
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΕ  

(τοποθέτηση  Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη  σε  συνεδρίαση  

της  Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ το Νοέμβριο 2014)  

 

1.  Η Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αποφασίζει  στην 1
η
 

Τακτική Συνεδρίαση, που καθορίζει  τ ις  Μόνιμες Επιτροπές 

του Τ.Ε.Ε.,  τις  Διαρκείς Επιτροπές των μελών της 

Αντιπροσωπείας και την σύνθεσή τους.  Οι Διαρκείς  

Επιτροπές της Κεντρικής Αντιπροσωπείας,  συνεδριάζουν 

με ευθύνη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας κάθε 

δίμηνο, σε καθορισμένο χρόνο και είτε σε καθορισμένο 

τόπο, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.  Η Κεντρική 

Αντιπροσωπεία μετά την συγκρότηση των οργάνων του 

Τ.Ε.Ε.,  συνεδριάζει  σε Τακτική Συνεδρίαση τουλάχιστον 

δύο φορές τον χρόνο και αποφασίζει  επί  ψηφισμένων 

θεμάτων, από τις  Διαρκείς Επιτροπές της Αντιπροσωπείας 

του Τ.Ε.Ε..   

Οι αποφάσεις  των Διαρκών Επιτροπών τίθενται σε δημόσια 

διαβούλευση, τουλάχιστον για είκοσι  μέρες πριν την  εισαγωγή 

τους στην συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας.  Στις  

Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. ,  συμμετέχουν υποχρεωτικά τρία  

μέλη των συντονιστικών οργάνων των Διαρκών Επιτροπών της  

Αντιπροσωπείας.  Αυτό αποσκοπεί στο να αναβαθμίσουμε τα 

μέλη της Αντιπροσωπείας.  Να μην ερχόμαστε εδώ κάθε δίμηνο 

με χύμα ατζέντα,  να έρχονται τα θέματα προετοιμασμένα και 

κυρίως να συμμετέχουν στην δουλειά του Τ.Ε.Ε. και τα μέλη της  

Αντιπροσωπείας και να εκφράζουν άποψη οι συνάδελφοι που δεν  

μετέχουν στα όργανα του Επιμελητηρίου .  

Πιστεύω ότι  θα συμφωνείτε και εσείς  ότι  η σημερινή 

συνεδρίαση και πολλές συνεδριάσεις εδώ και χρόνια,  που 

απαξιώνουν τον ρόλο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.,  δεν  

πρέπει να συνεχιστεί .   

Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο,  να συνεδριάζει  κάθε δίμηνο 

η Αντιπροσωπεία .  Και έξοδα πολλά είναι,  αλλά δεν  είναι το 

θέμα των εξόδων, είναι ότι  δεν  είμαστε αποτελεσματικοί.  Θεωρώ 

ότι  το να θεσμοθετήσουμε Διαρκείς Επιτροπές Αντιπροσωπείας  

με ευθύνη του Προεδρείου θα λειτουργούν,  θα έρχονται εδώ 

επεξεργασμένα θέματα και σε δυο –  τρεις  μεγάλες συνεδριάσεις  



(όσες κρίνει  το Προεδρείο,  τουλάχιστον δυο) να είμαστε 

αποτελεσματικοί και να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα.  

2.  Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. και το Προεδρείο της  

Αντιπροσωπείας,  σε τουλάχιστον δυο ειδικές συνεδριάσ εις  

αποφασίζουν για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

δημοψηφισμάτων.  Διότι  υπάρχουν θέματα που εδώ μας 

ταλανίζουν χρόνια,  να μην πω αιώνες,  χωρίς να έχει  

ζητηθεί άμεσα η γνώμη των μηχανικών.  

Θα είναι καλό λοιπόν σε δύο ειδ ικές συνεδριάσεις ,  η 

Διοικούσα μαζί με το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας να 

αποφασίζει  ποια  θέματα θα μπαίνουν σε δημοψηφίσματα. Να 

εκφράζονται οι  μηχανικοί απευθείας.  Σε κρίση.  

3.  Τα μέλη των οργάνων του Τ.Ε.Ε. και των Περιφερειακών 

Τμημάτων του πλην της Κεντρικής Αντιπροσωπείας,  

μπορούν να συμμετέχουν στις  συνεδριάσεις μέσω 

τηλεδιάσκεψης.  Και το λέω γιατί  έλεος…. Το λέω κυρίως 

για Διοικούσες Περιφερειακών Τμημάτων, αλλά και για 

όλα τα υπόλοιπα όργανα. Δεν το λέω για την Κεντρική 

Αντιπροσωπεία γιατί  δεν μπορεί να γίνει  οργανωμένα 

ακόμη τηλεδιάσκεψη διακοσίων τόσων ανθρώπων. Και 

πρέπει έτσι,  με το πλαίσιο που βάλαμε για δυο φορές τον 

χρόνο τουλάχιστον… ας μαζευόμαστε δεν είναι κακό.  

4.  Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. και οι  Διαρκείς  

Επιτροπές της Αντιπροσωπείας,  δύναται να συνεδριάζουν 

με μειωμένη συμμετοχή, με απόφαση της Αντιπροσωπείας.  

Μέλη των Μόνιμων Επιτροπών και των Διαρκών 

Επιτροπών, που δεν μετέχουν σε περισσότερες  από 

τέσσερις τακτικές  συνεδριάσεις,  εκπίπτουν από μέλη των 

αντίστοιχων επιτροπών αυτόματα και αντικαθίστανται.   

5.  Το Προεδρείο της  Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ε ίναι 

πενταμελές όργανο. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο,  δύο 

Αντιπροέδρους με αρμοδιότητες,  ο ένας οικονομικής 

διαχείρισης και ο  άλλος των Περιφερειακών Τμημάτων 

αντίστοιχα,  τον Γενικό Γραμματέα και τον Γραμματέα 

Συντονισμού των Μόνιμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε. και  των 

Διαρκών Επιτροπών της Αντιπροσωπείας,  που αναπληρώνει  

και τον Γενικό Γραμματέα.  



Ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ε.  γίνεται το Προεδρείο 

όργανο δηλαδή.  

Είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι  πολύ σημαντικό.  Ο 

Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ε.  εκτός των σημερινών 

αρμοδιοτήτων, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της  

Διοικούσας Επιτροπής και ενημερώνει τα όργανα. Το Προεδρείο 

του Τ.Ε.Ε. ενημερώνει τα μέλη της Αντιπροσωπείας για τις  

δραστηριότητες της Διοικούσας και του Τ.Ε.Ε.,  ηλεκτ ρονικά 

κάθε τρίμηνο.  

Αυτό μας απαλλάσσει από αυτό που ζούμε τα τελευταία 

τριάντα χρόνια,  να  βλέπετε τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. 4 –  5 ώρες 

να κάνει  και ενημέρωση. Ενώ μπορούσε να κάνει  πιο 

ουσιαστικές συνεδριάσεις και να απαντάει μόνο σε ερωτήσεις.   

Το Προεδρε ίο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.,  

επίσης εκλέγεται  απευθείας από το σώμα των μηχανι κών, με 

σχετική πλειοψηφία σε διακριτή ψηφοδόχο. Κάθε ψηφοδέλτιο 

για το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.,  

περιλαμβάνει υποχρεωτικά πέντε δ ιαφορετικά τακτικά μέλη του 

Τ.Ε.Ε..  Οι υποψήφιοι  που το ψηφοδέλτιό τους θα συγκεντρώσει  

ποσοστό άνω του 25%, είναι πρόσθετα μέλη της Κεντρικής 

Αντιπροσωπείας.   

Τα μέλη του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του 

Τ.Ε.Ε.,  δεν συμμετέχουν στην διαδικασία εκλογής των 

υπολοίπων δέκα μελών της Διοικούσας Επιτροπής.  Σε περίπτωση 

παραίτησης ή απώλειας μέλους του Προε δρείου της Διοικούσας 

του Τ.Ε.Ε.,  η Κεντρική Αντιπροσωπεία θα αποφασίζει  για την 

αναπλήρωση από τα μέλη της.   

6.  Οι ποινές  των πειθαρχικών συμβουλίων δύνανται  να 

επανακαθορίζονται ,  με αποφάσεις της κεντρικής 

αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε..   

7.  Μείωση της σταυροδοσίας ,  σε ποσοστό 10% συν ένα επί  

του αριθμού των υποψηφίων για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε.  

και δύο σταυρών για την σταυροδοσία,  προς τους  

υποψήφιους των υπολοίπων περιφερειακών τμημάτων του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου.   

 Σήμερα είναι είκοσι πέντε.   

8.  Εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. σε 

ένα ψηφοδέλτιο,  με διακριτές υποψηφιότητες για κάθε μια 



από τις  πέντε θέσεις.  Και αντίστοιχα των Προεδρείων των 

Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Τμημάτων σε ένα 

ψηφοδέλτιο,  με διακριτές υποψηφιότητες για κάθε μια από 

τις  τρεις  θέσεις,  ώστε σε μια συνεδρίαση να έχουμε 

τελειώσει και την συγκρότηση του Προεδρείου και  την 

εκλογή των μελών της Διοικούσας.   

9.  Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε.  

ανήκουν στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. ως 

πρόσθετα μέλη.  

10.  Είναι ασυμβίβαστα και περιορισμοί.  Προτείνω να 

υπάρχει όριο δυο θητειών για τον Πρόεδρο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου,  όριο πέντε θητειών για τα μέλη της  

Διοικούσας του Τ.Ε.Ε..  και  των Διοικουσών των 

Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε..  Διότι  πρέπει  να 

διασφαλίζεται η ανανέωση. Και δεν  δύναται να μετέχουν 

στα όργανα του Τ.Ε.Ε. ή να είναι υποψήφιοι,  όσοι έχουν ή 

είχαν κατά την διάρκεια της άμεσης προηγούμενης θητείας 

τις  κάτωθι ιδ ιότητες:  Εργαζομένου στο Τ.Ε.Ε.,  στο 

Ι .Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. ή άλλους φορείς του Τ.Ε.Ε..  Προέδρω ν,  

Διευθυνόντων Συμβούλων, Διοικητών και εντεταλμένων 

μελών Διοικητικών Συμβουλίων δημόσιων οργανισμών,  

Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, Δημάρχων 

και Περιφερειακών.  

Είναι θέματα που έχουν ταλανίσει  για  δεκαετίες το Τεχνικό 

Επιμελητήριο και  με συμπεριφορές και με μεθοδεύσεις.  Θεωρώ 

ότι  έχουμε κατακτήσει και έχουμε συνείδηση όλων αυτών που 

έχουμε υποστεί  όλα αυτά τα χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει  

και θεσμικά να το κατοχυρώσουμε.   

11.  Οι εκλογές του Τ.Ε.Ε. -το έχουμε ξαναπάρει αυτό 

απόφαση αλλά το επαναλαμβάνω -  γίνονται κάθε τέσσερα 

χρόνια από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία του 

Τ.Ε.Ε..  Σε περίπτωση αναβολής τους,  για τους λόγους που 

προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία,  η αναβολή δεν 

μπορεί να υπερβαίνει  τους τρείς  μήνες.  

Αυτή η διάταξη δεν έχει  να κάνει  μόνο με τα  τέσσερα 

χρόνια.  Έχει  να κάνει  και με τον υπάρχων Νόμο,  που ορίζει  ότι  

εκλογές γίνονται κάθε Νοέμβριο και αυτό το εκμεταλλεύονται ή 

οι  συνθήκες προκύπτει  να πηγαίνει  έξι  μήνες… έξι μήνες…. Τα 



γνωστά. Λόγω του Νοεμβρίου.  Άρα καταργείται του Νοεμβρίου 

και θεσπίζεται συγκεκριμένος χρόνος,  τα τέσσερα χρόνια.  Σε 

περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας,  αυτό λέει  ο Νόμος ή 

εκλογών γίνει  αναβολή των εκλογών, αυτή δεν υπερβαίνει  το 

τρίμηνο.  

12.  Και τελευταία πρόταση είναι ότι  θεσμοθετείται το επί  

τιμής Συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  

Στο Συμβούλιο μετέχουν όσα μέλη του Τ.Ε.Ε. τακτικά ή 

ομότιμα έχουν διατελέσει μέλη του Προεδρείου της 

Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ,  Πρόεδροι της Κεντρικής 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και  ο Πρόεδρος της  

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε..  

Η Κεντρική Αντιπροσωπεία μπορεί να αποφασίσει για την 

δια βίου συμμετοχή, τακτικού ή ομότιμου μέλους του Τ.Ε.Ε. που 

έχει  διακριθεί  για την επιστημονική,  κοινωνική,  πολιτική ή 

πολιτισμική παρουσία του στη χώρα ή διεθνώς,  κατόπιν 

εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε..   

Στο συμβούλιο Προεδρεύει ο τελευταίος Πρόεδρος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  Ο προηγούμενος,  όχι  ο 

εκάστοτε.  Το Επί Τιμής Συμβούλιο,  εισηγείται στην 

Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. για τον Κώδικα Δεοντολογίας και το 

πλαίσιο λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων.  

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. μπορεί  να συγκαλέσει  το Επί Τιμής 

Συμβούλιο,  με σκοπό την συνδρομή του ή και την εισήγησή τους  

στα όργανα του Τ.Ε.Ε.,  για μείζονα θέματα του κλάδου και της  

χώρας.   

Συνάδελφοι,  οι  παραπάνω προτάσεις δίνουν κατά την 

γνώμη μου το πλαίσιο,  για την δόμηση ενός Τ.Ε.Ε. ανοιχτού στα 

μέλη του,  αποτελεσματικού, συμμετοχικού, απαλλαγμένο από 

τον κακό μας εαυτό.  Ενός Τ.Ε.Ε.  που οφείλει  να ανταπεξέλθει  

στις  δύσκολες  στιγμές που ζούμε.  Ενός Τ.Ε.Ε.  αντάξιο  για την 

χώρα, για τα μέλη του,  και για την δημοκρατική παράδοση που 

έχουμε.  Σας ευχαριστώ πολύ.  


