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1) Πλα τα τακτικά Μζλη του ΤΕΕ ψθφίηουν για τθν εκλογι αιρετϊν 
Μελϊν:  
α) Τθσ Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ (155 Μζλθ).  
β) Των Επιςτθμονικϊν Επιτροπϊν Ειδικοτιτων (65 Μζλθ, 5 για κακεμιά 
από τισ παρακάτω 13 Ειδικότθτεσ: Πολιτικϊν, Αρχιτεκτόνων, 
Μθχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Αγρονόμων Τοπογράφων, Χθμικϊν, 
Μθχανικϊν Μεταλλείων - Μεταλλουργϊν, Ναυπθγϊν, Ηλεκτρονικϊν, 
Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ & Ανάπτυξθσ, Μθχανικϊν 
Περιβάλλοντοσ, Μθχανικϊν Ορυκτϊν Πόρων και Μθχανικϊν 
Παραγωγισ & Διοίκθςθσ ).  
γ) Του Ανϊτατου Πεικαρχικοφ Συμβουλίου (4 Μζλθ).  

 
2) Τα Μζλη του ΤΕΕ που ανήκουν ςε Ρεριφερειακά Τμήματα 
ψθφίηουν εκτόσ από τθν Αντιπροςωπεία του ΤΕΕ, το Ανϊτατο 
Πεικαρχικό Συμβοφλιο και τισ Επιςτθμονικζσ Επιτροπζσ Ειδικοτιτων 
και για τθν εκλογι: 
α) Τθσ Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Τμιματοσ (25 Μζλθ).  
β) Του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου κάκε Περιφερειακοφ Τμιματοσ (5 
Μζλθ).  
 
Επιςήμανςη:  

δεν είναι υποχρεωτική για τα μζλη που προςζρχονται να ψηφίςουν, 

η τακτοποίηςη των οφειλομζνων ςυνδρομϊν ςτο ΤΕΕ.  

 
 

ΡΟΥ ΨΗΦΚΖΟΥΜΕ ςτην Κζρκυρα  
 
Κάκε Μζλοσ ψθφίηει από τισ 8:00 το πρωί μζχρι τισ 7:00 το βράδυ ςτα 
γραφεία του Περιφερειακοφ Τμιματοσ, Λ. Αλεξάνδρασ 13, 49100 
Κζρκυρα, 4οσ όροφοσ.   
 



ΡΩΣ ΨΗΦΚΖΟΥΜΕ 
 
Κάκε Μζλοσ του ΤΕΕ ψθφίηει αυτοπροςϊπωσ και θ ταυτότθτά του 

διαπιςτϊνεται από τθν αςτυνομικι του ταυτότθτα ι από το δελτίο 

Μζλουσ του ΤΕΕ ι από το διαβατιριο ι από τθν άδεια οδιγθςθσ. Τα 

ψθφοδζλτια είναι ξεχωριςτά για κακζνα από τα αιρετά όργανα του 

ΤΕΕ και ξεχωριςτά για κάκε ςυνδυαςμό υποψθφίων ι μεμονωμζνο 

υποψιφιο. Ο ψθφοφόροσ εκδθλϊνει τθν προτίμθςι του μεταξφ των 

υποψθφίων που περιλαμβάνονται ςτο ψθφοδζλτιο που ζχει επιλζξει, 

με ςταυροφσ προτίμθςθσ (+ ι ν ι Χ) που ςθμειϊνονται με μπλε ι 

μαφρο μολφβι διαρκείασ (ςτυλό), εντόσ του τετραγϊνου που 

βρίςκεται αριςτερά του ονόματοσ και πριν τον αφξοντα αρικμό του 

ονόματοσ κάκε υποψθφίου.  

 Όλοι οι υποψιφιοι, κακϊσ και οι εκπρόςωποι των ςυνδυαςμϊν, 

χρειάηονται ςταυρό προτίμθςθσ.  

   Ψθφοδζλτια χωρίσ ςταυροφσ προτίμθςθσ είναι ζγκυρα. 

 Ψθφοδζλτια με περιςςότερουσ από τουσ επιτρεπόμενουσ ςταυροφσ 

προτίμθςθσ είναι ζγκυρα αλλά προςμετρϊνται μόνον υπζρ του 

ςυνδυαςμοφ. 

 Οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι δεν χρειάηονται ςταυρό προτίμθςθσ!  

 Οποιοδιποτε άλλο ςφμβολο εκτόσ των (+ ι ν ι Χ),  (π.χ.  παφλα, 

κφκλοσ, κλπ.,) κακιςτοφν το ψθφοδζλτιο άκυρο.   

Οι ςταυροί προτίμθςθσ (+ ι ν ι Χ) που μπορεί να βάλει ζνασ 

ψθφοφόροσ είναι αναλυτικά:  

α) Μζχρι δφο (2) για το Ανϊτατο Ρειθαρχικό Συμβοφλιο.  

β) Μζχρι τρείσ (3) για τισ Επιςτημονικζσ Επιτροπζσ Ειδικοτήτων.  

γ) Μζχρι τρείσ (3) για το Ρειθαρχικό Συμβοφλιο Ρεριφερειακοφ 

Τμήματοσ.  



ε) Ζναν (1) για τθν Αντιπροςωπεία του ΤΕΕ για τουσ υποψηφίουσ που 

αντιςτοιχοφν ςτο Ρεριφερειακό Τμήμα, και μζχρι τρεισ (3) ςε 

υποψθφίουσ άλλων Ρεριφερειϊν του ιδίου ςυνδυαςμοφ. 

ςτ) Μζχρι εννζα (9) για τθν Αντιπροςωπεία του Ρεριφερειακοφ 

Τμήματοσ. 

 

ΨΗΦΟΦΟΟΣ ΡΟΥ ΙΑ ΒΕΙΕΚ ΣΕ ΡΕΚΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΡΕΚΦΕΕΚΑΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ΕΞΟΜΟΚΟΥΜΕΝΗΣ ΡΕΚΦΕΕΚΑΣ ΨΗΦΚΖΕΚ :  

α) Για την ΑΝΤΚΡΟΣΩΡΕΚΑ του Τ.Ε.Ε., αλλά βάηει ςταυροφσ ςε 

υποψθφίουσ τθσ Περιφζρειασ ςτθν οποία βρίςκεται τθν θμζρα των 

εκλογϊν, όπωσ αναφζρεται παραπάνω. Εφ’ όςον επικυμεί να ψθφίςει 

υποψθφίουσ τθσ Περιφζρειασ ςτθν οποία διαμζνει μόνιμα, μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει τουσ 3 ςταυροφσ (+ ι ν ι Χ) που ζχει δικαίωμα να 

βάλει ςε υποψιφιουσ άλλθσ Περιφζρειασ και να ψθφίςει τουσ 

υποψθφίουσ τθσ Περιφζρειάσ του.  

β) Για το ΑΝΩΤΑΤΟ ΡΕΚΙΑΧΚΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΚΟ.  

γ) Για την ΕΡΚΣΤΗΜΟΝΚΚΗ ΕΡΚΤΟΡΗ τησ ΕΚΔΚΚΟΤΗΤΑΣ του.  

δ) ΔΕΝ ΨΗΦΚΖΕΚ για τθν τοπικι Αντιπροςωπεία Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ και το αντίςτοιχο Πεικαρχικό Συμβοφλιο.  

 

 


