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Ανακοίνωση Πανεπιστημονικής Μηχανικών 

 

Η Πανεπιστημονική χαιρετίζει τους συναγωνιστές που τη στήριξαν και σ’ 

αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη στην οποία έλαβε 1891 ψήφους και ποσοστό 6.1%. 

Χάρη στη συμβολή τους ξεπεράστηκαν με μικρές απώλειες τα κενά που 

δημιουργούνται απ’ την αναγκαστική μετανάστευση στο εξωτερικό, τη διαγραφή και 

τη μη εγγραφή στο ΤΕΕ (λόγω υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ) 

και τη συνταξιοδότηση πολλών φίλων της Πανεπιστημονικής που δεν δικαιούνται να 

ψηφίσουν.  

Παρά τη σημαντική φθορά του κυβερνητικού συνδικαλισμού, των 

παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός 

αφού η δυσαρέσκεια εγκλωβίζεται στην αποχή και στην ενίσχυση της ΝΔ και 

ορισμένων τοπικών-συντεχνειακών σχημάτων που ουσιαστικά εντάσσονται στην 

ενδοαστική διαπάλη για τον έλεγχο του ΤΕΕ, του ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας 

Αττικής. Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ψηφοδέλτιο της Πανεπιστημονικής θα 

βρεθούν στη πρώτη γραμμή του αγώνα την επόμενη περίοδο που κλιμακώνεται η 

επίθεση της κυβέρνησης με το νομοσχέδια για την προώθηση της «απελευθέρωσης» 

και του χωροταξικού σχεδιασμού. 

 Αναλυτικότερα, η συμμετοχή αυξήθηκε ελάχιστα και διαμορφώθηκε στις 

32.798 ψήφους από 32413 το 2013. Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  κατέγραψε 1891 

ψήφους και ποσοστό 6.1% έναντι 2094 ψήφων και 6.9% το 2013.  Η ΔΚΜ (ΝΔ) 

σημείωσε αύξηση σε ψήφους (8860 από 7964) και σε ποσοστά (27.9% από 26.4%) σε 

σχέση με τις εκλογές του 2013. Η ΡΠΜ (ΣΥΡΙΖΑ) σημείωσε μεγάλη πτώση σε 

ψήφους και σε ποσοστό (2268 από 3295 το 2013) και 7.3% έναντι 10.9% το 2013, 

ενώ ιδιαίτερα σημαντική πτώση σημείωσε η ΔΗΣΥΜ (ΠΑΣΟΚ) καταγράφοντας 

4154 ψήφους έναντι 6957 το 2013 και 13.4% έναντι 23.1% το 2013. Ο χώρος του 

οπορτουνισμού επίσης σημείωσε μείωση της δύναμης του, με το #blockTEE της 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ να καταγράφει 845 ψήφους και 2.7% έναντι 1064 ψήφων και 3.6% το 

2013 και την ΑΡΑΓΕΣ (μετονομασία της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ) που στηρίζεται από ΛΑΕ-

ΣΕΚ κ.ά. να καταγράφει μείωση από 1716 ψήφους και 5.7% σε 1543 ψήφους και 5%.  

 

 


