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Αποτελέσματα εκλογών 20ής Νοεμβρίου: η ΔΚΜ πρώτη δύναμη και στην Κ. Μακεδονία με         

ποσοστό 37,2% 
 

 
 
Ποσοστό 37,2% των ψήφων για την ανάδειξη των 60 μελών της περιφερειακής Αντιπροσωπείας 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) έλαβε στην Κεντρική Μακεδονία η Δημοκρατική 
Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ), με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη παράταξη, που πρόσκειται στο κόμμα 
της Νέας Δημοκρατίας, ν’ αναδειχτεί πρώτη δύναμη στις εκλογές των μηχανικών στις 20 
Νοεμβρίου.   
 Επί συνόλου 4.687 έγκυρων ψήφων, η ΔΚΜ έλαβε τις 1743 στα 27 εκλογικά κέντρα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (20 στον νομό Θεσσαλονίκης, δύο στις Σέρρες και από ένα σε 
Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία και Χαλκιδική).  
 Στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα βρέθηκαν η “Ανασυγκρότηση Μηχανικών-ΤΕΕ 
από την αρχή” (πρόκειται για παράταξη με επικεφαλής τον Δημήτρη Μήτρου, που είχε 
αποσπαστεί από τη ΔΚΜ) με ποσοστό 14,2% και η “Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών 
(ΔΗ.ΣΥ.Μ)”, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ με 12,8%. 
 Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η πρωτοεμφανιζόμενη παράταξη του ευρύτερου κεντρώου και 
κεντροδεξιού χώρου “Δυναμικοί Μηχανικοί” (ΔΥΝΑ.ΜΗ), με επικεφαλής τον Παναγιώτη 
Αντιβαλίδη, που έλαβε ποσοστό 9,5%  και στην τέταρτη η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία 
Μηχανικών (πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) με 8,9%. 
 Σε μεγάλη δύναμη εξελίχθηκε και η αποχή, αφού από το σύνολο των περίπου 16.000 
μηχανικών-μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ προσήλθαν στις κάλπες μόνο οι 4.878 (4687 έγκυρα, 93 
άκυρα και 98 λευκά). 
 
 Οι ψήφοι που έλαβαν οι υπόλοιπες παρατάξεις αναλύονται ποσοστιαία ώς εξής: 
 
-ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4,9% 
-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4,9% 
-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ελ.ΕΜ) 3,9% 
-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) 2,6% 
-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1,3% 
 
 Υπενθυμίζεται ότι από τους 60 εκλεγμένους στην Αντιπροσωπεία θα εκλεγούν στη συνέχεια 
ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και τα οκτώ μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ.  
 Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 
προηγούμενη θητεία, Πάρις Μπίλλιας (έλαβε 811 ψήφους, τις περισσότερες μεταξύ των 
υποψηφίων στην Κεντρική Μακεδονία, που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό της τελευταίας 
20ετίας σε υποψήφιο), δήλωσε: “Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που τίμησαν εμένα και 
τη ΔΚΜ με την εμπιστοσύνη τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αυξάνει το αίσθημα της ευθύνης και μας 
γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας απέναντι 
στους μηχανικούς. Παρά τη δυσμενή για την Ελλάδα συγκυρία, θα προσπαθήσουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις αυτές, οι οποίες αφορούν την αναβάθμιση του 
επαγγέλματος του μηχανικού, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών του νόμου Κατρούγκαλου και τον εκσυγχρονισμό του χωροταξικού πλαισίου, που 
αποτελεί κλειδί για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα”. 
 Στο περίπτερο 4 της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, όπου λειτούργησαν τα 20 από τα 27 εκλογικά 
τμήματα, ψήφισε και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης 
Φάμελλος, ο οποίος έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, πρόεδρος της  περιφερειακής Αντιπροσωπείας, καθώς και μέλος της (όπως και μέλος 
της κεντρικής Αντιπροσωπείας). 



 "Ο ρόλος και η αξία του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας έχει ιδιαίτερα σημαντικά 
χαρακτηριστικά στην προοπτική της δίκαιης ανάπτυξης που επιδιώκει η κυβέρνηση [...] Το ΤΕΕ 
μπορεί και πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου, που θα επιταχύνει την 
οικονομία της χώρα μας και θα ενισχύσει το μεγαλύτερο κεφάλαιο που είναι η εργασία" δήλωσε ο 
κ.Φάμελλος μετά την ψηφοφορία.  
 Οι εκλογές της 20ης Νοεμβρίου ήταν οι τέταρτες στην ιστορία του Τμήματος, κατά τις 
οποίες οι ψήφοι καταμετρήθηκαν ηλεκτρονικά, με τη χρήση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και 
barcode. Έτσι, τα μόνα χέρια με στυλό, που παρενέβησαν στη διαδικασία ήταν και φέτος αυτά του 
ψηφοφόρου για τη σταυροδοσία και του δικαστικού-προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, που 
επικύρωνε τα στοιχεία.  
 Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των εκλογών στην περιφέρεια, αλλά και 
πανελλαδικά, παρέχονται από το site του ΤΕΕ (www.tee.gr)._  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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 

http://www.tkm.tee.gr/

