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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Υπενθύμιση για εκλογές ΤΕΕ 

  

Δύο ημέρες απομένουν για την πραγματοποίηση των εκλογών του ΤΕΕ, που θα αναδείξουν τα αιρετά 
όργανα του Επιμελητηρίου για την περίοδο μέχρι το 2012. Οι μαζικότερες εκλογές φορέα πανελλαδικά θα 
διεξαχθούν στις 25 Απριλίου με πρωτοποριακές για την Ελλάδα μεθόδους, με τη χρήση ηλεκτρονικών 
ταυτοτήτων και bar code. 
Οι εκλογές, που θα διεξαχθούν από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ,  θα αναδείξουν –μεταξύ άλλων- τα 
155 αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, στην Αθήνα (εκ των οποίων 24 αντιστοιχούν στο 

ΤΕΕ/ΤΚΜ) και της αντιπροσωπείας κάθε περιφερειακού τμήματος. Ο αριθμός των μελών της 
περιφερειακής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 60 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. 
Εξαιρετικά κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι φετινές εκλογές, καθώς πραγματοποιούνται σε μια δύσκολη 
συγκυρία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για τον κλάδο των μηχανικών και κατασκευών 
ειδικότερα. Κατά συνέπεια, η ενεργή συμμετοχή των μηχανικών στις εκλογές είναι καταλυτικής σημασίας, 
ώστε το ΤΕΕ να αποκτήσει ισχυρότερη φωνή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι για τις εκλογές του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατέρχονται ως υποψήφιες 15 παρατάξεις (για 
περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του τμήματος http://www.tkm.tee.gr). 
  
Ένας ψηφοφόρος μπορεί να βάλει: 

√         Στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέχρι 12 σταυρούς προτίμησης για το Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι τρεις σταυρούς συνολικά σε υποψηφίους άλλων Περιφερειακών 

Τμημάτων. 

√         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. 

  
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._ 
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