ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο Φάληρο 23.4.2010

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα συγκεντρώσει την Κυριακή 25 Απριλίου, το
μεγαλύτερο όγκο διπλωματούχων μηχανικών της χώρας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν
στις εκλογές του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Στις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν σε 170 εκλογικά τμήματα σε ολόκληρη τη
χώρα, αναμένεται ότι θα προσέλθουν περίπου 110.000 μηχανικοί, τακτικά μέλη του
Τ.Ε.Ε. για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, εκ των οποίων 40.000 και πλέον στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας,
Όπως αναφέρει το Τ.Ε.Ε. στις εκλογές της Κυριακής και μόνο για τα κεντρικά
όργανα διοίκησης, υπέβαλαν υποψηφιότητες 36 συνδυασμοί και 5 μεμονωμένοι
υποψήφιοι.
Ειδικότερα,
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ υπέβαλαν υποψηφιότητα 22 συνδυασμοί και 3
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 το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας υπέβαλαν υποψηφιότητα 9 συνδυασμοί, οι
οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητες και για την Αντιπροσωπεία, καθώς και ένας
μεμονωμένος.
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί τακτικά μέλη του ΤΕΕ θα ψηφίσουν για την εκλογή
των:
155 μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
45 μελών των Eπιστημονικών Eπιτροπών Eιδικοτήτων (9 ειδικότητες – Πολιτικών
Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων,
Μηχανολόγων,
Ηλεκτρολόγων,
Αγρονόμων
Τοπογράφων, Χημικών, Μηχανικών Mεταλλείων - Μεταλλουργών, Ναυπηγών και
Ηλεκτρονικών – με 5 μέλη η κάθε μια).
4 μελών του Aνώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Όσοι ψηφίζουν στην Αθήνα και στο Νομό Κυκλάδων ψηφίζουν και για τα 15 μέλη
του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθηνά.
Όσοι ανήκουν σε Περιφερειακά Tμήματα (17 τμήματα), θα ψηφίσουν και για την
εκλογή των:

μελών της Aντιπροσωπείας Περιφερειακού Tμήματος (25 έως 60 Μέλη, ανάλογα με
το Περιφερειακό Tμήμα) και
5 μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου κάθε Περιφερειακού Tμήματος.
Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 π.μ. και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 μ.μ. Στα
εκλογικά τμήματα όπου θα υπάρχουν ψηφοφόροι και μετά τις 7 μ.μ., η εκλογή θα
παρατείνεται με απόφαση της Eφορευτικής Eπιτροπής.
Kάθε μέλος του TEE ψηφίζει αυτοπροσώπως και η ταυτοπροσωπία διαπιστώνεται
από την αστυνομική ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του TEE ή το διαβατήριο ή την
άδεια οδήγησης.
Tα μέλη του TEE, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση της μόνιμης διαμονής τους,
μπορούν να ψηφίσουν στην έδρα του νομού στον οποίο θα βρίσκονται την ημέρα των
εκλογών.
Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν 60 εκλογικά τμήματα, όλα στο Στάδιο Eιρήνης και
Φιλίας (Λ. Eθνάρχου Mακαρίου, Nέο Φάληρο).

