ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 4989/19.11.2013
Δ Ε ΛΤ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Απαραίτητη η συμμετοχή όλων των μηχανικών στις εκλογές της Κυριακής 24/11
Στις κάλπες προσέρχονται στις 24 Νοεμβρίου οι μηχανικοί όλης της χώρας, προκειμένου ν'
αναδείξουν τα αιρετά τους όργανα για την επόμενη τριετία. Η συμμετοχή όλων των μηχανικών
στην εκλογική διαδικασία είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να γίνει δυνατότερη η “φωνή”
των μελών του ΤΕΕ και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τα φλέγοντα ζητήματα του
κλάδου, όπως η ανεργία, η μετανάστευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Η ψήφος είναι δύναμη και δικαίωμα μας και η μαζική συμμετοχή των Μηχανικών στις
εκλογές ενδυναμώνει την ισχύ του ΤΕΕ και ισχυροποιεί τη δυνατότητά του να παρεμβαίνει
στα πράγματα που αφορούν την ανάπτυξη και τον τεχνικό κόσμο της χώρας.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα διαρκέσει από τις 8 το πρωί μέχρι τις επτά το βράδυ
και θα πραγματοποιηθεί στους εξής χώρους:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ (20 εκλογικά τμήματα).
Στη ΒΕΡΟΙΑ: στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας (Λεωφόρος Στρατού 72)
Στην ΕΔΕΣΣΑ: στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής (ΝΕ) Πέλλας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Φιλίππου 26)
Στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ: στα Γραφεία της ΝΕ Πιερίας (Παν. Τσαλδάρη 16)
Στο ΚΙΛΚΙΣ: στο Δημαρχείο Κιλκίς, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Γ.Καπέτα 17)
Στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ: στα Γραφεία της ΝΕ Χαλκιδικής (22ας Απριλίου 1, 2ος όροφος)
Στις ΣΕΡΡΕΣ : στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Τέρμα
Ομονοίας (2 εκλογικά τμήματα).

Στις 24 Νοεμβρίου ψηφίζουμε μαζικά:
¾
¾
¾

Για να διατηρήσουμε ισχυρό το ΤΕΕ
Για να κάνουμε πιο δυνατή τη φωνή μας
Για να ξαναφέρουμε την ελπίδα στη δουλειά και στη ζωή μας

Η ψήφος είναι δύναμη και δικαίωμά μας
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, στο
link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

