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  TEE                 Δελτίο Σύπου   
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

4 Μαΐου 2014 

 
Ππόεδπορ ηος ΤΕΕ επανεξελέγη ο Χπήζηορ Σπίπηζηρ 

 

Ο έσο ηώξα πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ Χξήζηνο πίξηδεο, επηθεθαιήο ηεο Γεκνθξαηηθήο πκπαξάηαμεο 

Μεραληθώλ επαλεμειέγε, αξγά ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ, θαηά ηελ δεύηεξε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο Αληηπξνζσπείαο, ηεο επνλνκαδόκελεο θαη «Βνπιήο ησλ κεραληθώλ» (200 κέιε), 

επηθξαηώληαο ηνπ Γεώξγηνπ ηαζηλνύ, επηθεθαιήο ηεο Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ-Αλαλέσζε 

Πξσηνπνξία. 

Καηά ηελ πξώηε ςεθνθνξία ζπλππνςήθηα ήηαλ θαη ε Θενπίζηε Πέξθα, ηεο Ρηδνζπαζηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο Μεραληθώλ. 

Σν απνηέιεζκα ησλ δπν ςεθνθνξηώλ έρεη αλαιπηηθά σο εμήο: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Β΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Στασινός Γεώργιος 57 63 

Σπίρτζης Χρήστος 67 80 

Πέρκα Θεοπίστη 32 - 

Λεσκά 8 17 

Ψήυισαν 164 160 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ Χξήζηνο πίξηδεο κεηά ηελ επαλεθινγή ηνπ έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε: 

«Ζ επαλεθινγή κνπ σο πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ,κέζα από ηηο θαηνρπξσκέλεο δεκνθξαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη δηαδηθαζίεο ηνπ θνξέα καο, πξώηα θαη πάλσ απ‟ όια απνηειεί λίθε ηνπ αθεδεκόλεπηνπ θαη 

αλεμάξηεηνπ θνξέα καο, ησλ Διιήλσλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ 

πξννδεπηηθώλ δπλάκεσλ, ελάληηα ζε όζνπο επηρείξεζαλ ηελ κεηαηξνπή ηνπ ΣΔΔ ζε ελεξγνύκελν 

θπβεξλεηηθώλ νκάδσλ ή θνκκαηηθώλ „ζηξαηώλ‟. Δίλαη κηα εθινγηθή λίθε κε ζαθή θαηεύζπλζε ηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ θαηνρπξσκέλνπ θαη αδηαπξαγκάηεπηνπ επηζηεκνληθνύ, αλαπηπμηαθνύ ξόινπ ησλ 

δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ θαη ηνπ ΣΔΔ, κε αγσληζηηθό πξόζεκν γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε 

ησλ κεγάισλ, επηζηεκνληθώλ, εξγαζηαθώλ, επαγγεικαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ πιήηηνπλ ην 

ειιεληθό ηερληθό δπλακηθό. Σν αζθαιηζηηθό, ε αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο, ε πξνζηαζία ησλ ζεζκώλ 

από ηελ απνδόκεζε, ζα είλαη ζην επίθεληξν απηώλ ησλ αγώλσλ. 

Ζ ζπλεξγαζία καο κε όιεο ηηο δπλάκεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ αληηπξνζσπεία 

ηνπ ΣΔΔ, έρεη ζηόρν:  

 Ν‟ αγσληζηνύκε ελσηηθά θαη δεκνθξαηηθά, ώζηε λα πεηύρνπκε πιήξε αλαηξνπή ησλ ηξαγηθά 

απνηπρεκέλσλ αδηέμνδσλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ θαη επηινγώλ ππνηέιεηαο ηεο ρώξαο, πνπ 

ηζνπεδώλνπλ ηνλ εζληθό-παξαγσγηθό ηζηό, ηνπο επηζηήκνλεο, νιόθιεξε ηελ εζληθή 

νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην κέιινλ ηεο λενιαίαο.  

 Να δηεθδηθήζνπκε κε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ θαη ηνπ ΣΔΔ,ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ελόο ζρεδίνπ παξαγσγηθήο αλαζπγθξόηεζεο ηεο ρώξαο, κε ηεξαξρεκέλεο 
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παξεκβάζεηο ζε όια ηα κέησπα, ζην θέληξν θαη ζηελ πεξηθέεξεηα, πνπ ζα θαηνρπξώλεη ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρώξαο δπλακηθά θαη  ηζόηηκα ζην επξσπατθό θαη δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. 

Ζ βαζεηά θξίζε ηελ νπνία βηώλνπλ νη Έιιελεο πνιίηεο θαη κεηαμύ απηώλ κε δξακαηηθό ηξόπν νη 

δηπισκαηνύρνη κεραληθνί, δελ επηηξέπνπλ παλεγπξηζκνύο, αιιά αληηζέησο επηβάιινπλ 

ζπζηξάηεπζε, σξηκόηεηα θαη αγώλεο, ώζηε λα βγεη ε ρώξα από ηελ επηάρξνλε θξίζε θαη λα κπεη 

επηηέινπο ζε πνξεία αλαζπγθξόηεζεο θαη αλάπηπμεο. Ηδίσο δελ κπνξνύλ θαη δελ δηθαηνύληαη λα 

παλεγπξίζνπλ όζνη έρνπλ θαίξηα επζύλε γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο θαη έρνπλ 

ελαληησζεί κε πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηνπο θαηά ησλ Διιήλσλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ θαη 

ηνπ ΣΔΔ». 

Α΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ εμειέγε ν Θεόδσξνο εξαθίδεο, ηεο παξάηαμεο “Διεύζεξνη 

Δπαγγεικαηίεο” ν νπνίνο επηθξάηεζε ηνπ Παλαγηώηε Αληηβαιίδε, θαηά ηε Β´ ςεθνθνξία, κε ηα 

απνηειέζκαηα λα δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Β΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Αληηβαιίδεο Παλαγηώηεο 57 57 

εξαθίδεο Θεόδσξνο 56 71 

Λεπθά 29 19 

Άθπξα 2 2 

Ψήθηζαλ 144 149 

 

Δίρε πξνεγεζεί ε εθινγή ησλ 15 κειώλ ηεο λέαο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, ζηελ νπνία εθηόο 

από ηνπο ηξεηο πνπ έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ πξνεδξία θαη ηνπο δπν γηα ηε ζέζε ηνπ Α΄ 

Αληηπξνέδξνπ, πιένλ κεηέρνπλ θαη νη (αιθαβεηηθά): 

Αθξηηίδεο Πνιπρξόλεο 

Ακπαθνύκθηλ Γακηαλόο 

Βακβνπξέιιεο Θεόθξαζηνο 

Γξεγνξηάδεο Γξεγόξηνο 

Εαλληάο πύξνο 

Μήιεο Νηθόιανο 

Μνξνπνύινπ Αλησλία 

Πάλνπ Ησάλλεο 

Σζόγθαο Χαξάιακπνο 

Σζνπθαιάο Γεώξγηνο 

Καηά ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηεο Γ.Δ. ςήθηζαλ 199, κε έγθπξα όια ηα 

ςεθνδέιηηα. 

Σελ Παξαζθεπή έγηλαλ θαη νη ςεθνθνξίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ ΓΓ θαη αλαπιεξσηή ΓΓ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο. 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ εμειέγε ν Γεκήηξεο Φηιηππήο, ν νπνίνο ήηαλ θαη 

ν κνλαδηθόο ππνςήθηνο. Έιαβε, θαηά ηε Β΄ ςεθνθνξία, 81 ςήθνπο, επί ζπλνιηθά 135 ςεθνδειηίσλ, 

ελώ βξέζεθαλ 14 άθπξα θαη 40 ιεπθά. 
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Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ εμειέγε ν Χξήζηνο Σζαξηηιίδεο, 

θαηά ηε δεύηεξε ςεθνθνξία. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν ςεθνθνξηώλ έρνπλ σο εμήο: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Α΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Β΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Σζαξηηιίδεο Χξήζηνο 75 87 

Κξεκαιήο Κσλζηαληίλνο 36 - 

Λεπθά 20 39 

Άθπξα 1 4 

Ψήθηζαλ 132 130 

 

 Οη ςεθνθνξίεο ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ζα ζπλερηζηνύλ ζε λέα ζπλεδξίαζε, ζε ρξόλν πνπ ζα 

πξνζδηνξηζηεί ηηο επόκελεο εκέξεο, γηα ηελ εθινγή ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΣΔΔ (Β΄ Αληηπξόεδξνο, ΓΓ θαη αλαπιεξσηήο ΓΓ). 

 
 
 
 
 

 


