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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

 

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά οι 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των συνέδρων στην 1η Συνδιάσκεψη της ΔΗμοκρατικής 

ΣΥμπαράταξης Μηχανικών.  

 

Την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών και των διαδικασιών της συνδιάσκεψης έχει η 

γραμματεία της παράταξης η οποία αναλαμβάνει ρόλο Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής (ΚΕΦΕ). 

 

1)  ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

a) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Θα λειτουργήσει ένα (1) εκλογικό τμήμα, στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΕ. 

 

b) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 Θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα στις δεκαεπτά (17) έδρες των 

Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε ή/και στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της χώρας. Κατόπιν διαβούλευσης της ΚΕΦΕ με τους υπεύθυνους ανά 

περιφέρεια, δύναται να οριστούν εκλογικά τμήματα σε περισσότερες από μία 

πόλεις ανά περιφερειακή ενότητα. 

 

 Στην ιστοσελίδα της παράταξης (www.dhsym.gr), θα αναρτηθούν στοιχεία 

επικοινωνίας των υπευθύνων διεξαγωγής της διαδικασίας σε κάθε Περιφερειακό 

Τμήμα καθώς και η διεύθυνση των εκλογικών τμημάτων. 
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2)  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

a) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΦΕ) 

 

i.  Για κάθε πρόβλημα ή θέμα που αφορά την εκλογική διαδικασία, τόσο κατά 

την προεργασία και διεξαγωγή των εκλογών όσο και την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΚΕΦΕ. 

 

ii.  Οι αποφάσεις της ΚΕΦΕ λαμβάνονται με πλειοψηφία επί του συνολικού 

αριθμού των μελών της. Αν δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί 

θέματος σε 2 διαδοχικές συνεδριάσεις που θα διεξαχθούν σε διαφορετικές 

ημέρες, είναι δυνατή η λήψη απόφασης επί του θέματος με πλειοψηφία επί 

των παρευρισκόμενων μελών, εφ’ όσον όμως παρευρίσκεται τουλάχιστον το 

ήμισυ των μελών της ΚΕΦΕ και αυτή έχει συγκληθεί βάσει του κανονισμού και 

με ενημέρωση όλων των μελών της. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης 

απόφασης επί του ιδίου θέματος μετά από 3 συνεδριάσεις, η ψήφος του 

προέδρου λαμβάνεται διπλή, σε κάθε ψηφοφορία μέχρι τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. 

 

b) ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΦΕΤ) 

 

i. Όλες ανεξαρτήτως οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων και οι 

πρόεδροι τους, θα συγκροτηθούν με ευθύνη της ΚΕΦΕ, σε συνεννόηση με τους 

υπευθύνους των περιφερειών 

 

ii. Οι ΕΦΕΤ θα έχουν 3 μέλη. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό η ΚΕΦΕ έχει 

την ευθύνη μέσω των αρμοδίων ανά νομό για την ομαλή διεξαγωγή των 

εκλογών. Τα μέλη των ΕΦΕΤ μπορεί να είναι είτε μέλη του ΤΕΕ, είτε ομότιμα 

μέλη με απόφαση της ΚΕΦΕ.  

 

iii. Τα μέλη των ΕΦΕΤ, υπογράφουν έντυπη ή ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής του 

διορισμού και των καθηκόντων τους, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε e-
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mail της ΚΕΦΕ ή της παράταξης 3 μέρες προ της διεξαγωγής των εκλογών. Στη 

δήλωση μεταξύ των άλλων αναγράφεται υποχρεωτικά ο τρόπος επικοινωνίας 

(σταθερό - κινητό τηλέφωνο) και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-

mail ή fax) για την άμεση ενημέρωση και συνεργασία τους με την ΚΕΦΕ. 

 

3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ 

a) Υποψήφιοι σύνεδροι για την 1ο συνδιάσκεψη της ΔΗΣΥΜ, μπορούν να είναι όλοι 

όσοι εγγραφούν στο μητρώο μελών της παράταξης υποβάλλοντας ηλεκτρονικά 

την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας συνέδρου έως και τρείς (3) ημέρες  πριν 

την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 

b) Η αίτηση εγγραφής υποψηφίου συνέδρου, αντιστοιχεί σε τυποποιημένη φόρμα 

δήλωσης υποψηφιότητας συνέδρου, η οποία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της παράταξης (www.dhsym.gr). 

c) Συγκροτείται ψηφοδέλτιο υποψηφίων ανά Περιφερειακό Τμήμα (ακολουθώντας 

την περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ). 

d) Σε περίπτωση εκλογής και παραίτησης πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου, ο 

εκλεγμένος σύνεδρος αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. 

 

4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

a) Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με μέριμνα της ΕΦΕΤ και με δαπάνη της παράταξης. 

Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται σε χαρτί Α4 και αναγράφουν τα ονόματα των 

υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά. 

b) Όλα τα εκλογικά τμήματα εφοδιάζονται με το απαραίτητο για τις εκλογές υλικό 

(κάλπες, ψηφοδέλτια, κλπ) με μέριμνα της ΕΦΕΤ σε συνεννόηση με την ΚΕΦΕ. 

c) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να εξασφαλιστούν κάλπες, δύναται η ΕΦΕΤ να 

κατασκευάζει αυτοσχέδιες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την ομαλή, ορθή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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5. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

a) Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί Πανελλαδικά το ίδιο χρονικό διάστημα  

b) Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι εγγραφούν στο μητρώο φίλων της παράταξης είτε 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της παράταξης (μέσω αίτησης η οποία αντιστοιχεί 

σε τυποποιημένη φόρμα δήλωσης εγγραφής φίλου), είτε με τη φυσική τους 

παρουσία κατά τη μέρα της ψηφοφορίας. Το μητρώο, θα είναι ανοιχτό μέχρι και 

τη μέρα της ψηφοφορίας. 

c) Οι ψηφοφόροι μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σε 

οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών, 

ψηφίζοντας τους υποψηφίους του Περιφερειακού Τμήματος. 

d) Οι εκλογές διεξάγονται με μονοσταυρία. 

e) Η εγγραφή στο μητρώο φίλων και η συμμετοχή στην ψηφοφορία, γίνεται 

υποχρεωτικά με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, κάρτας 

μέλους ΤΕΕ, διπλώματος οδήγησης ή οποιοδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου. 

f) Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο φίλων της ΔΗΣΥΜ έχουν όλοι οι Διπλωματούχοι 

Μηχανικοί (σε περίπτωση μη μέλους ΤΕΕ αρκεί αποδεικτικό απόκτησης πτυχίου). 

 

6. ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 

 

a) Η διαδικασία καταμέτρησης ψήφων συνδυασμών και μεμονωμένων 

υποψηφίων, εκτελείται στα εκλογικά τμήματα από τις ΕΦΕΤ. Οι ΕΦΕΤ, οφείλουν 

να περαιώσουν τη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων, αμέσως μετά τη λήξη της 

ψηφοφορίας, αποστέλλοντας στην ΚΕΦΕ ηλεκτρονικά και αμέσως, το σχετικό 

πρακτικό με τα αποτελέσματα και το λοιπό εκλογικό υλικό (πρακτικά 

επιτροπών, πίνακες αποτελεσμάτων, ενστάσεις, ψηφοδέλτια κλπ). Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΕΦΕΤ, το έργο τους εκτελείται από την ΚΕΦΕ. 

Καταμέτρηση ψήφων και σταυρών γίνεται μόνο από τα τακτικά και 
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αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών της ΚΕΦΕ και των ΕΦΕΤ 

κατά περίπτωση. 

b) Η διαδικασία διαλογής ψηφοδελτίων και σταυρών προτίμησης είναι ανοιχτή σε 

όλα τα υποψήφια μέλη (ή τους εκπροσώπους των). 

c) Οι υπόλοιπες Συνεδριάσεις της ΚΕΦΕ, γίνονται μεταξύ των μελών της, παρουσία 

και του εκάστοτε εκτελούντος χρέη γραμματέα της. Στις συνεδριάσεις καλούνται 

και δύνανται να παρευρίσκονται και τα αναπληρωματικά μέλη. 

d) Σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες των ΕΦΕΤ, δικαιούνται να παρευρίσκονται 

και τα μέλη της ΚΕΦΕ ή εκπρόσωποί της. 

e) Μετά το άνοιγμα της κάλπης, ο πρόεδρος της ΕΦΕΤ, αριθμεί το κάθε 

ψηφοδέλτιο, σημειώνει τον αριθμό των σταυρών και το υπογράφει. 

f) Ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, μόνο όταν με αυτό δεν είναι σαφής η βούληση του 

ψηφοφόρου (π.χ. σταυρός μεταξύ δύο υποψηφίων) ή όταν παραβιάζεται 

καθαρά η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση το 

ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. 

g) Η ΚΕΦΕ μπορεί να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο, 

προκειμένου να εξασφαλίσει το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. 

h) Σε περίπτωση αμφισβήτησης που δεν μπορεί να επιλυθεί με τον παρόντα 

κανονισμό ως προς την εγκυρότητα ψηφοδελτίων, ισχύουν οι διαδικασίες που 

προβλέπονται στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

7.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ  

 

a) Σε περίπτωση που υποψήφιος σύνεδρος συγκεντρώσει τον αριθμό των 5 

ψήφων, εκλέγεται αυτοδίκαια σύνεδρος.  
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8. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

a) Η ΚΕΦΕ, το αργότερο 3 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής 

των εκλογών, δημοσιοποιεί τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν την 

εκλογιμότητα των συνέδρων. Εάν δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στις 

καθορισμένες προθεσμίες, τα αποτελέσματα αυτά καθίστανται οριστικά.  

b) Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, η 

ΚΕΦΕ προχωρεί στην σύνταξη του οριστικού πρακτικού αποτελεσμάτων, όπου 

περιέχονται οι συγκεντρωτικοί πίνακες αριθμού ψήφων και συνέδρων. 

c) Μετά τη σύνταξη του οριστικού πρακτικού ανακήρυξης των επιτυχόντων, 

επικυρώνεται το αποτέλεσμα και ανακοινώνεται στη σελίδα της παράταξης. 

d) Μέλη της παράταξης που με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίσουν ή αλλοιώσουν 

τη διαδικασία των εκλογών, παραπέμπονται υποχρεωτικά από την ΚΕΦΕ στη 

Γραμματεία της παράταξης με το ερώτημα της διαγραφής. Σε περίπτωση 

τέλεσης ποινικού αδικήματος, η υπόθεση παραπέμπεται υποχρεωτικά από τον 

πρόεδρο της ΚΕΦΕ στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

 

 

 

 

 

 


