
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

 Πότε πραγματοποιούνται οι εκλογές του ΤΕΕ:
Στις 20 Νοέμβρη, από τις 8:00 το πρωί, μέχρι τις 7:00 το βράδυ.

 Πού ψηφίζουν οι μηχανικοί;
 Στην Αττική στο ΟΑΚΑ (ποδηλατοδρόμιο)
 Στα Γραφεία των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, αν υπάρχουν, ή αλλιώς στα Γραφεία

της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ ή στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ή στα Γραφεία των
Υπηρεσιών Δόμησης των νησιώτικων περιοχών

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jo349vy

 Τι χρειάζεται να έχει κάποιος μαζί του για να ψηφίσει;
Την αστυνομική του ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή το διαβατήριο ή την άδεια 
οδήγησης. 

 Μπορεί κάποιος να ψηφίσει σε άλλο νομό από αυτόν που είναι γραμμένος;
ΝΑΙ

 Ποιοι ψηφίζουν;
Όλα τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του ΤΕΕ (όσοι δηλαδή δεν έχουν πάρει σύνταξη).

 Πρέπει κάποιος να έχει πληρώσει τη συνδρομή του για να ψηφίσει;
ΟΧΙ

 Πρέπει κάποιος να έχει πληρώσει το ΤΣΜΕΔΕ για να ψηφίσει;
ΟΧΙ

 Σε πόσες κάλπες ψηφίζουν οι μηχανικοί;
Κατ' ελάχιστον σε 4:
 Κεντρική (πανελλαδική)  αντιπροσωπεία (από αυτή θα βγει  το  αποτέλεσμα που θα

ανακοινωθεί στα ΜΜΕ)
 Επιστημονική επιτροπή ειδικότητας (πχ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ψηφίζουν μεταξύ

τους σε αυτή την κάλπη)
 Πειθαρχικό συμβούλιο του περιφερειακού τμήματος στο οποίο ανήκουν
 Ανώτατο Πειθαρχικό συμβούλιο

Επιπλέον στην κάλπη του περιφερειακού τμήματος για τους εκτός Αττικής.

 Το ψηφοδέλτιο της κεντρικής αντιπροσωπείας είναι ενιαίο για όλη τη χώρα;
ΝΑΙ.  Τα ονόματα όμως των υποψηφίων είναι  γραμμένα ανάλογα με το περιφερειακό  
τμήμα στο οποίο ανήκουν.

http://tinyurl.com/jo349vy


 Πόσους σταυρούς μπορεί να βάλει κάποιος στην κεντρική αντιπροσωπεία;
Ανάλογα με το περιφερειακό τμήμα στο οποίο κάποιος ψηφίζει, μπορεί να ψηφίσει μέχρι:
 Αττική: 25
 Κεντρική Μακεδονία: 12
 Δυτική Ελλάδα: 4
 Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία: 3
 Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος,

Ανατολική Κρήτη, Δυτική Κρήτη, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο: 2
 Όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά:1

 Μπορεί κάποιος να βάλει σταυρούς σε υποψηφίους άλλης περιφέρειας;
ΝΑΙ.  Μέχρι 3,  ανεξαρτήτως της περιφέρειας στην οποία ψηφίζει.  Δεν πρέπει όμως να  
ξεπεράσει στην κάθε περιφέρεια, τους σταυρούς που μπορεί κάποιος να βάλει σε αυτήν. 
Για παράδειγμα κάποιος που θέλει να βάλει σταυρούς στη Θράκη και ψηφίζει σε άλλη  
περιφέρεια, μπορεί να βάλει σε υποψηφίους της Θράκης μέχρι 2 σταυρούς.

 Οι  σταυροί  αυτοί  αφαιρούνται  από  τους  σταυρούς  που  δικαιούται  να  βάλει  στην
περιφέρειά του;
ΟΧΙ. Αν πχ ψηφίζει στη Δυτική Ελλάδα, μπορεί να βάλει μέχρι 4 σταυρούς σε υποψηφίους 
της Δυτικής Ελλάδας και μέχρι 3 σε υποψηφίους από άλλες περιφέρειες, σύνολο δηλαδή 
μέχρι 7 σταυρούς.

 Μπορεί κάποιος να ψηφίσει μόνο υποψήφιο από άλλη περιφέρεια;
ΝΑΙ

 Πόσους σταυρούς βάζουμε στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια;
 Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας: 3
 Ανώτατο Πειθαρχικό: 2
 Πειθαρχικά Συμβούλια: Στις Αθήνας 8, στα υπόλοιπα 3
 Για τα περιφερειακά τμήματα, πληροφορίες στο: http://tinyurl.com/jo349vy

http://tinyurl.com/jo349vy

