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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδική
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 13 η
Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος
Της 12 η ς Νοεµβρίου 2008
Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19: 00

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ,
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ,
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ,
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ,
ΜΑΡΙΑ ΛΥ∆ΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ,
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ
ΠΟΒΑΣΚΗ,
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ,
ΙΟΥΛΙΑ
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΛΑΚΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΙΑ∆Η,
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Γενικού Γραµµατέα της ∆.Ε.

---------------------
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι
19:35, αρχίζει η ειδική συνεδρίαση.
Είναι παρόντα 42 µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ ρου
20 και 1 του κανονισµού λειτουργίας της Α ντι προσωπείας περιφερειακού
τµήµατος
του
Τ .Ε.Ε.,
όπως
εγκρίθηκε
στη
συνεδρίαση
της
Αντιπροσωπείας της 18.03.1989, σε συ νδυασµό µε τα άρ θρα 7 και 8 του
Ν.1 486/1984 έχοµε απαρτία.
Μοναδικό θέµα τη ς ηµερ ήσιας διάταξης είναι η εκλογή Γενικού
Γραµµατέα της ∆.Ε..
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1

ο

Ε κλογή Γενικού Γραµµατέα της ∆.Ε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ως εκ τούτου προχωρούµε στο θέµα.
Ο κ. Ιωάννης Β αϊλάκης 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 Πρ όεδρ ο της Αντιπροσωπείας Τ .Ε .Ε./Τ.Α .Κ ., κοινοποίηση
Πρόεδρο ∆.Ε. Τ .Ε .Ε./Τ.Α .Κ ..
Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλε Ριχάρ δε.
Σου υποβάλλω την παραίτη ση µου από µέλος της ∆.Ε. και από τη
θέση του Γενικού Γραµµατέα Τ .Ε .Ε./Τ.Α .Κ ..
Μετά από 10 χρόνια συ νεχούς παρου σίας στ η ∆.Ε., ένα χρόνο
Αντιπρόεδρος και οκτώ χρόνια Γενικός Γραµµατέας, έφτασε η ώρα να
αποχωρήσω, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και οι άλλοι
συνάδελφοι.
Ευχαριστώ την παράταξη µου που τόσα χρόνια µε περιέβαλε µε
αγάπη και εµπι στοσύνη και τους συ ναδέλφους που από το 1994 µε
τιµούν µε την ψή φο τους.
Ευχαριστώ όµως και όλου ς τους συναδέλφους µε τους ο ποίους
συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια ανεξαρτήτως παράταξης και ζητώ την
κατανόηση του ς αν κάποιες στιγµές του ς στεναχώρησα. Θέλω να ξέρουν
ότι τους εκτιµώ πάρα πολύ και ότι οι όποι ες διαφωνίες µας ήταν πάντα
πολι τικές και ποτέ προσωπικές.
Ευχαριστώ επίσης όλους το υς συναδ έλφου ς µε τ ους οποίους όλα
αυτά τα χρόνια συνδέθ ηκα και συνδέοµαι µε βαθιά φιλία, που πιστεύω
πως θα παραµείνει δυνατή και στο µέλλον. Τέλος, ελπίζω και πιστεύω
ότι ο ι νεό τερο ι συνάδελφο ι θα συνεχί σου ν τη δ ική µας προ σπάθεια µε
µεγαλύτερη διάθεση και µεγαλύτερη επιτυχία, φτ άνει να αγαπήσουν το
Τ.Ε .Ε . περισσότερο από εµάς.
Με φιλία Γιάννης Β αϊλάκης, Αγρονό µος – Τ οπογράφος Μηχανικός.
Κατόπι ν τούτου υπεγρ άφη την 07.11.2008 από το Προεδ ρείο της
Αντιπροσωπείας η πράξη αντικατάσταση ς του από την κ. Ευ φροσύνη
Τσαγκαράκη – Μαυράκη Χηµικό Μηχανικό, η οποία είναι η αµέσως
επόµενη κατά σειρά εκλογής τ ου ιδ ίου ψηφοδ ελτίου, νούµερο 8, µε το
οποίο εκλέχτηκε ο κ. Ιωάννη ς Βαϊλάκης στη ∆.Ε..
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 το υ κανονισµού
λειτουργίας, επειδ ή παραιτ ήθηκε µέλος του Προεδρείου της ∆.Ε. θα
έπρεπε να γίνουν δύο συνεδριάσεις για την αντικατάσταση του. Η πρώτη
κανονική µε πρώτο θέµα Η.∆. παραίτηση µέλου ς και συµπλήρωση ∆.Ε.,
στη συνέχεια το παραιτηθέν µέλος
αναπτύ σσει το υς λόγους της
παραίτησης του, το Σώµα υ ποβάλει διευκρι νιστικές ερωτήσεις προς αυτό
και τοποθ ετείται 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 περίπτ ωση η παραί τηση του µέλους θεωρείται οριστική
συγχώνευ σα τις δύο συνεδρ ιάσεις σε µία, ως εκ τ ούτου δίνεται η
δυνατό τητα στον κ. Βαϊλάκη να τοποθετηθεί εάν θέλει.
Λοιπόν εν πάση περιπτ ώσει δ εν θα σας καθυ στερήσω
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
καθόλου, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και η δεύτερη συνεδρί αση. Εγώ το µόνο
που ήθελα να πω είναι σας ευχαριστ ώ όλο υς από βάθος καρδιάς για όλη
αυτή τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, τα έχω γράψει και στο χαρτί.
Περ άσανε 10 χρόνια µε πάρα πολλά θέµατα µε τα οποία ασχολήθη κε και
η Α ντι προσωπεία και η ∆ιοικούσα, εγώ θεωρώ αρκετά επιτυχώς.
Ήθελα να αναφερθώ µόνο σε ένα θ έµα ας πούµε από ό λα αυτά το
οποίο έτσι µε εντυπωσίασε αυτά τα δέκα χρόνια και αυτό είναι το θέµα
των αυθαιρέτων, τη ς αυθαί ρετης δόµησης.
Αυ τό το θέµα είναι το
µοναδικό θέµα το οποίο το…, όχι το µοναδικό, το µοναδικό θέµα που µε
συγκίνησε εµένα πάρα πο λύ, παλέψαµε πάρα πολλά θέµατα όλοι µαζί,
ελάχιστες είναι οι φορές που διαφωνήσαµε και όχι και ιδιαίτερα
φανατισµένα. Αλλά επειδ ή τώρα γύρισα και από τη Β αρκελώνη και ξέρει
ο φίλος µου εδώ τ ι είδαµε ας πο ύµε, ακό µα πιο πολύ έτσι µε στεναχωρεί.
Το Ε πιµελητήριο είναι ο µόνος φορέας ο οποίος έχει παλέψει µε
όλες του τις δυνάµεις αυ τό τ ο θέµα, της αυθαίρ ετης δόµησης, κανένας
άλλο ς δ εν έχει βοη θήσει, ί σως λίγο οι σύλλογοι των µηχανικών.
Προφανώς οι δι κηγόροι δεν έχου ν ενδιαφερθεί καθόλου, οι γι ατροί
ελάχιστα, σχεδόν κανείς άλλος σαν να µη ζο ύνε σ’ αυτή την πόλη. Κ αι
παρ’ όλα αυτά, παρ ’ όλο τον αγώνα που έχο υµε κάνει , µου κάνει
εντύπωση το ότι κατηγορούµαστε οι µηχανικοί ότι είµαστε πίσω από τα
αυθαίρετα, σαν πως οι επαγγελµατικές τάξεις είναι που διαµορφώνουν
την πολιτική και όχι οι πολιτικοί φορείς.
Αυτό πο υ µε έχει εντυπωσιάσει είναι ότι, ∆ήµαρχοι , Νοµάρχες,
πολι τική εξουσία σ’ αυ τό τον τόπο , αποδέχονται να συνοµι λούν µε
κάποι ο εκπρόσωπο οικιστών, εµένα µε εντυπωσιάζει τι είναι αυτός ο
εκπρόσωπος, να τον γλείφο υν, να ασχολούντ αι µαζί του, πράγµα το
οποίο πραγµατικά δεν τ ο έχω καταλάβει. Πως είναι δυνατόν να υπάρχει
αυτή η συνο µιλία µε έναν άνθρωπο ο οποίο ς αντιπροσωπεύει
ανθρώπου ς οι οποίοι έχουνε χτίσει οχταόροφα, δεκαόροφα, έχου νε
καταστρέψει περιβαλλοντικά την πόλη, πιστεύω ότι και στην υπόλοιπη
Ελλάδα που υπάρχει ένα τέτ οιο φαινόµενο δεν είναι σ’ αυτή την έκταση .
Νοµίζω ό τι…, και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι τελικώς όταν µια
κοινωνία αποδέχεται τέτοιου είδους καταστροφή, απο δέχετ αι να
συνοµιλεί µε τέτο ιου είδ ους συλλόγο υς, νοµίζω ότι παιδιά δεν υπάρχει
καµία τύχη.
Είµαι πολύ απαισιόδοξος, πραγµατικά πιστεύω ό τι δ εν
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υπάρχει καµία τύχη, δεν µπορούµε και δεν θα προχωρήσουµε που θενά
έτσι.
Αυτά µόνο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφο ι προχωρο ύµε στο στάδιο
των ερωτήσεων, είναι όπως ό λα τα άλλα θ έµατα, θέλει να ρωτήσει
κανείς; Ανοίγει κατάλογος διευκρινιστικών ερωτήσεων, όχι . Θέλει να
τοποθετηθεί κανείς; Εγώ θέλω να κάνω µια τοποθέτηση.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και εγώ θα κάνω.
διαβάζω
τον
κατάλογο
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν
Ποβάσκη, Κασαπάκης, είναι άλλος; Όχι, κλείνει ο κατάλο γος.
Προσωπικά η χωρίς σπου δαίο λό γο εναλλαγή των προσώπων στα
όργανα δεν µε βρίσκει σύµφωνο, θεωρ ώ ότι δεν εξυ πηρετούν τους
σκοπούς της λει τουργίας του ς, δεν προάγουν την αποτελεσµατικότητα
τους και στο µόνο που αποσκοπούν είναι η ανταπόδοση προσωπικών
δεσµεύσεων. Και για να µην παρερµηνευθεί η άποψη µου, τονίζω ότι
δεν έχει καµία προσωπική αναφο ρά.
Ευχαριστο ύµε το συνάδελφο για την πολυετή προσφορά του στη
∆.Ε. και του ευχό µεθα καλή επιτυχία στη νέα φάση τη ς ζωή ς του.
Ο συνάδελφο ς Κασαπάκης έχει το λόγο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Με το Γιάννη το Βαϊ λάκη γνωρίζοµαι ό σα χρόνια είναι και
αυτός και εγώ στο Ε πιµελητή ριο, θεωρώ ότ ι είναι ένας άρχοντας της
τάξης των µη χανι κών, ήταν πάντοτε αυτός που ήταν, µε το εγκάρδιο
χαµόγελο και τις κατά καιρούς εξάρσεις, αλλά ποτέ και πάνω απ’ όλα δ εν
ήταν ενάντια σ’ αυ τά που το Επιµελητήριο πρέσβευε.
Θεωρώ ότι κατά ένα λό γο η απόσυρση το υ και ίσως και την
επόµενη φορά η µη κάθο δος του στις εκλογές θα είναι ένα πλήγµα, δ ιότι
καλο ί είναι οι νέοι, αλλά πρέπει να υπάρχουνε και οι παλαιότ εροι οι
οποίοι βο ηθούνε δι ότι πήρανε κάτι το οποίο είναι τελείως…, όταν το
έχει ς δεν µεταβιβάζεται και είναι άχρηστο γι α ορισµένο υς.
Καλή Γιάννη σταδιο δροµία και να βλεπόµαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν προχωρούµε συνάδελφοι,
παρακαλώ, καλούνται τρει ς ψηφολέκτ ες να διενεργήσου ν την ψηφοφορία.
Ο κανονισµός λέει δύ ο, εγώ θέλω τρεις. Λοιπόν από ∆Κ Μ η κ. Λυδάκη,
από την ΠΑ ΣΚ η κ. Κενδρ ιστάκη, από την Α ΜΑΚ ο κ. Μπάκιντ ας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εθελοντές είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εθελοντές είναι, έτσι;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αυτο ί εθελο ντές είναι, δεν είναι…, εθελοντές.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν παρακαλώ, στη συνέχεια
συνάδελφοι, έχει αντίρ ρηση κανείς; Όχι, αφού είπαν ναι ούτως ή άλλως.
Λοιπόν
παρακαλώ
συνάδελφοι,
παρακαλώ
να
υποβληθούν
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υποψηφιότητες ο ι οποίες θα πρέπει να προτείνοντ αι
τουλάχιστον παρόντα µέλη της Α ντιπροσωπείας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ψηφο λέκτες να έρθ ουν πάνω.

∆εν

υπάρχο υν

από

υποψή φιοι;

πέντε

Οι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ψηφολέκτες, λοιπόν…
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε Τ ΑΙ ΚΑΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
συνάδελφοι;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Κ αλά

ακό µα

οι

υποψη φιότητες

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν
έχει
κατατεθεί
µία
υποψηφιότητα, υπάρχει και άλλη; Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα; Όχι,
λοιπόν έχει κατατεθεί µία υποψη φιότητα, η ΠΑΣΚ προτείνει για τη θέση
της γραµµατέως της ∆.Ε. την κ. Ε υφρο σύνη Τ σαγκαράκη.
Οι
προτείνο ντες είναι Γιώργος Καφετζάκης, Γιάννης Μαρνέλλος, ∆ηµήτρης
Ροµπο γιαννάκης, Χάρης Μαµουλάκης και Γεώργιος Τ αβερναράκης.
Υπέγραψε το και εσύ από κάτω.
Λοιπόν, για την εκλογή εφαρ µόζο νται οι διατάξει ς του άρθρου 12§
2, σε συνδυασµό µε το άρ θρο 8§2, του Ν.1486/1984, δη λαδή απαιτείται
η από λυτη πλειοψηφία του Σώµατος. Σε περίπτωση µη συγκέντρωσης η
ψηφο φορία θα επαναληφθεί µε τον ίδιο υποψήφιο ή και µε άλλον και
αρκεί η πλειοψη φία των παρό ντων µελών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν θα τ ο βγάλεις 45 αυτά…, και
θα µου φέρεις και 45 κόλλες λευκές, όχι, έτσι όπως είναι. Συνάδελφοι
δεν θα βάλουµε φάκελο έτσι; Ο νόµος λέει ότι πρέπει να βάλουµε
φάκελο, θ α σας δο θούν δύο ψηφοδέλτια, το ένα θ α γράφει Ευ φροσύνη
Τσαγκαράκη – Μαυράκη όπου δεν χρειάζεται σταυρός και το άλλο θα
είναι λευκό, και εσείς θ α ρίχνετε µες στην κάλπη αυτ ό που επιθυµείτε,
σταυ ρός δεν απαι τείτ αι .
Οι ψη φολέκτες, θα σας δοθεί ένας κατάλογος όπου ένας θα
διαβάσει τα ονόµατα, ο άλλος θα δίνει τα ψηφοδ έλτια και ο τρίτ ος θα
είναι στην κάλπη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η
ψηφο φορία, τα αποτ ελέσµατα είναι τα εξής: Ψήφισαν 44, έγκυρα 43,
άκυρο 1 τι είχε το άκυρο;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και τα δυο µαζί, λευκό.
Και τα δύο µαζί .
Λευκά 15,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ευφροσύνη Τσαγκαράκη 28, ως εκ τούτου …, δεν γράφεις; Ναι αφού
συνεννοηθήκαµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ως εκ το ύτου εκλέγεται µε απόλυτη
πλειοψηφία από την πρώτη, συγχαρητήρια στη συνάδ ελφο και καλή
δουλειά.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και σιδεροκέφαλη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αντιπροσωπείας έληξε.

Λοιπόν συνάδελφοι η συνεδρίαση της

ΤΟ ΠΡΟΕ ∆ΡΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡ ΟΕ ∆ΡΟΣ: ΡΙΧ ΑΡ∆ ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΑ ΜΑΝΙΑ∆ Η

Γ. ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

