
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ ΣΕΕ 2019 
 

Σελ Κσριακή 3 Νοεμβρίοσ 2019 όινη νη Μεραληθνί ηαθηηθά Μέιε ηνπ ΣΕΕ ςεθίδνπλ γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ αηξεηώλ Μειώλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο. 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ από ηις 8 ηο πρφί μέτρι ηις 7 ηο βράδσ. 

Σα Μέιε πνπ πξνζέξρνληαη γηα λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό δηθαίσκά ηνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο 

αζησνομική ηασηόηεηα ή διαβαηήριο ή δίπλφμα οδήγεζες ή ηεν ηασηόηεηα μέλοσς ΣΕΕ. 

ηεν περιθέρεια Πελοποννήζοσ οι Μετανικοί υεθίδοσν ζηα παρακάηφ εκλογικά ημήμαηα : 
 

 

Περιθερειακή Ενόηεηα ΑΡΚΑΔΙΑ 

ηα γξαθεία ηνπ ΣΕΕ Πεινπνλλήζνπ (Ηρώφν Πολσηετνείοσ 19, ΣΡΙΠΟΛΗ) 
 

 

Περιθερειακή Ενόηεηα ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

ην Εξγαηηθό Κέληξν Ναππιίνπ (25ες Μαρηίοσ 2, ΝΑΤΠΛΙΟ) 
 

 

Περιθερειακή Ενόηεηα ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ην Κηήξην Αληηπεξηθέξεηαο Κνξηλζίαο (Κροκιδά 2, ΚΟΡΙΝΘΟ) 
 

 

Περιθερειακή Ενόηεηα ΛΑΚΩΝΙΑ 

ηα γξαθεία ηνπ ΣΕΕ Πεινπνλλήζνπ / Ν.Ε. Λαθσλίαο (Λσκούργοσ & Αγεζιλάοσ 67-69, ΠΑΡΣΗ) 
 

 

Περιθερειακή Ενόηεηα ΜΕΗΝΙΑ 

ε 2 εθινγηθά ηκήκαηα ζηελ Αίζνπζα “Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνύξνο” ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο 

Μεζζελίαο (Διοικεηήριο, ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 
 

1ν Εθινγηθό ηκήκα : ΑΑΡΩΝ κέρξη θαη ΜΑΡΒΑΚΗ θαη όζσλ ην επώλπκν γξάθεηαη κε ιαηηληθνύο 

ραξαθηήξεο 
 

2ν εθινγηθό ηκήκα : ΜΑΡΓΑΖΑ κέρξη θαη ΩΣΣΑ 

 

 

Σα Μέιε ηνπ ΣΕΕ Πεινπνλλήζνπ κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ζε όπνηα πξσηεύνπζα Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο 

ηεο Πεινπνλλήζνπ βξίζθνληαη ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ, ρσξίο θακία δηαθνξά. 

Εάλ Μέινο ηνπ ΣΕΕ Πεινπνλλήζνπ βξεζεί ζε άιιν Πεξηθεξεηαθό Σκήκα ή ζηελ Αζήλα, ζα ςεθίζεη κόλν 

γηα ηα Κεληξηθά όξγαλα (Αληηπξνζσπεία ΣΕΕ – κε ηε ζηαπξνδνζία όκσο πνπ ηζρύεη ζε απηό ην Σκήκα ή 

ζηελ Αζήλα – Επηζηεκνληθή Επηηξνπή Εηδηθόηεηαο θαη Αλώηαην Πεηζαξρηθό πκβνύιην). 

Οη Μεραληθνί ζα ςεθίζνπλ ζε ηέζζεξηο (4) κάλπες ζσν ηεν κάλπε ηες ειδικόηεηας ή ηφν ειδικοηήηφν 

ηοσς. Όζνη έρνπλ δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο εηδηθόηεηεο ςεθίδνπλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο ΕΕΕ. 

Έλαο ςεθνθόξνο Μέινο ηνπ ΣΕΕ Πεινπνλλήζνπ κπνξεί λα βάιεη ζηα ςεθνδέιηηα ζηαπξνύο πξνηίκεζεο 

ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ζρεηηθό πίλαθα. 

Γηα πλεροθορίες παξαθαινύκε λα απεπζύλεζηε ζηα ηειέθσλα: 2710226703, 2710241940, 2710241941, 

fax 2710222127 θαζώο θαη ζην e-mails: tee_trip@tee.gr



μέτρι 20 ζηασροί (+ ή ν ή x) 

μέτρι 3 ζηασροί (+ ή ν ή x) 

μέτρι 3 ζηασροί (+ ή ν ή x) 

μέτρι 3 ζηασροί (+ ή ν ή x) 

μέτρι 2 ζηασροί (+ ή ν ή x) 

μέτρι 3 ζηασροί (+ ή ν ή x) 

ΣΑΤΡΟΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 
 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΟΤ ΣΕΕ ΠΕΛ/ΟΤ 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΟ ΣΟΤ ΣΕΕ ΠΕΛ/ΟΤ 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΟΤ ΣΕΕ 
 

ζηοσς σπουεθίοσς ηες περιθέρειας Πελ/ζοσ 

 

ΚΑΙ 
 

ζηοσς σπουεθίοσς άλλφν περιθερειών ηοσ ιδίοσ υεθοδεληίοσ 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΟ 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

 


