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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ 
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∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ, 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι  
19:35, αρχίζει  η ε ιδική συνεδρίαση. 

Είναι  παρόντα 42 µέλη και  σύµφωνα µε τ ις διατάξεις του άρθρου 
20 και  1 του κανονισµού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας περιφερειακού 
τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,  όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας της 18.03.1989, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 7 και  8 του 
Ν.1486/1984 έχοµε απαρτία. 
 Μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης ε ίναι  η εκλογή Γενικού 
Γραµµατέα της ∆.Ε..  
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

Εκλογή Γενικού Γραµµατέα της ∆.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ως εκ τούτου προχωρούµε στο θέµα.  
Ο κ. Ιωάννης Βαϊλάκης υπέβαλε στις 07.11.2008 την παραίτηση του από 
Γενικός Γραµµατέας της ∆.Ε. και  µέλος της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.. 

Σας διαβάζω το σχετικό έγγραφο. 
 Προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., κοινοποίηση 
Πρόεδρο ∆.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.. 

Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλε Ριχάρδε. 
Σου υποβάλλω την παραίτηση µου από µέλος της ∆.Ε. και  από τη 

θέση του Γενικού Γραµµατέα Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.. 
Μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη ∆.Ε.,  ένα χρόνο 

Αντιπρόεδρος και  οκτώ χρόνια Γενικός Γραµµατέας, έφτασε η ώρα να 
αποχωρήσω, ώστε να προσφέρουν τ ις υπηρεσίες τους και  οι  άλλοι  
συνάδελφοι.  

Ευχαριστώ την παράταξη µου που τόσα χρόνια µε περιέβαλε µε 
αγάπη και  εµπιστοσύνη και  τους συναδέλφους που από το 1994 µε 
τ ιµούν µε την ψήφο τους. 

Ευχαριστώ όµως και  όλους τους συναδέλφους µε τους οποίους 
συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια ανεξαρτήτως παράταξης και  ζητώ την 
κατανόηση τους αν κάποιες στιγµές τους στεναχώρησα.  Θέλω να ξέρουν 
ότι  τους εκτιµώ πάρα πολύ και  ότι  οι  όποιες διαφωνίες µας ήταν πάντα 
πολιτ ικές και  ποτέ προσωπικές. 

Ευχαριστώ επίσης όλους τους συναδέλφους µε τους οποίους όλα 
αυτά τα χρόνια συνδέθηκα και  συνδέοµαι  µε βαθιά φιλία, που πιστεύω 
πως θα παραµείνει  δυνατή και  στο µέλλον.  Τέλος, ελπίζω και πιστεύω 
ότι  ο ι  νεότεροι συνάδελφοι θα συνεχίσουν τη δ ική µας προσπάθεια µε 
µεγαλύτερη διάθεση και  µεγαλύτερη επιτυχία, φτάνει  να αγαπήσουν το 
Τ.Ε.Ε. περισσότερο από εµάς. 

Με φιλία Γιάννης Βαϊλάκης, Αγρονόµος – Τοπογράφος Μηχανικός. 
Κατόπιν τούτου υπεγράφη την 07.11.2008 από το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας η πράξη αντικατάστασης του από την κ. Ευφροσύνη 
Τσαγκαράκη – Μαυράκη Χηµικό Μηχανικό, η οποία ε ίναι  η αµέσως 
επόµενη κατά σειρά εκλογής του ιδ ίου ψηφοδελτίου, νούµερο 8, µε το 
οποίο εκλέχτηκε ο κ. Ιωάννης Βαϊλάκης στη ∆.Ε..  
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Σύµφωνα µε τ ις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού 
λειτουργίας, επειδή παραιτήθηκε µέλος του Προεδρείου της ∆.Ε. θα 
έπρεπε να γίνουν δύο συνεδριάσεις για την αντικατάσταση του.  Η πρώτη 
κανονική µε πρώτο θέµα Η.∆. παραίτηση µέλους και  συµπλήρωση ∆.Ε.,  
στη συνέχεια το παραιτηθέν µέλος  αναπτύσσει  τους λόγους της 
παραίτησης του, το Σώµα υποβάλει  διευκρινιστικές ερωτήσεις προς αυτό 
και  τοποθετείται  επί του θέµατος. 

Στη συνέχεια εφόσον το µέλος εµµένει  στην παραίτησή του, το 
Σώµα προβαίνει  σε εκλογή νέου µέλους, σε νέα συνεδρίαση.  Επειδή 
στην προκειµένη περίπτωση η παραίτηση του µέλους θεωρείται  οριστική 
συγχώνευσα τ ις δύο συνεδριάσεις σε µία, ως εκ τούτου δίνεται  η 
δυνατότητα στον κ. Βαϊλάκη να τοποθετηθεί  εάν θέλει .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Λοιπόν εν πάση περιπτώσει δεν θα σας καθυστερήσω 
καθόλου, γ ιατί  ξέρω ότι  υπάρχει  και  η δεύτερη συνεδρίαση.  Εγώ το µόνο 
που ήθελα να πω είναι  σας ευχαριστώ όλους από βάθος καρδιάς για όλη 
αυτή τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, τα έχω γράψει και  στο χαρτί .   
Περάσανε 10 χρόνια µε πάρα πολλά θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε και  
η Αντιπροσωπεία και  η ∆ιοικούσα, εγώ θεωρώ αρκετά επιτυχώς. 
 Ήθελα να αναφερθώ µόνο σε ένα θέµα ας πούµε από όλα αυτά το 
οποίο έτσι  µε εντυπωσίασε αυτά τα δέκα χρόνια και  αυτό ε ίναι  το θέµα 
των αυθαιρέτων, της αυθαίρετης δόµησης.  Αυτό το θέµα ε ίναι  το 
µοναδικό θέµα το οποίο το…, όχι  το µοναδικό, το µοναδικό θέµα που µε 
συγκίνησε εµένα πάρα πολύ, παλέψαµε πάρα πολλά θέµατα όλοι  µαζί ,  
ελάχιστες είναι  οι  φορές που διαφωνήσαµε και  όχι  και  ιδιαίτερα 
φανατισµένα.  Αλλά επειδή τώρα γύρισα και  από τη Βαρκελώνη και  ξέρει  
ο φίλος µου εδώ τ ι  ε ίδαµε ας πούµε, ακόµα πιο πολύ έτσι  µε στεναχωρεί.  
 Το Επιµελητήριο ε ίναι  ο µόνος φορέας ο οποίος έχει  παλέψει  µε 
όλες του τ ις δυνάµεις αυτό το θέµα, της αυθαίρετης δόµησης, κανένας 
άλλος δεν έχει  βοηθήσει ,  ίσως λίγο οι  σύλλογοι των µηχανικών.  
Προφανώς οι  δικηγόροι δεν έχουν ενδιαφερθεί  καθόλου, οι  γιατροί 
ελάχιστα, σχεδόν κανείς άλλος σαν να µη ζούνε σ’ αυτή την πόλη.  Και 
παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλο τον αγώνα που έχουµε κάνει , µου κάνει  
εντύπωση το ότι  κατηγορούµαστε οι  µηχανικοί  ότι  ε ίµαστε πίσω από τα 
αυθαίρετα, σαν πως οι  επαγγελµατικές τάξεις είναι  που διαµορφώνουν 
την πολιτ ική και  όχι  οι  πολιτ ικοί  φορείς. 
 Αυτό που µε έχει  εντυπωσιάσει  ε ίναι  ότι ,  ∆ήµαρχοι , Νοµάρχες, 
πολιτ ική εξουσία σ’ αυτό τον τόπο, αποδέχονται  να συνοµιλούν µε 
κάποιο εκπρόσωπο οικιστών, εµένα µε εντυπωσιάζει  τ ι  ε ίναι  αυτός ο 
εκπρόσωπος, να τον γλείφουν, να ασχολούνται  µαζί  του, πράγµα το 
οποίο πραγµατικά δεν το έχω καταλάβει . Πως είναι  δυνατόν να υπάρχει  
αυτή η συνοµιλία µε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιπροσωπεύει  
ανθρώπους οι  οποίοι  έχουνε χτίσει  οχταόροφα, δεκαόροφα, έχουνε 
καταστρέψει  περιβαλλοντικά την πόλη, πιστεύω ότι  και  στην υπόλοιπη 
Ελλάδα που υπάρχει  ένα τέτοιο φαινόµενο δεν ε ίναι  σ’ αυτή την έκταση. 

Νοµίζω ότι…, και  εκεί  θέλω να καταλήξω, ότι  τελικώς όταν µια 
κοινωνία αποδέχεται  τέτοιου ε ίδους καταστροφή, αποδέχεται  να 
συνοµιλεί  µε τέτοιου είδους συλλόγους, νοµίζω ότι  παιδιά δεν υπάρχει  
καµία τύχη.  Είµαι  πολύ απαισιόδοξος, πραγµατικά πιστεύω ότι  δεν 
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υπάρχει  καµία τύχη, δεν µπορούµε και  δεν θα προχωρήσουµε πουθενά 
έτσι .   

Αυτά µόνο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι προχωρούµε στο στάδιο 
των ερωτήσεων, ε ίναι  όπως όλα τα άλλα θέµατα, θέλει  να ρωτήσει  
κανείς;   Ανοίγει  κατάλογος διευκρινιστικών ερωτήσεων, όχι .  Θέλει  να 
τοποθετηθεί  κανείς;   Εγώ θέλω να κάνω µια τοποθέτηση. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και εγώ θα κάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν διαβάζω τον κατάλογο 
Ποβάσκη, Κασαπάκης, ε ίναι  άλλος;  Όχι,  κλείνει  ο κατάλογος. 
 Προσωπικά η χωρίς σπουδαίο λόγο εναλλαγή των προσώπων στα 
όργανα δεν µε βρίσκει  σύµφωνο, θεωρώ ότι  δεν εξυπηρετούν τους 
σκοπούς της λειτουργίας τους, δεν προάγουν την αποτελεσµατικότητα 
τους και  στο µόνο που αποσκοπούν ε ίναι  η ανταπόδοση προσωπικών 
δεσµεύσεων.  Και γ ια να µην παρερµηνευθεί  η άποψη µου, τονίζω ότι  
δεν έχει  καµία προσωπική αναφορά. 

Ευχαριστούµε το συνάδελφο για την πολυετή προσφορά του στη 
∆.Ε. και  του ευχόµεθα καλή επιτυχία στη νέα φάση της ζωής του.   

Ο συνάδελφος Κασαπάκης έχει  το λόγο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Με το Γιάννη το Βαϊλάκη γνωρίζοµαι όσα χρόνια ε ίναι  και  
αυτός και  εγώ στο Επιµελητήριο, θεωρώ ότ ι  ε ίναι  ένας άρχοντας της 
τάξης των µηχανικών, ήταν πάντοτε αυτός που ήταν, µε το εγκάρδιο 
χαµόγελο και  τ ις κατά καιρούς εξάρσεις,  αλλά ποτέ και  πάνω απ’ όλα δεν 
ήταν ενάντια σ’  αυτά που το Επιµελητήριο πρέσβευε. 
 Θεωρώ ότι  κατά ένα λόγο η απόσυρση του και  ίσως και  την 
επόµενη φορά η µη κάθοδος του στις εκλογές θα ε ίναι  ένα πλήγµα, δ ιότι  
καλοί ε ίναι  οι  νέοι ,  αλλά πρέπει  να υπάρχουνε και  οι  παλαιότεροι  οι  
οποίοι  βοηθούνε διότι  πήρανε κάτι  το οποίο ε ίναι  τελείως…, όταν το 
έχεις δεν µεταβιβάζεται  και  είναι  άχρηστο για ορισµένους. 
 Καλή Γιάννη σταδιοδροµία και  να βλεπόµαστε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν προχωρούµε συνάδελφοι,  
παρακαλώ, καλούνται  τρεις ψηφολέκτες να διενεργήσουν την ψηφοφορία.  
Ο κανονισµός λέει  δύο, εγώ θέλω τρεις.   Λοιπόν από ∆ΚΜ η κ. Λυδάκη, 
από την ΠΑΣΚ η κ. Κενδριστάκη, από την ΑΜΑΚ ο κ. Μπάκιντας. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εθελοντές ε ίναι .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εθελοντές ε ίναι ,  έτσι ;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αυτοί  εθελοντές ε ίναι , δεν ε ίναι…, εθελοντές. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν παρακαλώ, στη συνέχεια 
συνάδελφοι,  έχει  αντίρρηση κανείς;   Όχι, αφού ε ίπαν ναι  ούτως ή άλλως.  
Λοιπόν παρακαλώ συνάδελφοι,  παρακαλώ να υποβληθούν 
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υποψηφιότητες ο ι  οποίες θα πρέπει  να προτείνονται  από πέντε 
τουλάχιστον παρόντα µέλη της Αντιπροσωπείας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν υπάρχουν υποψήφιοι ;   Οι 
ψηφολέκτες να έρθουν πάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ψηφολέκτες, λοιπόν… 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καλά ακόµα οι  υποψηφιότητες 
συνάδελφοι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν έχει  κατατεθεί  µία 
υποψηφιότητα, υπάρχει  και  άλλη;  Υπάρχει  άλλη υποψηφιότητα;  Όχι,  
λοιπόν έχει  κατατεθεί  µία υποψηφιότητα, η ΠΑΣΚ προτείνει  γ ια τη θέση 
της γραµµατέως της ∆.Ε. την κ. Ευφροσύνη Τσαγκαράκη.  Οι 
προτείνοντες ε ίναι  Γιώργος Καφετζάκης, Γιάννης Μαρνέλλος, ∆ηµήτρης 
Ροµπογιαννάκης, Χάρης Μαµουλάκης και  Γεώργιος Ταβερναράκης.  
Υπέγραψε το και  εσύ από κάτω.   
 Λοιπόν, γ ια την εκλογή εφαρµόζονται  οι  διατάξεις του άρθρου 12§ 
2, σε συνδυασµό µε το άρθρο 8§2, του Ν.1486/1984, δηλαδή απαιτε ίται  
η απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος.  Σε περίπτωση µη συγκέντρωσης η 
ψηφοφορία θα επαναληφθεί  µε τον ίδιο υποψήφιο ή και  µε άλλον και  
αρκεί  η πλειοψηφία των παρόντων µελών. 
  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν θα το βγάλεις 45 αυτά…, και  
θα µου φέρεις και  45 κόλλες λευκές, όχι ,  έτσι  όπως είναι .  Συνάδελφοι 
δεν θα βάλουµε φάκελο έτσι ;  Ο νόµος λέει  ότ ι  πρέπει  να βάλουµε 
φάκελο, θα σας δοθούν δύο ψηφοδέλτια, το ένα θα γράφει  Ευφροσύνη 
Τσαγκαράκη – Μαυράκη όπου δεν χρειάζεται  σταυρός και  το άλλο θα 
είναι  λευκό, και  εσείς θα ρίχνετε µες στην κάλπη αυτό που επιθυµείτε,  
σταυρός δεν απαιτείται . 
 Οι ψηφολέκτες, θα σας δοθεί  ένας κατάλογος όπου ένας θα 
διαβάσει  τα ονόµατα, ο άλλος θα δίνει  τα ψηφοδέλτια και  ο τρίτος θα 
είναι  στην κάλπη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η 
ψηφοφορία, τα αποτελέσµατα ε ίναι  τα εξής: Ψήφισαν 44, έγκυρα 43, 
άκυρο 1 τ ι  ε ίχε το άκυρο; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και τα δυο µαζί ,  λευκό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και  τα δύο µαζί .  Λευκά 15, 
Ευφροσύνη Τσαγκαράκη 28, ως εκ τούτου…, δεν γράφεις;   Ναι αφού 
συνεννοηθήκαµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ως εκ τούτου εκλέγεται  µε απόλυτη 
πλειοψηφία από την πρώτη, συγχαρητήρια στη συνάδελφο και  καλή 
δουλειά. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και σιδεροκέφαλη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι η συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας έληξε. 
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