (χημικό μηχανικό)
4.Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΑΚΜΗ)
με εκπρόσωπο τον Ευσταθίου Ευστάθιο (ηλ, μηχανικό)
5. Αριστερό Σχήμα Μηχανικών
με εκπρόσωπο τον Κλειδαρά Ιωάννη (αρχ. μηχανικό)
6. Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ)

με εκπρόσωπο τον Μπίλλια Παρίση, (πολ. μηχανικό).
7. Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών
με εκπρόσωπο τον Ζώκα Νικόλαο (ηλ. μηχανικό)
8. ΔΚΜη-ΔΑΠ
με εκπρόσωπο τον Αμανατίδη ’νθιμο ( μηχ. μηχανικό)
9. Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Ελ.Ε.Μ.)
με εκπρόσωπο τον Αντιβαλίδη Παναγιώτη (πολ.μηχανικό)
10. Κώστας Λυσαρίδης
με εκπρόσωπο τον Λυσαρίδη Κωνσταντίνο (πολ. μηχανικό)
11.Μηχανικοί επί τω έργω
με εκπρόσωπο τον Τσουρέκα Δημήτριο (ηλ. μηχανικό)
12.Μηχανικοί της ανάπτυξης
με εκπρόσωπο τον Παντέκη Λάμπρο (πολ. μηχανικό)
13.Μηχανικοί της εκπαίδευσης
με εκπρόσωπο τον Τσίτο Ξενοφώντα (πολ. μηχανικό)
14. Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Διπωλματούχων Μηχανικών (Π.Α.Σ.Κ.Δ.Μ.)
με εκπρόσωπο την Μίχου Σουλτάνα (ηλ. μηχανικό)
15. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ Μηχανικών για το ΤΕΕ
με εκπρόσωπο τον Φάμελλο Σωκράτη (χημ.μηχανικό)
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Ένας ψηφοφόρος μπορεί να βάλει:
Στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέχρι 12 σταυρούς προτίμησης για το Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι τρεις σταυρούς σε υποψηφίους άλλων Περιφερειακών Τμημάτων
του ίδιου συνδυασμού.
Στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέχρι 20 σταυρούς προτίμησης.
Στο ψηφοδέλτιο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι δύο.
Στο ψηφοδέλτιο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι τρεις.
Στο ψηφοδέλτιο της αντίστοιχης Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας μέχρι τρεις σταυρούς.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές θα διεξαχθούν στο περίπτερο 10 της Δ.Ε.Θ., όπου και θα λειτουργούν 20
εκλογικά τμήματα.
Στο νομό Ημαθίας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Στρατού 72, Βέροια.
Στο νομό Κιλκίς, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Γ. Καπέτα 157, Κιλκίς.
Στο νομό Πέλλας, στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, Διοικητήριο, Έδεσσα.
Στο νομό Πιερίας, στο γραφείο της ΝΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ, Π. Τσαλδάρη 16, Κατερίνη.
Στο νομό Σερρών, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2 αίθουσες), τέρμα Ομονοίας, Σέρρες.
Στο νομό Χαλκιδικής, στο γραφείο της ΝΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ, 22ας Απριλίου 1, Πολύγυρος._

