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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Επαναφορά στα προ κρίσης επίπεδα του 
ελληνικού ΑΕΠ «υπόσχεται» το υπουργείο 
Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο 
για το ΕΣΠΑ 2014-2020 που κατατέθηκε 
επισήμως στις Βρυξέλλες. Προβλέπει ανάκτηση 
ως το 2020 των περίπου 40 δισ. ευρώ του ΑΕΠ 
που χάθηκαν ελέω κρίσης (από 226 δισ. ευρώ 
το 2009 σε 183,48 δισ. ευρώ το 2013). Με μια 
προϋπόθεση: να αποφευχθεί η καθυστερημένη 
έναρξη των έργων/δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-
2020, κάτι που, δυστυχώς, είναι σύνηθες 
φαινόμενο κατά την έναρξη υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 
όταν, μάλιστα, απαιτούνται νέες δομές, νέες 
διαδικασίες κλπ. Αυτά, τα διόλου πειστικά, ως 
προς τα γενικά οικονομικά δεδομένα.
Γιατί ως προς την κοινωνία και τους 
οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τα στοιχεία 
δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Ως το 2020, 
κατά το Σύμφωνο, μόλις 450 εκατ. ευρώ 
θα επιστραφούν στα άτομα που βρίσκονται 
σε κατάσταση φτώχειας ή σε κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ποσό 
που αντιστοιχεί σ’ αυτό που αφαιρέθηκε 
με κάθε τρόπο από τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς μόνο σε ένα έτος, το 2012�
Με άλλα λόγια, η κρίση θα αφήσει για πολλά 
χρόνια τα σημάδια της στην ελληνική κοινωνία, 
που βίωσε (και εξακολουθεί να βιώνει) τραγικά 
τα κάθε λογής μέτρα «μνημονιακής» αφετηρίας 
και κυβερνητικής αναλγησίας. Μια κοινωνία 
που είδε τους πολίτες που βρίσκονται ή 
κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας να αυξάνονται από 3.046.000, το 
2008, σε 3.795.100, το 2012.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Αναλυτικά  
στις σελ. 3-4-5 
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ 

-«Η επανεκλογή μου στη θέση προ-
έδρου του ΤΕΕ, μέσα από τις κατο-
χυρωμένες δημοκρατικές λειτουρ-
γίες και διαδικασίες του φορέα μας, 
πρώτα και πάνω απ’ όλα αποτελεί 
νίκη του ακηδεμόνευτου και ανε-
ξάρτητου φορέα μας, των Ελλήνων 
διπλωματούχων μηχανικών και του 
συνόλου των προοδευτικών δυνά-
μεων, ενάντια σε όσους επιχείρησαν 
την μετατροπή του ΤΕΕ σε ενερ-
γούμενο κυβερνητικών ομάδων ή 

κομματικών στρατών». Αυτό τόνισε 
ο Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωση του, 
με την οποία έδωσε το μήνυμα της 
εκλογής του και προσδιόρισε τις 
βασικές κατευθύνσεις της νέας του 
θητείας. Ο έως τώρα πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, επικεφαλής 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
Μηχανικών επανεξελέγη, αργά το 
βράδυ του Σαββάτου, κατά την δεύ-
τερη ψηφοφορία μεταξύ των μελών 
της Αντιπροσωπείας, της επονομα-
ζόμενης και «Βουλής των μηχανι-
κών» (200 μέλη), επικρατώντας του 
Γεώργιου Στασινού, επικεφαλής 
της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανι-
κών-Ανανέωση Πρωτοπορία. Κατά 

την πρώτη ψηφοφορία συνυποψή-
φια ήταν και η Θεοπίστη Πέρκα, 
της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας 
Μηχανικών, η οποία εν συνεχεία 
αποσύρθηκε. Στη θέση του πρώτου 
αντιπροέδρου της Διοικούσας Επι-

τροπής ΤΕΕ εξελέγη ο Θόδωρος 
Σεραφίδης, επικεφαλής της παρά-
ταξης Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
Μηχανικοί, ο οποίος επικράτησε  
έναντι του Παναγιώτη Αντιβαλίδη. 
Στις τριήμερες εργασίες της κεντρι-
κής αντιπροσωπείας ΤΕΕ, τις οποίες 
διεύθυνε ο νέος πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ Γιάννης Κυριακό-
πουλος, οι διαδικασίες εξελίχθηκαν 
και ολοκληρώθηκαν ομαλά, σε πνεύ-
μα δημοκρατικής λειτουργίας και πι-
στής εφαρμογής των καταστατικών 
κανόνων. Οι εργασίας άρχισαν από 
νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 
με κάλπες για τη συμπλήρωση του 
προεδρείου της Αντιπροσωπείας, με 

την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα 
της Αντιπροσωπείας και  αναπληρω-
τή Γενικού Γραμματέας της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ. Ακολούθησε η 
εκλογή των 15 νέων Μελών της Διοι-
κούσας Επιτροπής ΤΕΕ. Σε νέα συ-
νεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 
που θα προσδιοριστεί προσεχώς θα 
ολοκληρωθεί η εκλογή των υπόλοι-
πων νέων μελών του προεδρείου 
της ΔΕ ΤΕΕ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  - 5 θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Πρόεδρος του ΤΕΕ επανεξελέγη 
ο Χρήστος Σπίρτζης

Πρώτος Αντιπρόεδρος ΤΕΕ  
ο Θόδωρος Σεραφίδης

Εκλέχθηκαν τα 15 νέα Μέλη 
της ΔΕ ΤΕΕ

Συμπληρώθηκε  
το προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

«Νίκη  
με αγωνιστικό 
πρόσημο»  
τόνισε  
ο Χρ. Σπίρτζης
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 5-5-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής 
Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώ-
νει σήμερα στις 6 μ.μ. –στο κτίριο του ΤΕΕ, Νίκης 4 
(Αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος), εκδήλωση για 
την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών του Προγραμμά-
των Σπουδών.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

6
Μαΐου
2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Νέες Τεχνολογίες : Αφύγρανση & 
Υαλοπίνακες»   
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Ασύμμετρη απειλή κατά της κατοικίας; 
Κοινωνικές, επενδυτικές και παραγωγικές διαστάσεις"   
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος

6
Μαΐου
2014

EΚΔΗΛΩΣΗ: «Εργαλεία του Τεχνικού Ασφαλείας 
στο σύγχρονο εργασιακό χώρο»  
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων

9
Μαΐου
2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχα-
νολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.-Η) 
διοργανώνει  στις 8 Μαΐου 2014 (16:30-20:00), στο Εκ-
θεσιακό Κέντρο Metropolitan στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
Ελ. Βενιζέλος και στο πλαίσιο της έκθεσης Electrotec, 
ημερίδα για το πιστοποιητικό και τους ελέγχους των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του Προέδρου 
του ΠΣΔΜ-Η Θ. Παπαδόπουλου και θα συνεχίσει με 
τις ομιλίες:
-Μεθοδολογίες διεξαγωγής Δοκιμών και Μετρήσεων 
κατά τον Έλεγχο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Δρ. 
Κιμουλάκης)
-Προδιαγραφές οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκατα-
στάσεων σύμφωνα με το ΕΝ 61557 (Δρ. Γκόνος – Δρ. 
Κιμουλάκης)
-Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη –Συμπλή-
ρωση (Δρ.   Χριστοδούλου)
-Σημεία ελέγχου της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον 
ΔΕΔΗΕ (Τομεάρχης ρυθμιστικών θεμάτων, Δημήτρης 
Μερεντίτης)

-Αστοχίες, παραλείψεις και προβλήματα της νέας ΥΔΕ - 
Προτάσεις βελτίωσης (Δρ. Φώτης)
-Θεμελιακό σύστημα γείωσης – Κατασκευή, Όρια, 
Μέτρηση  (Δρ. Γκόνος,  Λέκτορας Ε.Μ.Π.)    
-Η συμβολή του Π.Σ.Δ.Μ.-Η στην αναβάθμιση της 
διαδικασίας. 

Ημερίδα για το πιστοποιητικό και τους ελέγχους  
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

  Το Διεθνές Συνέδριο “The Adriatic Olive Grove: Risk 
Prevention, Sustainability, Learning” θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2014 στο 
νησί της Κέρκυρας και οργανώνεται από το τμήμα 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το συνέδριο διεξάγεται στο 
πλαίσιο του IPA Adriatic Project “The Adriatic Olive 
Grove: Risk Prevention, Sustainability, Learning”, που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ελληνική Κυβέρνηση. Πληροφορίες: www.adrolive.gr, 
conferences.ionio.gr/adrolive/

 Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος σε συνεργασία με 
το πλωτό ναυτικό μουσείο «Γεώργιος Αβέρωφ» διορ-
γανώνει στις 9 και 10 Μαΐου 2014 το Θ’ Πανελλήνιο 
Συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων, με θέμα: «Πλοία 
μνημεία της ελληνικής ναυτικής παράδοσης και 
μουσειακή πραγματικότητα». Στην εκδήλωση – που 
έχει τεθεί υπό την αιγίδα του υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού- θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 15 
Ναυτικών Μουσείων και πολιτιστικών φορέων από 
όλη την Ελλάδα. Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: Τηλ. 210 4516264, 210 4516822.

Διεθνές συνέδριο 

Συνέδριο Ναυτικών μουσείων

Τ
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Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

  Από τις 9 ως τις 11 Σεπτεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι η 11η  Διεθνής Συνδιάσκεψη " 
Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότητα : Ένα Μέσο Συνεργασίας των Βαλκανικών Χωρών ".  Η Συνδιάσκεψη 
διοργανώνεται από τη Σχολή των Οργανωτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου με την υπο-
στήριξη της Κεντρικής Γραμματείας Βαλκανικών Συνδιασκέψεων http://bcc-central.org  , η οποία φιλοξε-
νείται από την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) www.
eneprot.gr  Η υποβολή των εργασιών για όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν εισήγηση γίνεται ηλεκτρονικά 
με αποστολή των κειμένων στο: bcconference@fon.rs έως 1η Ιουνίου 2014. Γλώσσα του συνεδρίου, τα αγγλι-
κά.  Έπειτα από την αξιολόγηση των κειμένων από κριτές, οι εισηγητές θα ειδοποιηθούν για την έγκριση των 
εισηγήσεών τους έως τις 20 Ιουνίου 2014 και το τελικό κείμενο θα πρέπει να αποσταλεί έως 20 Αυγούστου, 
2014.  Πληροφορίες: www.11thconference.fon.bg.ac.rs 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕψΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
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Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ

«Νίκη με αγωνιστικό πρόσημο» τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης 

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ 

Οι εκλογικές αναμετρήσεις για τα κεντρικά όργανα διοίκησης του ΤΕΕ 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης μετά την 
επανεκλογή του έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η 
επανεκλογή μου ως πρόεδρος του ΤΕΕ, μέσα από 
τις κατοχυρωμένες δημοκρατικές λειτουργίες και 
διαδικασίες του φορέα μας, πρώτα και πάνω απ’ όλα 
αποτελεί νίκη του ακηδεμόνευτου και ανεξάρτητου 
φορέα μας, των Ελλήνων διπλωματούχων μηχανι-
κών και του συνόλου των προοδευτικών δυνάμε-
ων, ενάντια σε όσους επιχείρησαν την μετατροπή 
του ΤΕΕ σε ενεργούμενο κυβερνητικών ομάδων ή 
«κομματικών στρατών». Είναι μια εκλογική νίκη με 
σαφή κατεύθυνση την υπεράσπιση του κατοχυρω-
μένου και αδιαπραγμάτευτου επιστημονικού, ανα-
πτυξιακού ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών 
και του ΤΕΕ, με αγωνιστικό πρόσημο για την αντι-
μετώπιση και επίλυση των μεγάλων, επιστημονικών, 
εργασιακών, επαγγελματικών προβλημάτων που 
πλήττουν το ελληνικό τεχνικό δυναμικό. Το ασφα-
λιστικό, η αντιμετώπιση της ανεργίας, η προστασία 
των θεσμών από την αποδόμηση, θα είναι στο επί-
κεντρο αυτών των αγώνων.
Η συνεργασία μας με όλες τις δυνάμεις και τα πρό-

σωπα που αναδείχθηκαν από την αντιπροσωπεία 
του ΤΕΕ, έχει στόχο: 
Να αγωνιστούμε ενωτικά και δημοκρατικά, ώστε 
να πετύχουμε πλήρη ανατροπή των τραγικά απο-
τυχημένων αδιέξοδων μνημονιακών πολιτικών και 
επιλογών υποτέλειας της χώρας, που ισοπεδώνουν 
τον εθνικό-παραγωγικό ιστό, τους επιστήμονες, 
ολόκληρη την εθνική οικονομία, την κοινωνία και το 
μέλλον της νεολαίας. 
Να διεκδικήσουμε με πρωταγωνιστικό ρόλο των 
διπλωματούχων μηχανικών και του ΤΕΕ,την πλήρη 
εφαρμογή ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης της χώρας, με ιεραρχημένες παρεμβάσεις σε 
όλα τα μέτωπα, στο κέντρο και στην περιφέερεια, 
που θα κατοχυρώνει την αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας δυναμικά και  ισότιμα στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον. 
Η βαθειά κρίση την οποία βιώνουν οι Έλληνες 
πολίτες και μεταξύ αυτών με δραματικό τρόπο οι 
διπλωματούχοι μηχανικοί, δεν επιτρέπουν πανη-
γυρισμούς, αλλά αντιθέτως επιβάλλουν συστρά-
τευση, ωριμότητα και αγώνες, ώστε να βγει η χώρα 

από την επτάχρονη κρίση και να μπει επιτέλους σε 
πορεία ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Ιδίως δεν 
μπορούν και δεν δικαιούνται να πανηγυρίσουν όσοι 
έχουν καίρια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση 
της χώρας και έχουν εναντιωθεί με πράξεις και πα-
ραλείψεις τους κατά των Ελλήνων διπλωματούχων 
μηχανικών και του ΤΕΕ».

Ο έως τώρα πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, επικεφαλής της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών επανεξελέγη, αργά το 
βράδυ του Σαββάτου, κατά την δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών της Αντιπροσωπείας, της επονομαζόμενης και «Βουλής των 
μηχανικών» (200 μέλη), επικρατώντας του Γεώργιου Στασινού, επι-
κεφαλής της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών-Ανανέωση Πρω-
τοπορία. Κατά την πρώτη ψηφοφορία συνυποψήφια ήταν και η Θε-
οπίστη Πέρκα, της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών.
Το αποτέλεσμα των δυο ψηφοφοριών έχει αναλυτικά ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Β΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Στασινός Γεώργιος 57 63

Σπίρτζης Χρήστος 67 80

Πέρκα Θεοπίστη 32 -

Λευκά 8 17

Ψήφισαν 164 160

Α΄ Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ εξελέγη ο Θεόδωρος Σεραφεί-
δης, της παράταξης “Ελεύθεροι Επαγγελματίες” ο οποίος επικράτη-
σε του Παναγιώτη Αντιβαλίδη, κατά τη Β´ ψηφοφορία, με τα αποτε-
λέσματα να διαμορφώνονται ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Β΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Αντιβαλίδης Παν. 57 57

Σεραφίδης Θεόδ. 56 71

Λευκά 29 19

Άκυρα 2 2

Ψήφισαν 144 149

Τα μέλη της ΔΕ ΤΕΕ 

Είχε προηγηθεί η εκλογή των 15 μελών της νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, 
στην οποία εκτός από τους τρεις που έθεσαν υποψηφιότητα για την προεδρία (Χ. 
Σπίρτζη, Γ. Στασινό, Θ. Πέρκα)  και τους δυο για τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου (Θ. 
Σεραφίδη, Π. Αντιβαλίδη) πλέον μετέχουν και οι (αλφαβητικά): Ακριτίδης Πο-
λυχρόνης, Αμπακούμκιν Δαμιανός, Βαμβουρέλλης Θεόφραστος, Γρηγοριάδης 
Γρηγόριος, Ζαννιάς Σπύρος, Μήλης Νικόλαος, Μοροπούλου Αντωνία, Πάνου 
Ιωάννης, Τσόγκας Χαράλαμπος, Τσουκαλάς Γεώργιος. Κατά την ψηφοφορία για 
την εκλογή των μελών της Δ.Ε. ψήφισαν 199, με έγκυρα όλα τα ψηφοδέλτια.

Συμπλήρωση προεδρείου Αντιπροσωπείας  

Την Παρασκευή έγιναν και οι ψηφοφορίες για την εκλογή του ΓΓ και αναπλη-
ρωτή ΓΓ της Αντιπροσωπείας. Γενικός Γραμματέας της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ εξελέγη ο Δημήτρης Φιλιππής, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφι-
ος. Έλαβε, κατά τη Β΄ ψηφοφορία, 81 ψήφους, επί συνολικά 135 ψηφοδελτίων, 
ενώ βρέθηκαν 14 άκυρα και 40 λευκά. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ εξελέγη ο Χρήστος Τσαρτιλίδης, κατά τη δεύτερη ψη-
φοφορία. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δυο ψηφοφοριών έχουν ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Β΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Τσαρτιλίδης Χρ. 75 87

Κρεμαλής Κων/νος 36 -

Λευκά 20 39

Άκυρα 1 4

Ψήφισαν 132 130

 Οι ψηφοφορίες στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ θα συνεχιστούν σε νέα συνεδρίαση, 
σε χρόνο που θα προσδιοριστεί τις επόμενες ημέρες, για την εκλογή των υπόλοιπων 
μελών του προεδρείου της Δ.Ε. του ΤΕΕ (Β΄ Αντιπρόεδρος, ΓΓ και αναπληρωτής ΓΓ).



Τα βιογραφικά των 15 μηχανικών που εξελέγησαν στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έχουν ως εξής  
(κατά αλφαβητική σειρά):

> ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός  
- Συγκοινωνιολόγος/ ΔΚΜ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Πρ.  α’  Αντιπρόεδρος ΤΕΕ (2012- 2014)
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ (2002-2006)
Έχει διατελέσει αναπληρωτής δήμαρχος Αθη-
ναίων (2007- 2010) και αντιδήμαρχος Αθηναίων 
(2003- 2006)

> ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός/ ΔΚΜ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Μέλος  Α/ΤΕΕ (2010-  ) - Μέλος Α/ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
(2011-  )
Μέλος Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (2011- 2014)

> ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Πολιτικός  Μηχανικός –ΕλΕΜ
Ελεύθερος επαγγελματίας. Δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ιδιωτικών έργων από το 1989 με 
μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές κατοικι-
ών, ξενοδοχείων και ειδικών κτιρίων
Εκλέχθηκε στην «Α» ΤΕΕ το 2006, 2010 & 2013
Α΄ Αντιπρόεδρος του ΣΠΜΕ ΤΟ 2009
Γ.Γ. της ΔΕ του ΤΚΜ το 2010

> ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
Πολιτικός  Μηχανικός - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Άνεργος – Ημιαπασχολούμενος
Αντιπρόσωπος σωματείου μισθωτών τεχνικών 
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
Αναπληρωματικό μέλος του Γενικού Συμβουλί-
ου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας
Μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών ΕΜΠ (2005-2007)

> ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Διπλωματούχος Xημικός Mηχανικός του EMΠ 
από το 1994. Yποψήφιος Διδάκτωρ στη Σχολή 
Xημικών Mηχανικών. Eργάζεται ως υπάλληλος 
ιδιωτικού δικαίου στο EMΠ. 
Aνέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα, 
ως μέλος του ΔΣ του φοιτητικού Συλλόγου 
X-M EMΠ (1990-1994), του ΔΣ του Σωμα-
τείου Mισθωτών Tεχνικών ως αντιπρόεδρος 

(2000-2002), του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Xημικών Mηχανικών 
(1998-1999, 2002-2007) και της Aντιπροσωπείας του TEE (2000-2003, 

2006-σήμερα). Eίναι μέλος του KKE, συνεργάτης του Tμήματος Oικο-
νομίας της KE.

> ΖΑΝΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. - ΔΗ.ΣΥ.Μ. Ελεύθε-
ρος Επαγγελματίας
-Μέλος της Αντιπροσωπείας από το 1990
-Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας
-Μέλος της Δ.Ε
-Μέλος του Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
-Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής
-Μέλος του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων
-Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α.

-Μέλος της Αντιπροσωπείας της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
-Συντονιστής πολλών Μόνιμων Επιτροπών 

> ΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ελεύθερος επαγγελματίας.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοι-
τητών της Π.Σ. Ξάνθης και εκπρόσωπος των 
φοιτητών σε όλα τα όργανα διοίκησης του ΔΠΘ 
από το 1999 έως το 2003. 
Το 2006 εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος του 
Δ.Σ. του ΣΠΜΕ, με την παράταξη της ΠΑΣΚ 

Πολιτικών Μηχανικών. Επανεκλέχθηκε το 2009.  
Από το 2006 έως το 2010 ήταν μέλος της Μόνιμης Επιστημονικής 
Επιτροπής Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού του ΟΑΣΠ ως 
εκπρόσωπος του ΣΠΜΕ. 
2006-2009 Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Πολιτικών Μηχανικών 
του ΣΠΜΕ.  Από το 2009 είναι Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής 
Θεμάτων Νέων Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
Τον Απρίλιο του 2010 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ.  
Τον Σεπτέμβριο του 2010 εκλέχθηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αρμοδιότητα για θέματα 
διεθνών, ευρωπαϊκών θέσεων και εξωστρέφειας του ΤΕΕ.   

> ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Χημικός Μηχανικός- Καθηγήτρια ΕΜΠ
ΔΗΠΑΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αντιπρύτανις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου
Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Πο-
λυτεχνείων - EUROPEAN SOCIETY FOR 
ENGINEERING EDUCATION (SEFI) 
Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) από το 1981. Διετέλεσε Γενική Γραμματέ-
ας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. 

Οι εκλεγμένοι στη Δ.Ε. του ΤΕΕ

4

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

> ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ελεύθερος επαγγελματίας
Εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωμα-
τούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλή-
νια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) 
και επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. 

του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, εκλεγμένος με τα ψηφοδέλτια της παράταξης 
«Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων». Στις πρόσφατες εκλο-
γές του ΤΕΕ εκλέχθηκε μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με το 
ψηφοδέλτιο της «Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών» και κατά 
την εκλογική διαδικασία της 3.5.2014 για την ανάδειξη των μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής εκλέχθηκε μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ με το 
κοινό ψηφοδέλτιο των συνεργαζόμενων αριστερών  παρατάξεων 
«Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών,  Αριστερή Ενωτική Πρωτο-
βουλία - Εργαζόμενοι Μηχανικοί και Α.Μ.Α.Κ. - Αυτόνομοι Μηχανι-
κοί Ανατολικής Κρήτης».

> ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός- ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δημόσιος Υπάλληλος 
Αντιπρόεδρος &  Γεν. Γραμματέας   
ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ
Μέλος «Α» ΤΕΕ-ΤΚΜ, μέλος ΔΕ ΤΕΕ-ΤΚΜ
Μέλος «Α» ΤΕΕ

> ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός- ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕλΕΜ
Μελετητής και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων
Έχει διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου ΕΛΕΜ 
Πειραιά
 Ιδρυτής και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ανε-
ξάρτητης Κίνησης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Μηχανικών

Επί χρόνια μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ
Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος ΤΕΕ

> ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης και από το 1995 εργάζεται ως 
ελεύθερος επαγγελματίας. 
Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων 
ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση. Διετέ-
λεσε Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών της 
Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και των οργάνων 
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης από το 1986 έως το1993. 
Το 1996 ορίστηκε Επιμελητής της ΜΕ Νέων Μηχανικών του ΤΕΕ. Σε 
ηλικία 28 χρονών εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην Αντιπροσωπεία του 

ΤΕΕ. Από το 2000 έως το 2003 διετέλεσε Μέλος στη ΔΕ του ΤΕΕ, ενώ 
από το 1999 έως το 2008 ήταν Μέλος της ολομέλειας της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος, στην Εκτελεστική Επιτροπή της 
οποίας εκλεγόταν συνεχώς από το 2002 έως το 2007. Από το 2007 έως 
το 2010 διετέλεσε Β' Αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ.
Από το 2010 είναι Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

> ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός / ΔΚΜ
Ελεύθερος επαγγελματίας
Πρόεδρος ΣΠΜΕ 2012- 2014
Πρόεδρος ΔΚΜ

> ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός – ΔΚΜ
Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
Ελεύθερος επαγγελματίας
Μέλος «Α» ΤΕΕ από το 2006
 Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Πανελλη-
νίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Εκλέγεται στην Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
από το 2006.

> ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Τοπογράφος Μηχανικός – ΔΗΣΥΜ
Ελεύθερος επαγγελματίας
Την περίοδο 2000-2004 ίδρυσε, οργάνωσε και 
διηύθυνε την εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική 
εταιρεία του ομίλου Ο.Σ.Ε. με κύριο αντικείμενο 
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. 
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Τεχνικού Συμβουλίου της Κτηματικής 
Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) επί σειρά ετών 

Διετέλεσε  Διευθύνων Σύμβουλος της Landis Α.Ε. σύγχρονης εταιρεί-
ας Ολοκληρωμένων Λύσεων Αξιοποίησης Ακινήτων μέχρι το 2008.
Σήμερα είναι μέλος του ΔΣ της ARTUME ΑΕ και Διευθυντής Έργου για 
την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου Προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. 
Ευρώ. Παράλληλα ίδρυσε την εταιρία Celetrum που σε συνεργασία 
με διεθνείς οίκους δραστηριοποιείται στην υλοποίηση επενδύσεων 
σε ακίνητη περιουσία στην 
Ελλάδα.
Μέλος «Α» ΤΕΕ
Από το 2012 είναι μέλος της 
Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ 

Οι εκλεγμένοι στη Δ.Ε. του ΤΕΕ
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αλλάζουν προς το καλύτερο οι προσδοκίες 
για τα δημόσια έσοδα του 2014- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ- Άνοιγμα 3,17 δισ. έναντι 5,2 δισ. • Η 

ελληνική πλευρά ζητεί επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και 
χαμηλότερα επιτόκια- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ EUROGROUP.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Το ντιμπέιτ των κομμάτων- ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ… ΚΑΛΠΗΣ- 
Δίλημμα φωτιά από τον Βενιζέλο- Παλινδρομήσεις από τον Κουβέλη- 
Παροχολογία (!) από τον Τσίπρα • Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 
ΤΟΥ- Πρώτο τεστ σήμερα στις Βρυξέλλες για το χρέος.

ΕΘΝΟΣ: Μήνυμα- δέσμευση αναμένει η κυβέρνηση από το Eurogroup- 
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ- Τρεις προτάσεις 
καταθέτει ο Γ. Στουρνάρα: Επιμήκυνση στα 50 έτη των ομολόγων- 
Μετατροπή των επιτοκίων σε σταθερά- Περίοδος χάριτος 10 ετών για τα 
διμερή δάνεια • ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΩΝ «17Ν» ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ- 
Σκότωσαν τον Αξαρλιάν για να… πάνε διακοπές και έκαναν ληστείες 
για την τσέπη τους! • Τσίπρας- Βενιζέλος: ΑΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός επιβίωσης εν όψει νέου ασφαλιστικού- 
ΠΟΙΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 58 ΕΤΩΝ • EUROGROUP: 
ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ • 
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για νέο χτύπημα- Βιβλίο- βόμβα στο Α.Τ. Ιτέας- 
ΤΟ DNA ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΞΗΡΟΥ- «ΠΥΡΗΝΩΝ» • Σοκ και 
δέος από το μακελειό στην Οδησσό- ΜΑΧΕΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ασφαλιστικό: ΠΟΙΟΙ 
ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ- Περίπου 120.000 ασφαλισμένοι 

μπορούν να αποφύγουν τις νέες αλλαγές • ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΑΠΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ…- Το αίτημα 
να ανοίξει ο διάλογος για τα μέτρα που θα ελαφρύνουν το ελληνικό 
χρέος θα θέσει σήμερα στο Eurogroup ο Γιάννης Στουρνάρας • 
Δημοσκοπήσεις- ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:  Τα 16 κλειδιά εξόδου για ΔΕΚΟ, Δημόσιο, 
τράπεζες- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 62 • ΧΡΕΟΣ: ΣΥΖΗΤΟΥΝ, ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΤΗ • Βγαίνει από το Μαξίμου- ΣΟΛΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ • Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟΥ 
ΕΜΦΥΛΙΟΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μετανάστες εξειδικευμένοι αξιωματικοί, 
υπαξιωματικοί για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης- ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔ. 
ΞΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΠΥΡΗΝΕΣ»!- ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ, ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΗ 
ΒΟΜΒΑ • EUROGROUP ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΟΧΛΟΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ- Χρησιμοποιείται από 
ξένα κέντρα ο κ. Τσίπρας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Γιατί οι Αμερικανο- Σιωνιστές φοβούνται τη 
Ρωσία του Πούτιν και άναψαν τις φλόγες του πολέμου στην Ουκρανία- 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ «ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ!
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ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΣΤΟ TEE 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 18 | 5/05/2014

Ο Χρήστος Σπίρτζης εξελέγη πρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (TEE) επικρατώντας - στη δεύτερη ψηφοφορία - του 
επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ (ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία) 
Γιώργου Στασινού με ψήφους 80 έναντι 63.
Εκλέχτηκε πρώτη φορά πρόεδρος του TEE το 2010. Το 2000 ηγήθηκε 
της μιας από τις δύο παρατάξεις των μηχανικών της ΠΑΣΚ (πρόσκειται 
στο ΠαΣοΚ) και εκλέχτηκε πρώτη φορά στη Διοικούσα Επιτροπή του 
TEE. Στη συνέχεια το 2007 εκλέχτηκε αντιπρόεδρος στο TEE. Γεννήθηκε 
το 1969, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, παντρεμένος και έχει δύο 
παιδιά.
Στην πρώτη ψηφοφορία μεταξύ των 200 μελών της Αντιπροσωπείας (της 
«Βουλής» του TEE) για την εκλογή του προέδρου του Επιμελητηρίου, 
που έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας, συμμετείχε και η επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
του ΣΥΡΙΖΑ (Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών) Πέτη Πέρκα, η 
οποία έλαβε 32 ψήφους έναντι 67 που συγκέντρωσε ο πρόεδρος του 
TEE και 57 ο Γιώργος Στασινός.
Κλειδί στην εκλογή του Χρήστου Σπίρτζη αποτέλεσαν οι συμμαχίες 
που επιτεύχθηκαν έπειτα από σχεδόν πεντέμισι μήνες διαβουλεύσεων 
- από τις εκλογές του Νοεμβρίου - κυρίως με τους Ελεύθερους 
Επαγγελματίες Μηχανικούς, αλλά και με άλλες ανεξάρτητες δυνάμεις 
(όπως από τον συνδυασμό των εργοληπτών αλλά και της Ανανεωτικής 
Συνεργασίας που συμμετείχαν άλλωστε στον συνδυασμό του). 
Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές από τον χώρο των μηχανικών, οι 
ενδοπαραταξιακές αντιπαραθέσεις στη ΝΔ αλλά και η κίνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ για αυτόνομη κάθοδο περιόρισαν τη δυναμική τους δίνοντας νέα 
ώθηση στον Χρήστο Σπίρτζη.
«Η επανεκλογή μου ως προέδρου του TEE αποτελεί πρώτα απ' όλα 
νίκη του ακηδεμόνευτου και ανεξάρτητου φορέα μας, των ελλήνων 
διπλωματούχων μηχανικών και του συνόλου των προοδευτικών 
δυναμένων, ενάντια σε όσους επιχείρησαν τη μετατροπή του TEE σε 
ενεργούμενο κυβερνητικών ομάδων ή κομματικών στρατών» τόνισε 
μεταξύ των άλλων ο Χρήστος Σπίρτζης.
Και συμπλήρωσε: «Η συνεργασία μας με όλες τις δυνάμεις και 
τα πρόσωπα που αναδείχθηκαν έχει στόχο να διεκδικήσουμε με 
πρωταγωνιστικό ρόλο των μηχανικών την πλήρη εφαρμογή ενός 
σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με ιεραρχημένες 
παρεμβάσεις σε όλα τα μέτωπα».
Στην εκλογή του προέδρου του TEE πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν 
οι προσωπικές επαφές και οι προσπάθειες των υποψηφίων να 
προσεταιριστούν όσο γίνεται περισσότερες ψήφους κυρίως από τη 
δεξαμενή των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών, της κίνησης που 
αποτέλεσε τον ρυθμιστή των εξελίξεων.
Η όποια «άτυπη» συνεργασία μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ περιορίστηκε - τον 
περασμένο Μάρτιο χωρίς επιτυχία - στην υποστήριξη για τη θέση του 
προέδρου της Αντιπροσωπείας της Τώνιας Μοροπούλου, αντιπρύτανη 
του ΕΜΠ.
Η εκλογή του Γιάννη Κυριακόπουλου στη θέση του προέδρου της 
Αντιπροσωπείας, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο των Ελεύθερων 
Επαγγελματιών Μηχανικών, εδραίωσε τη νίκη του μετώπου των 
ανεξάρτητων δυνάμεων και της Κεντροαριστεράς.

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 56 | 5/05/2014

 Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Σπίρτζης είναι από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο 
νέος πρόεδρος των μηχανικών με 80 ψήφους έναντι 63 του αντιπάλου 
του Γιώργου Στασινού από την παράταξη ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία 
της Νέας Δημοκρατίας. Η ανάδειξη της νέας διοίκησης του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας επιβεβαίωσε την εικόνα των γενικών εκλογών 
του περασμένου Νοεμβρίου, στις οποίες η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
του Σπίρτζη κατέγραψε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα (ήρθε δεύτερη 
μετά τη ΔΚΜ) και ο ίδιος ήρθε πρώτος από όλους τους υποψηφίους 
με περισσότερους από 1.700 σταυρούς. Ύστερα από πέντε μήνες 
συζητήσεων και διαβουλεύσεων -συνηθισμένο φαινόμενο στον 
χώρο του TEE!- επιτεύχθηκε η κυριαρχία της Κεντροαριστεράς, χάρη 
στη συμμαχία κυρίως με τη συνδικαλιστική παράταξη «Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες» αλλά και ανένταχτες ομάδες και πρόσωπα. Συνετέλεσαν 
και οι ενδοπαραταξιακές κόντρες στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, 
ενώ η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ (Ριζοσπαστική 
Πρωτοβουλία Μηχανικών) κατέβασε αυτόνομη υποψήφια πρόεδρο, την 
Πέτη Πέρκα, η οποία έλαβε 32 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία.
ΕΙΝΑΙ η δεύτερη θητεία του Χρήστου Σπίρτζη ως προέδρου του 
TEE. Είναι «παιδί» του ΠΑΣΟΚ, αν και το 2000 τέθηκε επικεφαλής 
συνδικαλιστικής παράταξης που διασπάστηκε από την ΠΑΣΚ 
Μηχανικών. Το 2007 κατέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου του TEE και 
το 2010 τη θέση του προέδρου. Δηλώνει σοσιαλιστής και δεν διστάζει 
να εκφράσει την κριτική του απέναντι στις «αδιέξοδες μνημονιακές 
πολιτικές», ενώ καταγγέλλει τη «βαθιά κρίση που βιώνουν οι Έλληνες 
πολίτες και μεταξύ αυτών με δραματικό τρόπο οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί». Ο Χρ. Σπίρτζης γεννήθηκε το 1969, είναι ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, παντρεμένος με δύο παιδιά.
• Αγώνας για έξοδο από την κρίση 
«ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, ωριμότητα και αγώνες ώστε να βγει η χώρα από την 
επτάχρονη κρίση και να μπει επιτέλους σε πορεία ανασυγκρότησης 
και ανάπτυξης» ζητά από τους μηχανικούς και τους πολίτες ο 
νέος πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Θεωρεί 
πως η επανεκλογή του στη θέση του προέδρου του TEE έχει ως 
σαφή κατεύθυνση «την υπεράσπιση του κατοχυρωμένου και 
αδιαπραγμάτευτου επιστημονικού και αναπτυξιακού ρόλου των 
διπλωματούχων μηχανικών» και δεσμεύεται να αγωνιστεί για 
την αντιμετώπιση και την επίλυση των μεγάλων εργασιακών και 
επαγγελματικών προβλημάτων που πλήττουν το τεχνικό δυναμικό της 
χώρας.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 38 | 5/05/2014

Ο ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ από το επίσημο ΠΑΣΟΚ, Xρήστος Σπίρτζης, 
επανεξελέγη πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του μεγαλύτερου 
επιστημονικού φορέα της χώρας, χάρη σε δύο κινήσεις. Η μία ήταν 
προεκλογικά, όταν τον περασμένο Νοέμβριο, πολύ πριν το επίσημο 
ΠΑΣΟΚ καταλήξει στην Ελιά, επέλεξε να συγκροτήσει το ενωτικό 
ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑΜ, συμπράττοντας με δυνάμεις της ΔΗΜΑΡ, 
των οικολόγων και των μεσαίων εργολάβων και πετυχαίνοντας έτσι να 
διατηρηθεί στη δεύτερη θέση με 23,5%.
Η δεύτερη επιτεύχθηκε μετεκλογικά και άφορα τη διεύρυνση της 
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συνεργασίας με ανοίγματα προς τους ανεξάρτητους («Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες», κ.λπ.), χάρη στις οποίες πέτυχε να προωθήσει 
υποψήφιους της επιλογής του στις πρώτες ψηφοφορίες για το 
προεδρείο της Αντιπροσωπείας, της 200μελούς «βουλής των 
μηχανικών».
Η διαδικασία για την εκλογή προεδρείου στο TEE ολοκληρώθηκε 
το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο Xρήστος Σπίρτζης, με τη δεύτερη 
ψηφοφορία, εξελέγη με 80 ψήφους έναντι 63 του εκπροσώπου της 
ΔΚΜ. Είχε αποσυρθεί η Πέτη Πέρκα, που πρότεινε η Ριζοσπαστική 
Πρωτοβουλία, η νεοσύστατη παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, η 
οποία στην πρώτη ψηφοφορία είχε συγκεντρώσει 32 ψήφους.
Από την ευρύτερη συνεργασία του προέδρου του TEE προέρχεται ο Θ. 
Σεραφίδης, που αναδείχτηκε α' αντιπρόεδρος και εκπροσωπεί τους 
«Ελεύθερους Επαγγελματίας». Η διαδικασία για τις υπόλοιπες θέσεις 
του προεδρείου της 15μελούς διοίκησης του TEE (β' αντιπρόεδρος, 
γενικός γραμματέας κ.λπ.) θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της 
Αντιπροσωπείας. Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας είχε εκλεγεί τον 
Μάρτιο ο προερχόμενος από την ανεξάρτητη ΕΛΕΜ, Γ. Κυριακόπουλος, 
ενώ το Σάββατο εκλέχθηκε με 81 ψήφους στη θέση του γενικού 
γραμματέα ο Δ. Φιλιππής, που είχε υποστηριχθεί από τις δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ.
«Δεν υπάρχει συνεργασία με άλλες δυνάμεις» διευκρίνισε στην «Εφ.
Συν.» η Πέτη Πέρκα, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας.
Η «γαλάζια» ΔΚΜ, που στις εκλογές είχε έρθει πρώτη με 26,39%, δεν 
κατάφερε να συνεργαστεί με άλλες παρατάξεις και έως τώρα έχει 
εκλέξει μόνο τον β' αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας. 

ΝΙΚΗΣΑΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ… ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 13 | 5/05/2014

Nίκη της Κεντροαριστεράς, κρατώντας όμως ψηλά την αντιμνημονιακή 
σημαία, αποτελεί η πανηγυρική επανεκλογή του Χρήστου Σπίρτζη στη 
θέση του προέδρου του TEE.
Ο 45χρονος μηχανολόγος μηχανικός, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, 
κατά την προηγούμενη θητεία του πήρε πολιτικές αποστάσεις και 
βρέθηκε σε διαρκή σύγκρουση με κυβερνητικές πολιτικές, που θίγουν 
τα μέλη του TEE, κυρίως στο ασφαλιστικό, την απασχόληση και τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
Στις εκλογές του TEE του περασμένου Νοεμβρίου τέθηκε επικεφαλής 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, 
Οικολόγοι κ.ά.). Μετά την επικράτηση του επί του Γιώργου Στασινού, 
προέδρου του συλλόγου των πολιτικών μηχανικών, επικεφαλής 
της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών της Ν.Δ., στις εκλογικές 
αναμετρήσεις που διεξήχθησαν στην κεντρική αντιπροσωπεία του 
TEE, τη λεγόμενη «Βουλή των μηχανικών», το Σαββατοκύριακο, 
ο Χρ. Σπίρτζης ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στην κορυφή του 
επιστημονικού φορέα των 110.000 διπλωματούχων της χώρας με μία 
δήλωση με πολλούς αποδέκτες.
Για την επανεκλογή του, η οποία επιτεύχθηκε στη δεύτερη ψηφοφορία, 
με 80 ψήφους έναντι 63 του Γ. Στασινού και 17 λευκά, ο Χρ. Σπίρτζης 
υπογράμμισε ότι «αποτελεί νίκη του ακηδεμόνευτου και ανεξάρτητου 
φορέα μας, των Ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών και του 
συνόλου των προοδευτικών δυνάμεων, ενάντια σε όσους επιχείρησαν 
τη μετατροπή του TEE σε ενεργούμενο κυβερνητικών ομάδων ή 
κομματικών στρατών».

Παράλληλα ο κ. Σπίρτζης, προφανώς αναφερόμενος σε πιθανές 
απόπειρες επικοινωνιακής εκμετάλλευσης της νίκης του στο 
TEE, έσπευσε να τονίσει ότι «δεν μπορούν και δεν δικαιούνται να 
πανηγυρίσουν όσοι έχουν καίρια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της 
χώρας και έχουν εναντιωθεί με πράξεις και παραλείψεις τους κατά των 
Ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών και του ΤΕΕ».
Ο Χρ. Σπίρτζης, που είχε ανοιχτή συνεργασία με την παράταξη των 
Ελεύθερων Επαγγελματιών μηχανικών, προφανώς ρίχνοντας γέφυρες 
συνεργασίας σε κεντρώες, επαγγελματικές και άλλες δυνάμεις, αλλά και 
στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε ενωτικούς και δημοκρατικούς αγώνες του 
συνόλου των προοδευτικών δυνάμενων του ΤΕΕ, θέτοντας ως στόχους 
της νέας θητείας του: «Την ανατροπή των τραγικά αποτυχημένων 
αδιέξοδων μνημονιακών πολιτικών και επιλογών υποτέλειας της χώρας, 
που ισοπεδώνουν τον εθνικό - παραγωγικό ιστό, τους επιστήμονες, 
ολόκληρη την εθνική οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον της 
νεολαίας».
Επίσης «την πλήρη εφαρμογή ενός σχεδίου παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας, με ιεραρχημένες παρεμβάσεις σε όλα 
τα μέτωπα, στο κέντρο και στην περιφέρεια, που θα κατοχυρώνει την 
αναπτυξιακή πορεία της χώρας δυναμικά και ισότιμα στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον».
Στην εκλογική αναμέτρηση για την προεδρία του ΤΕΕ πήρε μέρος και η 
Πέτη Πέρκα, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών 
του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος, η οποία στον 
πρώτο γύρο ήρθε τρίτη με 32 ψήφους και εν συνέχεια αποσύρθηκε από 
τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που έκρινε το νικητή.
Από την κάλπη των 200 μελών της κεντρικής αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ αναδείχθηκε επίσης ο Θόδωρος Σεραφίδης, επικεφαλής 
των Ελεύθερων Επαγγελματιών μηχανικών στη θέση του πρώτου 
αντιπροέδρου του ΤΕΕ, με την υποστήριξη της παράταξης (ΔΥΣΥΜ) του 
Χρ. Σπίρτζη και άλλων δυνάμεων, αντιμέτωπος με τον Π.
Αντιβαλίδη προερχόμενο από τη θεσσαλονίκη, ο οποίος υποστηρίχθηκε 
κυρίως από τη ΔΚΜ, την παράταξη της Ν.Δ. Η εκλογή του κ. Σεραφίδη 
έγινε στη δεύτερη αναμέτρηση με ψήφους 71 έναντι 57 του αντιπάλου 
του. Είχε προηγηθεί η εκλογή των 15 μελών της νέας Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ, στην οποία εκτός από τους τρεις που έθεσαν 
υποψηφιότητα για την προεδρία (Χ. Σπίρτζης, Γ. Στασινός, Π. Πέρκα) 
και τους δύο για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου (Θ. Σεραφίδης, Π. 
Αντιβαλίδης), πλέον μετέχουν και οι: Ακριτίδης Πολύχρονης (ΔΚΜ-
ΔΑΠ), Αμπακούμκιν Δαμιανός (ΔΚΜ-ΔΑΠ), Βαμβουρέλλης Θεόφραστος 
(Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών), Γρηγοριάδης Γρηγόριος 
(Πανεπιστημονική-ΚΚΕ), Ζαννιάς Σπύρος (ΔΗΣΥΜ), Μήλης Νικόλαος 
(ΔΗΣΥΜ), Μοροπούλου Αντωνία (Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών), 
Πάνου Ιωάννης (Αριστερές Συσπειρώσεις), Τσόγκας Χαράλαμπος 
(ΔΚΜ-ΔΑΠ), Τσουκαλάς Γεώργιος (ΔΗΣΥΜ). Οι εκλογικές διαδικασίες 
ξεκίνησαν με την κάλυψη θέσεων στο προεδρείο της «Βουλής των 
μηχανικών». Γενικός γραμματέας της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ εξελέγη 
ο Δημήτρης Φιλιππής από τη Ριζοσπαστική Κίνηση Μηχανικών, ο 
οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος, ενώ αναπληρωτής γενικός 
γραμματέας της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ εξελέγη ο Χρήστος 
Τσαρτιλίδης (ΔΗΣΥΜ), κατά τη δεύτερη ψηφοφορία. Το παζλ των 
κεντρικών οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ θα συμπληρωθεί σε επόμενη 
συνεδρίαση, με την εκλογή δεύτερου αντιπροέδρου, νέου γενικού 
γραμματέα του ΤΕΕ και των αναπληρωτών τους.


