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                     Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   
 

        Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

 
Συγκροτήθηκε χτες σε σώμα η νέα διοικούσα επιτροπή (ΔΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, έπειτα από την 
ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος για την εκλογή των συμμετεχόντων 
στα διοικητικά όργανα του Τμήματος. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου, 
σε συνέχεια εκείνης της 23ης του μηνός, στη διάρκεια της οποίας δεν είχαν εκλεγεί ο 
αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΔΕ. 

Κατά τη χτεσινή συνεδρίαση, αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξελέγη ο Δανιήλ Σαμαράς και 
γενικός γραμματέας ο Γεώργιος Τσακούμης. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της 11μελούς ΔΕ, η 
θητεία της οποίας είναι τριετής (2017-2019), διαμορφώνεται ώς εξής:  

-Πρόεδρος, Πάρις Μπίλλιας 

-Αντιπρόεδρος: Δανιήλ Σαμαράς 

-Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Τσακούμης 

-Μέλη: Χρήστος Βλαχοκώστας, Μανώλης Μπελιμπασάκης, Απόστολος Τζιουβάρας, 
Δημήτρης Μήτρου, Γιάννης Νάνος, Όλια Ζηκοπούλου, Νίκος Ζώκας και Ελένη Χηράκη. 

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, τα 60 μέλη της περιφερειακής 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ («Α»), που εκλέγονται κατά τις πανελλαδικές εκλογές του 
ΤΕΕ (το 2016 πραγματοποιήθηκαν στις 20 Νοεμβρίου), προχωρούν στην εκλογή του 
προεδρείου της «Α» και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Για τη θέση του προέδρου της διοικούσας επιτροπής προτάθηκαν οι Πάρις Μπίλλιας και 
Δημήτρης Μήτρου. Στην πρώτη ψηφοφορία, στην οποία ψήφισαν 55 από τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας, ο Πάρις Μπίλλιας έλαβε 26 ψήφους κι ο Δημήτρης Μήτρου 24 (πέντε 
λευκά). Στη δεύτερη ψηφοφορία, επί συνόλου 53 ψηφισάντων, τον Πάρι Μπίλλια ψήφισαν 
26 και τον Δημήτρη Μήτρου 22 (πέντε λευκά). Κατόπιν τούτου, πρόεδρος της διοικούσας 
επιτροπής ανακηρύχθηκε ο Πάρις Μπίλλιας.  

Σε ό,τι αφορά τη θέση του αντιπροέδρου, ο μοναδικός υποψήφιος Δανιήλ Σαμαράς έλαβε 
38 ψήφους επί συνόλου 46 ψηφισάντων (οκτώ λευκά).  

Για τη θέση του γενικού γραμματέα, υποψήφιοι ήταν οι Γιώργος Τσακούμης και Ελένη 
Χηράκη. 

Στην πρώτη ψηφοφορία, ο Γιώργος Τσακούμης έλαβε 29 ψήφους επί συνόλου 48 
ψηφισάντων και η Ελένη Χηράκη 13 (πέντε λευκά και ένα άκυρο), με αποτέλεσμα η 
δεύτερη να αποσύρει την υποψηφιότητά της και η ψηφοφορία να επαναληφθεί με μοναδικό 
υποψήφιο τον πρώτο. Στη δεύτερη ψηφοφορία, ο Γιώργος Τσακούμης έλαβε 32 ψήφους 
(16λευκά). 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, στο 
link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 
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