Οδηγίες για τις Εκλογές
Για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕ ψηφίζουν την Κυριακή
20 Νοεμβρίου 2016, όλοι οι μηχανικοί, που είναι τακτικά μέλη του Επιμελητηρίου.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ. Οι μηχανικοί θα
ψηφίσουν σε τέσσερις (4) κάλπες συν την κάλπη της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων
τους.
Από την εκλογική διαδικασία θα αναδειχθούν, για την περίοδο 2017-2019:
• Τα 155 αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, με
γεωγραφική κατανομή. Από αυτά αντιστοιχούν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 24 μέλη.
• Τα τέσσερα (4) αιρετά μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με ισάριθμα
αναπληρωματικά.
• Τα δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εδρεύει στην
Αθήνα, και τα πέντε (5) 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 (60) και κατανέμονται ως
ακολούθως: σαράντα δύο (42) από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και από
τρία (3) μέλη από τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών
και Χαλκιδικής.
• Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, εννέα (9) τον αριθμό: Πολιτικών
Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών
Μεταλλείων, Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Οι Ε.Ε.
είναι πενταμελείς και τα μέλη τους συμμετέχουν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, που έχει
συνολικά 200 μέλη
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΔΚ
Για την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, οι
υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί με έξι (6) συνδυασμούς, πέντε (5) εκ των οποίων
αφορούν και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Δυτικής Κρήτης.
Αναλυτικά με την σειρά κατάθεσης των ψηφοδελτίων με τους επικεφαλείς τους :
1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Λουτσέτης Χαράλαμπος
2. ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πιαγκαλάκης Γεώργιος
3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σοφιανός Σπυρίδων
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ Κουκλάκης Κυριάκος
5.ΔΚΜ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ Κοπάσης Ελευθέριος
6. ΕλΕΜ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Βόρδος Ιωάννης
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ υπέβαλαν υποψηφιότητα 21 συνδυασμοί και
δύο (2) μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για τις Ε.Ε. Ειδικοτήτων υπέβαλαν υποψηφιότητα
14 από τους συνδυασμούς, οι οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητες και για την
Αντιπροσωπεία, καθώς και επιπλέον 14 συνδυασμοί και ένας (1) μεμονωμένος
υποψήφιος. Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπέβαλαν υποψηφιότητα οκτώ (8)
από τους συνδυασμούς, οι οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητα και για την Αντιπροσωπεία.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 σε 3 εκλογικά τμήματα
στο ΤΕΕΤΔΚ στα Χανιά, Νεάρχου 23 και ένα στο Ρέθυμνο, Λ. Κουντουριώτου 140.

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Τ.Ε.Ε. ψηφίζουν για την εκλογή των παραπάνω οργάνων
ενώ οι μηχανικοί με περισσότερες από μια ειδικότητες ψηφίζουν για όλες τις
Επιστημονικές Επιτροπές των ειδικοτήτων τους.
Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος είναι:
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υποψηφίους του τοπικού Τμήματος, ενώ επιτρέπεται να βάλει μέχρι και τρεις
(3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους άλλων Περιφερειών του ίδιου
συνδυασμού.


Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι δυο (2) σταυρούς.



Για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης μέχρι δεκαέξι
(16) σταυρούς.



Για το Τοπικό Πειθαρχικό Συμβουλίο μέχρι τρεις (3) σταυρούς.



Για ότι αφορά
σταυρούς.

τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων μέχρι τρεις (3)

