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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Ο Αναστάσιος Κονακλίδης εξελέγη νέος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
  
Ο πολιτικός μηχανικός Αναστάσιος Κονακλίδης εξελέγη νέος πρόεδρος της 11μελούς 

διοικούσας επιτροπής (Δ.Ε.) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 
Τμήματος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαρτίου, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή των νέων 
μελών της Δ.Ε, του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα της. Αντιπρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ εξελέγη ο αρχιτέκτων μηχανικός Δημήτριος Γαληνός και γενικός γραμματέας ο πολιτικός 
μηχανικός Παρίσης Μπίλλιας. 

Η εκλογή της Δ.Ε, σε συνέχεια των εκλογών της 26ης Νοεμβρίου 2006, για την ανάδειξη των νέων 
οργάνων του ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης της αντιπροσωπείας του 
Τμήματος, που συνεχίστηκε από τις 6 Μαρτίου. Αναλυτικότερα: 

  
Για τη θέση του προέδρου της διοικούσας επιτροπής, οι υποψήφιοι που προτάθηκαν ήταν ο πολιτικός 
μηχανικός Αναστάσιος Κονακλίδης (υποστηριζόμενος από τη ΔΚΜ) και ο χημικός 
μηχανικός Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ). Επί συνόλου 60 ψηφισάντων (με τρία λευκά και ένα 

άκυρο), ο κ. Κονακλίδης έλαβε 31 ψήφους και ο κ. Φάμελλος 25, με αποτέλεσμα ο πρώτος να εκλεγεί από 
την πρώτη ψηφοφορία. 
  
 Για τη θέση του αντιπροέδρου, οι υποψήφιοι που προτάθηκαν ήταν ο αρχιτέκτων 
μηχανικός Δημήτριος Γαληνός (υποστηριζόμενος από Ελ.Ε.Μ, Α Ελ. Ε.Μ & MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και ο μηχανολόγος μηχανικός Ιωάννης Δαρδαμάνης (ΠΑΣΚ). Στην πρώτη ψηφοφορία, 

ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Κυριάκος Μουρατίδης, διαπίστωσε ότι κανένας από τους 
δύο υποψηφίους δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία του 50%+1, οπότε η ψηφοφορία 
επαναλήφθηκε.  Στη δεύτερη ψηφοφορία, επί συνόλου 57 ψηφισάντων (με δύο λευκά και τέσσερα άκυρα), 
ο κ. Γαληνός έλαβε 27 ψήφους και ο κ. Δαρδαμάνης 24, με αποτέλεσμα ο πρώτος να εκλεγεί αντιπρόεδρος 
της Δ.Ε. 
  
Για τη θέση του γενικού γραμματέα της διοικούσας επιτροπής προτάθηκαν ο πολιτικός 
μηχανικός Παρίσης Μπίλλιας (ΔΚΜ) και ο μηχανολόγος μηχανικός Σωτήριος Ψημμένος (ΑΚΜΗΗΝ & 

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ). Ο κ. Μπίλλιας εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία, λαμβάνοντας 32 ψήφους, έναντι 
21 για τον κ. Ψημμένο, επί συνόλου 59 ψηφισάντων (καταμετρήθηκαν τρία λευκά και ισάριθμα άκυρα). 
  
Στην ψηφοφορία που προηγήθηκε για την εκλογή των μελών της διοικούσας επιτροπής, οι 60 ψηφίσαντες 
εξέλεξαν τους: 
  

Ψηφοδέλτιο αρ. 1 (υποστηριζόμενο από τη Δ.Κ.Μ): εξελέγη ο Α. Κονακλίδης με 6 σταυρούς. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 2 (υποστηριζόμενο από τη Δ.Κ.Μ.): εξελέγη ο Π. Μπίλλιας με 5 σταυρούς 
Ψηφοδέλτιο αρ. 3 (υποστηριζόμενο από τη Δ.Κ.Μ.): εξελέγη ο Δ. Μήτρου με 5 σταυρούς 
Ψηφοδέλτιο αρ. 4 (υποστηριζόμενο από τη Δ.Κ.Μ.): εξελέγη η Θ. Μάνου με 4  σταυρούς 
Ψηφοδέλτιο αρ. 5 (υποστηριζόμενο από τη ΔΚΜη-ΔΑΠ.): εξελέγη ο Β. Γκουντής με 5 

σταυρούς. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 6 (υποστηριζόμενο από τη ΠΑΣΚ & ΑΜΑΝ): εξελέγη ο Σ. Πρέντζας με 4 

σταυρούς. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 7 (υποστηριζόμενο από τη ΠΑΣΚ): εξελέγη ο Ι. Δαρδαμάνης με 5 σταυρούς. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 8 (υποστηριζόμενο από τη Δ.Κ.Μ): εξελέγη η Π. Ανδρεάδου, με 5 σταυρούς 
Ψηφοδέλτιο αρ. 9 (υποστηριζόμενο από Ελ.Ε.Μ., Α Ελ.Ε.Μ.& Μηχανικοί της 

Εκπαίδευσης):εξελέγη ο Δ. Γαληνός με 3 σταυρούς. 
Ψηφοδέλτιο αρ.10 (υποστηριζόμενο από ΑΚΜΗΗΝ & ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ): εξελέγη ο 

Σ. Ψημμένος με 5 σταυρούς. 
Ψηφοδέλτιο αρ. 11 (υποστηριζόμενο από τη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ): ουδείς εξελέγη 
Ψηφοδέλτιο αρ.12 (υποστηριζόμενο από τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ): εξελέγη ο Σ. Φάμελλος με 5 

σταυρούς._ 
 


