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Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των συγκεντρωτικών 

αποτελεσμάτων των φετινών σωματειακών εκλογών σε 63/87 ΕΛΜΕ (περίπου τα 

¾) σε σχέση με τις περσινές. 

Ο Πίνακας είναι αναγκαστικά μερικός, καθώς σε άλλες ΕΛΜΕ οι εκλογές θα 

γίνουν μετά τις γιορτές ενώ άλλες έχουν διαδικασίες ανά διετία και/ή σε άλλες 

χρονικές στιγμές. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, οι «περσινοί» αριθμοί 

αναφέρονται σε προπέρσινους (2015) καθώς σε εκείνες τις ΕΛΜΕ γίνονται ανά 

διετία εκλογές. 

Όπως πάντα, χρειάζεται ένας ορισμένος βαθμός αφαίρεσης στις 

ταξινομήσεις, καθώς σε αρκετές περιοχές τα σχήματα δεν έχουν απαραίτητα 

ξεκάθαρη αναφορά σε κάποια ή μόνο σε μία από τις κεντρικές παρατάξεις της 

ΟΛΜΕ. Η ταξινόμηση έγινε με κριτήρια αποκλειστικά του γράφοντος και, όπου 

αυτό στάθηκε αδύνατον, τα σχήματα τοποθετήθηκαν στα «άλλα αριστερά» ή στα 

«λοιπά». 

Ευχαριστώ όλους κι όλες τους συναδέλφους-συναδέλφισσες που με 

βοήθησαν. 

 

Ο συγκεντρωτικός Πίνακας έχει ως εξής: 

 ΨΗΦΟΙ   ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΩΝ   ΕΔΡΕΣ   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΩΝ 

  2017 2016 δ   2017 2016 δ   2017 2016 δ   2017 2016 δ 

ΕΛΜΕ 63   63   63   63 

ΨΗΦ 30.707 29.660 +1.047                         

Α-Λ 1.979 1.800 +179   6,4% 6,1% +0,3%                 

ΕΓΚ 28.728 27.860 +868                         

ΕΔΡΕΣ                 460           

                                

ΔΑΚΕ    7.532       6.953    +579   26,2% 25,0% +1,2%   114 108 +6   24,8% 23,5% +1,3% 

ΣΥΝΕΚ    5.431       5.639    -208   18,9% 20,2% -1,3%   87 101 -14   18,9% 22,0% -3,1% 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ    4.668       4.311    +357   16,3% 15,5% +0,8%   78 76 +2   17,0% 16,5% +0,5% 

ΠΑΜΕ    4.653       4.451    +202   16,2% 16,0% +0,2%   77 68 +9   16,7% 14,8% +1,9% 

ΠΕΚ    1.930       1.741    +189   6,7% 6,3% +0,4%   25 23 +2   5,4% 5,0% +0,4% 

ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ    3.050       3.362    -312   10,6% 12,1% -1,5%   54 61 -7   11,7% 13,3% -1,6% 

ΛΟΙΠΑ    1.464       1.403    +61   5,1% 5,0% +0,1%   25 23 +2   5,4% 5,0% +0,4% 

 

Η φετινή δύναμη (μόνο στις 63 ΕΛΜΕ) σε ψήφους: 
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Συγκριτικά με πέρσι, σε αριθμό ψήφων: 

 

 

Η κατανομή των 460 εδρών των ΔΣ των 63 ΕΛΜΕ είναι κάπως έτσι: 

 
 

ΔΑΚΕ
26%

ΣΥΝΕΚ
19%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
16%

ΠΑΜΕ
16%

ΠΕΚ
7%

ΑΛΛΑ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

11%

ΛΟΙΠΑ
5%

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ 2017-18

6.953   

5.639   

4.311   4.451   

1.741   

3.362   

1.403   

7.532   

5.431   

4.668   4.653   

1.930   

3.050   

1.464   

ΔΑΚΕ ΣΥΝΕΚ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΜΕ ΠΕΚ ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΛΟΙΠΑ

Αριθμός ψήφων στις ΕΛΜΕ 2016 και 2017

2016 2017



3 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του 2017 χαρακτηρίζονται από ένα βαθμό 

στασιμότητας συγκριτικά με πέρσι. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης εκλογικής 

συμμετοχής, υπάρχει γενική σταθερότητα και φυσιολογικές αυξομειώσεις για όλες 

τις δυνάμεις (μικρή φθορά για τις δυνάμεις με αναφορά στο κυβερνών κόμμα, μικρή 

ενίσχυση για την κάθε λογής αντιπολίτευση), χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η συμμετοχή αυξάνεται κατά 1.000 ψήφους αθροιστικά: στο 2/3 των ΕΛΜΕ 

αυξάνεται ενώ στο άλλο 1/3 μειώνεται. Σε ορισμένες ΕΛΜΕ μάλιστα φτάνει σε 

ιστορικά υψηλά ποσοστά, αν ληφθεί υπόψη και η μείωση του συνολικού αριθμού 

καθηγητών τα τελευταία χρόνια. Μία πιθανή ερμηνεία για αυτό είναι ότι 

επιστρέφουν στην κάλπη ψηφοφόροι παρατάξεων οι οποίοι είχαν αποστοιχηθεί από 

αυτές στο παρελθόν λόγω εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών. 

 

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 

Τα Άκυρα-Λευκά αυξάνονται ελαφρώς, και αγγίζουν το 6,4% της ψήφου, από 

6,1% πέρσι. Σε γενικές γραμμές όμως, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σοβαρό 

ρεύμα προς τα εκεί. 

 

ΔΑΚΕ 

Η ΔΑΚΕ παραμένει πρώτη παράταξη και σε ψήφους και σε έδρες, με 

αυξανόμενη διαφορά, ανεβαίνοντας 600 ψήφους και 1,2%, στο 26,2% από το 25%. 

Σε έδρες ΔΣ καλύπτει κάποιες τρύπες, κερδίζοντας 6 (κερδίζει 9-χάνει 3, 

συνολικό θετικό ισοζύγιο 6 εδρών, σύνολο 114 έδρες από 108 πέρσι), αν και 

συνεχίζει να υποεκπροσωπείται σε σχέση με το συνολικό της ποσοστό ψήφων. 

 

ΣΥΝΕΚ 

Οι ΣΥΝΕΚ παραμένουν δεύτερη δύναμη, στο 18,9% από 20,2%, υφιστάμενες 

όμως ένα μικρό ποσοστό φθοράς (-1,3%), όχι τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο 

σε ποσοστό (λόγω ανόδου των άλλων δυνάμεων) και κυρίως σε έδρες (χάνουν 19 

έδρες σε 16 ΕΛΜΕ ενώ κερδίζουν 5 έδρες, συνολικό αρνητικό ισοζύγιο -14 εδρών). 

Κατ’ ουσίαν, χάνουν κάποιες εκπροσωπήσεις σε ΕΛΜΕ όπου υπήρχαν οριακά ή απλά 

αδυνατίζουν λίγο εκεί που ήταν δυνατές. Είναι σημαντικό ότι μαζί με διάφορα «άλλα 

αριστερά» σχήματα που κλίνουν προς ΣΥΝΕΚ, οι δυνάμεις αυτές αγγίζουν το 20,7% 

σε ψήφους. 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Οι Παρεμβάσεις είναι 3η δύναμη του κλάδου με τα σχήματά τους να πιάνουν το 

16,3% από 15,5% πέρσι, δηλ ενισχύονται κατά 350 ψήφους και 0,8%, ανεβαίνοντας 

σε περισσότερες ΕΛΜΕ από όσες πέφτουν. 
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Σε έδρες παραμένουν σταθερές (και υπερεκπροσωπούμενες ελαφρώς) στις 78 

από 76 έδρες πέρσι, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε όλη την Ελλάδα (κερδίζουν 8 

έδρες σε 5 ΕΛΜΕ, χάνουν 6 έδρες σε 3 ΕΛΜΕ, συνολικό θετικό ισοζύγιο 2 εδρών). 

Σημαντικό είναι ότι μαζί με «άλλα αριστερά» σχήματα που κλίνουν προς αυτές, 

οι Παρεμβάσεις αγγίζουν το 20,5%. 

 

ΠΑΜΕ 

Το ΠΑΜΕ είναι 3η δύναμη μαζί με τις Παρεμβάσεις. Παίρνει 16,2% (από 16% 

πέρσι) κερδίζοντας 200 ψήφους και 0,2%. 

Το σημαντικότερο για αυτήν τη δύναμη όμως είναι στις έδρες και 

εκπροσωπήσεις στο ΔΣ: ανεβαίνει και καλύπτει την υποεκπροσώπησή της, 

εκλέγοντας έδρες εκεί όπου δεν υπήρχε οριακά (κερδίζει 17 έδρες σε 16 ΕΛΜΕ, χάνει 

8 έδρες, συνολικό θετικό ισοζύγιο 9 εδρών). Φαίνεται έτσι ότι «πανελλαδικοποιεί» 

το ποσοστό της. 

 

ΠΕΚ 

Η ΠΕΚ παραμένει 5η δύναμη και ενισχύεται ελαφρώς, πηγαίνοντας στο 6,7% 

από 6,3% και κερδίζοντας περίπου 200 ψήφους και 0,5%. 

Σε έδρες παραμένει σχετικά σταθερή στις 25 έδρες από 23 πέρσι (κερδίζει 6 - 

χάνει 4, συνολικό θετικό ισοζύγιο 2, υποεκπροσωπείται) ενώ σημαντικό για αυτήν 

είναι ότι κατεβαίνει σε περισσότερες περιοχές από πέρσι, έστω κι αν εκεί δεν εκλέγει 

εκπρόσωπο στο ΔΣ. 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Στα άλλα αριστερά σχήματα, μια αναγκαστικά αντιφατική κατηγορία που 

περιλαμβάνει διάφορα σχήματα αριστερού προσανατολισμού τα οποία δεν 

μπορούν εύκολα να ταξινομηθούν σε κάποια από τις παραπάνω παρατάξεις, 

υπάρχει απώλεια 1,5% (στο 10,6% από 12,1%). 

Σε αυτά τα σχήματα, η κατανομή αυτού του 10,6% γίνεται, συνήθως με μεγάλη 

προσέγγιση και αφαίρεση (πλην των δύο τελευταίων περιπτώσεων), ως εξής: 

• Κλίνουν προς Παρεμβάσεις: 4,2% 

• ΑΡΕΝ-κλίνουν προς ΑΡΕΝ: 2,9% 

• Κλίνουν προς ΣΥΝΕΚ: 1,8% 

• Αγωνιστικές Κινήσεις:  1,4% 

• Αντεπίθεση: 0,4% 

 

ΛΟΙΠΑ 

Τα Λοιπά, δηλαδή σχήματα που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις 

παραπάνω κατηγορίες, παραμένουν περίπου στο 5%. 

 

Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλες και όλους! 


