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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ 
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ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΜΟΥΓΛΩΝ 41 -  Τ.Κ.  71601 
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΗΛ.:  2810-227560 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

Έκτακτη 
 
 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  2η 
Της «Α»του Τµήµατος 

Της 11ης Φεβρουαρίου 2009 
Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 18:00 

 
 
 
 

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 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, 
ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 
ΛΥ∆ΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, 
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ, 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ 
ΑΛΕΞΑΚΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.  
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 
3. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη 

δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε. 
4. Έγκριση οικονοµικού ισολογισµού έτους 2008. 
5. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού έτους 2008. 
6. Έγκριση οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2009. 
7. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 στη 

συνάδελφο Ε. Μαστοράκη. 
8. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 στο 

συνάδελφο Ε. Γρηγοράκη. 
9. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 στο 

συνάδελφο Ι .  Παπαδάκη. 
10. Απόσυρση της εµπιστοσύνης από την «Α»των µελών της Ν.Ε. κ.  

Κατσιδονιωτάκη, κ.  Ι.  Τσιχλή και κ.  Ν. Τσουκνάκη. 
11. Ποινικοποίηση επαγγέλµατος των µηχανικών. 
12. Επέκταση κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
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------------------- 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα σας, η ώρα 
είναι 19:30, αρχίζε ι η έκτακτη συνεδρίαση.  Είναι παρόντα 28 µέλη και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας της 
«Α»Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. σε συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 
του Ν.1486/1984 έχοµε απαρτία. 

Τα θέµατα της Η.∆. είναι:  
1.  Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε.. 
3.  Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη 

δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε..  
4.  Έγκριση οικονοµικού ισολογισµού έτους 2008. 
5. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού έτους 2008. 
6. Έγκριση οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2009. 
7. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στη 

συνάδελφο Ελένη Μαστοράκη. 
8. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο 

συνάδελφο Ευάγγελο Γρηγοράκη. 
9. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο 

συνάδελφο Ιωάννη Παπαδάκη. 
10. Απόσυρση της εµπιστοσύνης από την «Α» των µελών της Ν.Ε. 

Λασιθίου κ. Κατσιδονιωτάκη, κ.  Ιωάννη Τσιχλή και κ.  Νικολάου 
Τσουκνάκη. 

11. Ποινικοποίηση επαγγέλµατος των µηχανικών. 
12. Επέκταση κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στη σηµερινή συνεδρίαση παρίσταται 
σύµφωνα µε το άρθρο 7§11 σε συνδυασµό µε το άρθρο 12§5 του Ν. 
1486/1984, η υπεύθυνη επί οικονοµικών θεµάτων του Τµήµατος η κ. 
Τατιάνα ∆ανασή, η οποία θα ε ισηγηθεί τα θέµατα 3ο ,  4ο  και 5ο  της Η.∆..  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε, θέµα 1ο  ανακοινώσεις 
Προεδρείου. 

Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι κινητοποιήθηκε αρµοδίως η απόφαση 
σχετικά µε τη τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας της 
«Α»Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε.. 

Με το 580/28.01.2009 έγγραφο του Προέδρου της «Α», 
διαβιβάστηκε στο Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. απόσπασµα των πρακτικών της συνεδρίασης της «Α» που 
έγινε στις 14.01.2009 µε θέµα «Άσκηση επαγγέλµατος µηχανικού µέλος 
του Τ.Ε.Ε.». 

Με το ίδιο έγγραφο τα σχετικά πρακτικά κοινοποιήθηκαν και στους 
Προέδρους των Συλλόγων Αγρονόµων – Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης 
και Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών νοµού Ηρακλείου. 
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Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΝΗ που προέκυψε από τις 
εκλογές που έγιναν την 03.12.2008 έχει ως εξής, Πρόεδρος Πόπη 
Παπαντωνίου, Αντιπρόεδρος Φανή Κουτσουµπού, Γραµµατέας Γεώργιος 
Κόλιας, Ταµίας Ειρήνη Μανουσάκη και µέλη Νικόλαος Βαϊλάκης, 
Ευάγγελος Γρηγοράκης και Παναγιώτης Νικολιδάκης. 

Το Προεδρείο της «Α» εκφράζει τα θερµά του συγχαρητήρια στους 
συναδέλφους και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι τα πρακτικά της προηγούµενης 
συνεδρίασης που έγινε την 14.01.2009 έχουν καταχωρηθεί στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παιδιά να περιµένω, Μπριλάκι σε 
παρακαλώ πέρασε έξω να κάθεσαι όρθιος, τώρα θα σας πω κάτι και θα 
µου πείτε δεν το ακούσαµε. 

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα µε το Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ.  
Ιωάννη Αλαβάνο συζήτησα το ενδεχόµενο να παραστεί στην επόµενη 
συνεδρίαση της «Α», για να τεθούν τα προβλήµατα που µας απασχολούν 
και να γίνει µια γενική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.  Γι ’  αυτό θα γίνει µια 
έκτακτη συνεδρίαση την 11η  ή 18η  Μαρτίου 2009.  Η ηµεροµηνία θα 
συγκεκριµενοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης µε το γραφείο του κ. 
Αλαβάνου. 

Στη συνεδρίαση προτείνω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
7§11 σε συνδυασµό µε το άρθρο 12§5 του Ν.1486/1984, να προσκληθούν 
µε δικαίωµα λόγου και τα µέλη των ∆.Σ. των Συλλόγων των Μηχανικών 
του Τµήµατος.  Η συνεδρίαση αυτή – όπως όλες άλλωστε – ε ίναι δηµόσια 
και συνεπώς µπορεί να την παρακολουθήσει όποιος συνάδελφος 
επιθυµεί.  

Ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Μπριλάκις µε το 746/05.02.2009 
έγγραφο υπέβαλλε τη παραίτηση του από µέλος της ∆.Ε. το οποίο και 
σας διαβάζω: 

Προς το Πρόεδρο της «Α»του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
Στο Ηράκλειο 
Θέµα: Παραίτηση από µέλος της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή τη παραίτηση µου από τη ∆.Ε. λόγω 

φόρτου εργασίας.   
Οι απαιτήσεις στις θέσεις αυτές ε ίναι πάρα πολλές και δεν έχω 

χρόνο να ενηµερώνοµαι σωστά για κάθε θέµα, ούτε µου µένει αρκετός 
χρόνος να επεξεργάζοµαι θέµατα που γνωρίζω από τον επαγγελµατικό 
µου χώρο για ε ισήγηση και λήψη απόφασης από τη ∆.Ε..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι συζητάµε παιδιά τώρα, µπορεί να 
µου πει κάποιος; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Την παραίτηση του Μπριλάκη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έλεος, τρεις ώρες σας λέµε 
σταµατήστε να µιλάτε, για τρεις ώρες, τρεις ώρες υπολογίστε ένας µήνας 
πόσες έχει.  

Συνάδελφοι από το Λασίθι,  συνεδριάζοµε παιδιά, συνεδριάζοµε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προσπαθεί µάλλον να τα τραβήξει αλλά 
δεν ε ίναι ο κατάλληλος τρόπος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν βλέποµε Λασίθι,  ε , ο Χωραφάς 
µίλαγε από τη µία – η Μαστοράκη από την άλλη. 

Συνεχίζω, το θέµα της πιστοποίησης της Προϊσταµένης Αρχής που 
κατέθεσα στη ∆.Ε. τη περασµένη Πέµπτη το ε ίχα έτοιµο από παλιά και µε 
δυσκολία µου έµεινε χρόνος να το συνδυάσω µε τη περίπτωση του 
συναδέλφου Λατρώνη, ώστε να εκµεταλλευτούµε τη συγκυρία και να 
ελπίζουµε βάσιµα ότι θα ασχοληθεί το Κεντρικό Τ.Ε.Ε. γ ια τη λύση του. 

Η λύση του θέµατος αυτού έχει τεράστια σηµασία, γιατί η µη ύπαρξη 
καλά οργανωµένης Προϊσταµένης Αρχής καθυστερεί την ωρίµανση των 
έργων προς µελέτη και δηµοπράτηση, και ο εργοληπτικός κόσµος 
καθυστερεί να ε ισπράξει τα δεδουλευµένα και ένα και δύο και 
περισσότερα χρόνια. 

Το θέµα αυτό το κατέθεσα στο συνέδριο για τα δηµόσια έργα του 
Κεντρικού Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2005, στο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. το 
2007 και στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε στη Βέροια το 2007.  
Όµως τίποτα δεν έγινε µέχρι σήµερα, κανείς δεν έκανε κάτι, ούτε το 
Κεντρικό Τ.Ε.Ε. – ούτε απάντηση δεν πήρα και η κατάσταση πάει από το 
κακό στο χειρότερο.  Ας ελπίσουµε ότι τώρα που το Κεντρικό Τ.Ε.Ε. 
ασχολήθηκε µε τη περίπτωση Λατρώνη και επειδή το θέµα του Λατρώνη 
συνδέεται άµεσα µε τη κακή οργάνωση του κράτους, του οποίου ε ίµαστε 
σύµβουλοι,  ότι κάτι θα γίνει.  

Με τη παραίτηση µου αυτή θα προκύψει καλύτερη οργάνωση της 
∆.Ε.,  διότι ο αντικαταστάτης µου ο Μανόλης Καραβελάκης ε ίναι κάτοικος 
Αγίου Νικολάου και γνωρίζει από κοντά όλα τα τρέχοντα θέµατα του 
νοµού Λασιθίου. 

Προσωπικά γνωρίζω καλά το νοµό Λασιθίου, αφού έχω εκτελέσει 
πολλά έργα στο νοµό Λασιθίου επί 15 χρόνια, άλλο όµως να γνωρίζεις το 
νοµό από παλαιότερες εµπειρίες και άλλο να ζεις εκεί σήµερα.  Ο νοµός 
Λασιθίου δικαιούται εκπρόσωπο στη ∆.Ε. και ε ίναι λάθος του θεσµικού 
πλαισίου του Τ.Ε.Ε. που αφήνεται το θέµα στο ψηφοφόρο και στην 
εκλογική δύναµη των παρατάξεων. 

Με τη παρούσα παραίτηση δηλώνω ότι δεν θα αποµακρυνθώ από το 
Τ.Ε.Ε. και θα συνεχίσω να προσφέρω όσο µου επιτρέπει ο εργάσιµος 
χρόνος, ώστε να µεταδώσω τις γνώσεις και τις εµπειρίες µου στους 
νεότερους συναδέλφους που πρέπει να παραλάβουν το Τ.Ε.Ε. από µας 
τους παλαιότερους. 

Έχω αριθµό µητρώου 11.238 και πήρα άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος στις 10.12.1966, τόπο στους νέους αλλά και να µην χαθούν 
οι γνώσεις και οι εµπειρίες της παλιάς γενιάς. 

Με τη παρούσα επιστολή ζητώ να εγγραφώ ως απλό µέλος στη 
Μ.Ε. Περιβάλλοντος στην οποία ήµουν σύνδεσµος µε τη ∆.Ε..  

Επίσης σας υπενθυµίζω ότι πρέπει να οριστεί νέος σύνδεσµος µε 
τη ∆.Ε. και στη Μ.Ε. ασφαλιστικού στην οποία επίσης ήµουνα σύνδεσµος 
µε τη ∆.Ε. και να εκλεγεί νέος συντονιστής, µετά τη παραίτηση του 
συναδέλφου Μύρωνα Μονιάκη. 

Κοινοποίηση: 
1. Πρόεδρο ∆.Ε..  
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2. Μόνιµες Επιτροπές Περιβάλλοντος και Ασφαλιστικού 
Ο Συντάξας 

Μπριλάκις Κωνσταντίνος 
Ως εκ τούτου υπεγράφη την 09.02.2009 από το Προεδρείο της «Α» 

η πράξη αντικατάστασης του από τον κ. Εµµανουήλ Καραβελάκη 
Μεταλλουργό Μηχανικό, που είναι ο αµέσως επόµενος κατά σειρά 
εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκε ο κ. Κωνσταντίνος 
Μπριλάκις στη ∆.Ε..  

Με το έγγραφο 993/03.02.2009 το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του 
Τ.Ε.Ε., µας κοινοποίησε την απόφαση της «Α» του σχετικά µε την 
αναµόρφωση του κανονισµού λειτουργίας της «Α» των Περιφερειακών 
Τµηµάτων Τ.Ε.Ε..   Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται µπορεί να 
απευθυνθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος µας για να λάβει γνώση των 
σχετικών εγγράφων. 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις  
προς τη ∆.Ε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το 
οποίο ε ίναι,  έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..  

Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 8§4 του κανονισµού λειτουργίας της 
«Α» Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. κανένα σχετικό έγκυρο ερώτηµα 
δεν έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, το δεύτερο θέµα θεωρείται µη 
αναγραφόµενο στην Η.∆..  
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις  
επί θεµάτων σχετικών µε τη  

δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέµα 3ο ,  προτάσεις – τοποθετήσεις – 
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

Στη συνεδρίαση της «Α» του Τ.Ε.Ε. την 24.01.2009 συζητήθηκε 
µεταξύ άλλων και το θεσµικό πλαίσιο Τ.Ε.Ε..  Για το θέµα αυτό θα µας 
ενηµερώσει ο κ.  Γιώργος Τρουλλινός µέλος της «Α» του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της πργ. 5 του άρθρου 9 του Ν.1486/ 1984. 

Το συγκεκριµένο άρθρο λέει ότι στις συνεδριάσεις της «Α» 
συµµετέχουν η Κεντρική ∆.Ε., η Νοµαρχιακή Επιτροπή και όλα τα µέλη τα 
εκλεγµένα που έχουν έδρα εδώ στην Αθήνα. 

Ως εκ τούτου έχει το δικαίωµα λόγου ο συνάδελφος. 
Συνάδελφε στο βήµα. 

 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Καλησπέρα συνάδελφοι,  (. . . ) αντικαθιστώ τη Βάννα τη 
Σφακιανάκη απάνω... 
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ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Ναι,  εντάξει;   Αντικαταστώ τώρα και τρεις συνεδριάσεις 
τη Βάννα Σφακιανάκη επάνω, εκ µέρους της ΑΜΑΚ στην Αντιπροσωπεία. 

Οι δύο συνεδριάσεις ήτανε κατ’ ελάχιστον.. ,  εγώ αυτό που θέλω να 
σας µεταφέρω είναι το κλίµα που υπάρχει στη γενική «Α» πρώτα απ’ όλα 
και µετά να σας πω τελικά για το θεσµικό πλαίσιο.  Το θεωρώ πιο καίριο 
και πιο σοβαρό το να σας µεταφέρω το κλίµα που υπάρχει.  

Το κλίµα που υπάρχει επάνω στη Κεντρική «Α» είναι ένα γελοίο 
κλίµα σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια.  ∆ηλαδή οι συνάδελφοι ασχολιούνται 
µε ένα αλλοπρόσαλλο τρόπο, µε κανένα πρόβληµα απ’ αυτά που 
απασχολούν τους µηχανικούς.  Π.χ. η προηγούµενη «Α» ήταν αν θα 
πρέπει να εγκρίνουν το προϋπολογισµό του Τ.Ε.Ε..  

Άρχισαν τα παζάρια ανάµεσα στις δυο µεγάλες παρατάξεις και οι 
διαγκωνισµοί,  διότι δεν έδιναν πολλά σε διάφορες επιτροπές, σε 
διάφορες εργασίες, πράγµατα µουλωχτά, περίπου ακαταλαβίστικα, µε 
ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν πλέριες τελικά τεχνικές και 
οικονοµικές γνώσεις,  κ ιν ιούνται ακριβώς στο όριο του µη διαφανούς 
πράγµατος, που δηµιουργεί µια κατάσταση αλλοπρόσαλλη.  Έτσι 
αποσύρανε τον προϋπολογισµό για να τον δουλέψουν λέει ακόµα 
παραπάνω.  Εµείς ελεύθερη µετάφραση καταλάβαµε για να µπούνε 
διάφορα κονδύλια διαφορετικά, ούτως ώστε να εξυπηρετούνε 
περισσότερους. 

Η δεύτερη «Α» ήτανε η «Α» βασικά και κύρια για το θεσµικό 
πλαίσιο.  Ο Πρόεδρος της «Α» κατέβασε µια συγκεκριµένη εργασία που 
ήτανε ποια;  Η συγκέντρωση των προτάσεων από όλες τ ις παρατάξεις 
κατά άρθρο και θεώρησε ότι έτσι έπρεπε να µπουν για να συζητηθούν, 
είναι περίπου 150 προτάσεις.   Αυτό ε ίναι βαθιά δηµοκρατικό και πρέπει 
να γίνεται έτσι, αρκεί να ‘χεις τον καιρό. 

Η ΠΑΣΚ πρότεινε το να συζητηθεί πρώτα απ’ όλα τελικά αν θα 
πρέπει το άρθρο, το συγκεκριµένο άρθρο που λέει αν θα πρέπει να 
γίνεται απευθείας η ψήφιση του Προέδρου ή όχι.   Παιδιά, όλη η γενική 
συνέλευση της «Α» αναλώθηκε στο να αποσέρνει ο εκπρόσωπος της 
ΠΑΣΚ αυτή εδώ τη πρόταση, το να τη προτείνει ο Θεοδωράκης, το να 
τσακώνονται δηλαδή κοντολογίς όχι για το ποιο πρέπει να ‘ναι το Τεχνικό 
Επιµελητήριο για να υπηρετήσει τα συµφέροντα των µηχανικών, αλλά αν 
θα πρέπει να µπει πρώτα αυτό εδώ το άρθρο που θα ξεµπλοκάρει 
ολόκληρο το θεσµικό πλαίσιο ή δεν θα πρέπει να µπει. 

Και ενώ το ‘χε προτείνει η ΠΑΣΚ µετά το απέσυρε, δεν ξέρω, δεν 
κατάλαβα και εγώ, αν και υποτίθεται ότι ε ίµαι πολύ καιρό τελικά στα 
συνδικαλιστικά, γ ια ποιους γελοίους λόγους φάγαµε δυο Αντιπροσωπείες 
να λέµε µπούρδες και κανείς δεν ασχολιότανε ούτε µε το θεσµικό πλαίσιο, 
ούτε κατ’ επέκταση µε κανένα πρόβληµα των µηχανικών. 

Εγώ όσον µε αφορά – αν και ε ίµαι καινούργιος – έκανα σαφές και 
στο Πρόεδρο της «Α» το Θεοδωράκη προσωπικά ότι,  αυτή τη γελοιότητα 
δεν πρόκειται να την αποδεχτώ άλλη φορά, αλλά το ‘κανα σαφές και στον 
Γιάννη τον Αλαβάνο ότι αυτή τη γελοιότητα αυτής εδώ της «Α»δεν θα τη 
δεχτώ άλλη φορά.  Και τώρα που θα ανέβω επάνω, επειδή συζητιέται ένα 
πολύ σοβαρό θέµα και αυτό είναι το ΜΚΕ, που αφορά όλους τους 
µηχανικούς και πάνε να του κάνουνε µια ανάλογη προσέγγιση, µετά από 
µια 20ετία διαβουλεύσεων.  Εγώ θεωρώ και σας το λέω ότι,  εάν έχουνε τη 
δυνατότητα από το θεσµικό πλαίσιο να µε διαγράψουνε γιατί δεν είµαι 
αποφασισµένος τελικά να τα τραβήξω τα θέµατα, θα ‘ναι τιµή µου.  Σας 
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το λέω εκ των προτέρων, αλλά το να συµµετέχω σε τέτοιες γελοίες 
συνευρέσεις σε σηµείο δηλαδή.. . 

Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε,  όταν τελικά διαφωνούσαν µ’ αυτά εδώ τα 
πράγµατα µια στιγµή βάνει ένας.. , ανοίγει – πως το λένε – το κινητό του, 
βάζει µουσική, φώναζε να πούµε ο κακοµοίρης ο Θεοδωράκης, σας 
παρακαλώ συνάδελφοι σεβαστείτε,  δεν µπορεί κ ιόλας, δεν αντέχει,  έχει 
και προβλήµατα, προβλήµατα υγείας γνωστό σε όλους µας, φώναζε, 
φώναζε, φώναζε φωνή βοώντος εν τη ερήµω.  Αυτές οι συνεδριάσεις.. ,  
και αν εσείς περιµένετε κάτι απ’ αυτές εδώ τις συνεδριάσεις,  κάποιο 
µεγάλος λάθος κάνετε. 

Πρέπει να ξέρετε ότι το Τµήµα µας – παρά τα προβλήµατα του – 
είναι πολύ πιο καλό, πολύ πιο συγκροτηµένο, πολύ πιο ανεβασµένο από 
τις γενικές συνελεύσεις των συνεδριάσεων της Κεντρικής «Α» και θα 
πρέπει να µάθει να γίνει πολύ πιο απαιτητικό και να µην κωλώνει στους 
µεγάλους τίτλους, το δήθεν να πούµε τελικά των µεγάλων του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου εκεί πέρα, διότι φάνηκαν – τουλάχιστον αυτό µου ‘δειξαν 
στα µάτια µου µε τις δύο µόνο Αντιπροσωπείες που ε ίδα – ότι ε ίναι 
εντελώς ανίκανοι.   Εντελώς ανίκανοι να ακουµπήσουνε και ένα πρόβληµα 
των µηχανικών, και τόσο ε ίναι αλήθεια που δεν έχουν..,  π.χ., να σας 
κάνω ένα απλό παράδειγµα, ξέρετε για τα ΤΕΜΠΕ – όλοι οι κλάδοι έχουνε 
µπει,  οι µηχανικοί και όλοι οι εργολάβοι γιατί δεν έχουνε µπει;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και οι ατοµικές επιχειρήσεις.. .  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Και οι ατοµικές επιχειρήσεις,  και όλες οι επιχειρήσεις,  
γιατί;  Με το γελοίο επιχείρηµα ότι,  προσέξτε, ότι επειδή µέχρι τώρα το 
εισόδηµα τους ε ίναι τεκµαρτό και τους παίρναµε παραπάνω δεν 
µπορούµε τώρα να θεωρήσουµε ότι ο προϋπολογισµός τους ε ίναι αυτός 
και να τους δώσουµε λοιπόν παραπάνω ΤΕΜΠΕ, άρα τους εξαιρούµε.  
Αυτό σηµαίνει ότι καταδικάζουν ένα ολόκληρο κλάδο οικονοµικό έξω από 
τα ΤΕΜΠΕ, µίλησε κανείς;   Όχι, περιµένετε από το Τεχνικό Επιµελητήριο 
να µιλήσει;  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Είµαστε βαθιά γελασµένοι.  

Περιµένετε τελικά να σηκωθεί το Τεχνικό Επιµελητήριο τώρα επί 
ευκαιρία το ΜΗ.Κ.Ι.Ε. να µιλήσει ότι τέσσερις µεγάλες εταιρείες έχουνε 
πάρει το 79% των δηµοσίων έργων;  Είστε βαθιά γελασµένοι,  
ανασκουµπωθείτε συνάδελφοι.   Εµένα αυτή είναι η πληροφόρηση που 
θέλω να σας κάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, εγώ είχα άµεση πληροφόρηση 
και από το Ρωµύλο Ντώνα που είναι ο πρώτος Αντιπρόεδρος, και από τον 
ειδικό γραµµατέα ή δεύτερος Αντιπρόεδρος από το Γιώργο Ζερβάκη.  
Αποφάσισαν να το αναπέµψουν πίσω στη ∆.Ε. για να φέρει ε ισήγηση η 
∆.Ε..  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Με συγχωρείς Πρόεδρε, να πω ακριβώς τ ι έγινε;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  για πες το. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Λοιπόν, ο Πρόεδρος ο Αλαβάνος δεν δεχότανε να 
ξαναλάβει γ ια πολλοστή φορά, επειδή ήτανε πάρα πολλές οι προτάσεις 
και πάρα πολλά τα άρθρα, να τα κάνει συνοπτικά και να βάλει τα καίρια 
ζητήµατα να συζητηθούνε.  Είπε ότι,  προσέξτε, δεν µπορώ να το κάνω 
αυτό το πράγµα διότι αδυνατώ, υπάρχει πληθώρα προβληµάτων που 
µπαίνουνε καθηµερινά στη ∆.Ε. και αδυνατώ πάλι να ξανα-ασχοληθώ µ’ 
αυτό. 

Σηκώθηκε η ΠΑΣΚ και πρότεινε να το κάνουνε αυτό, να µαζευτούν 
όλοι οι Προέδροι των Περιφερειακών Τµηµάτων και να κάνουνε αυτό το 
συνοπτικό κείµενο που να κατέβει συνοπτικά πλέον στην Αντιπροσωπεία.  
Σηκωθήκανε όλοι οι άλλοι και φωνάζανε όχι,  να γίνει µια επιτροπή από 4 
– 5 άτοµα εκεί ούτως ώστε εν πάση περιπτώσει αυτοί να κάνουνε, να 
δώσουνε αυτή τη συνοπτική ε ικόνα στην Αντιπροσωπεία.  Απόφαση δεν 
πάρθηκε καµία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχοντας υπόψιν αυτά τα θέµατα 
συνάδελφοι. . ,  δεν ξέρω αν πήρατε ένα σχέδιο απόφασης πάνω από το 
πάνελ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το πήραµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Του οποίου το πνεύµα είναι το εξής. 
Εµείς έχοµε ξεκινήσει εδώ ως Αντιπροσωπεία.. ,  η πρώτη φορά που 
τέθηκε θέµα ήταν µετά από τη συνάντηση που είχαµε στη Κέρκυρα το 
1997, η δική µας η «Α» ασχολείται από το 1997 µέχρι τις 16 Οκτωβρίου 
του 2008, 11 χρόνια ασχολείται µ’ αυτό το θεσµικό πλαίσιο. 

Εµένα η πρόταση µου ε ίναι – θα σας διαβάσω µετά το σχέδιο της 
απόφασης – ότι,  θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την «Α» και να 
κοινοποιηθεί,  όχι να είµαστε απόντες, αλλά να κοινοποιηθεί ότι δεν θα 
είµαστε παρόντες διότι πλέον µας δουλεύετε και δεν υπάρχει πρόθεση 
από κανέναν να αλλάξει αυτό το θεσµικό πλαίσιο.  Ο στόχος ε ίναι εάν 
µπορέσουν να αλλάξουν ένα – δυο στοιχεία τα οποία συµφέρουν σε 
ορισµένες οµάδες, εάν δεν τα βρούν δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. 

Λοιπόν, αυτή εµένα είναι η πρόταση µου.  Θα σας διαβάσω το 
σχέδιο απόφασης, είναι παράλληλη η ε ισήγηση, από ‘κε ί και πέρα θα 
γίνουν ερωτήσεις, θα γίνουν τοποθετήσεις και θα µπει σε ψηφοφορία. 

Σχέδιο απόφασης, τροποποίηση θεσµικού πλαισίου Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

Μετά την ενηµέρωση που έγινε από το συνάδελφο Γιώργο 
Τρουλλινό µέλος της «Α» του Τ.Ε.Ε. γ ια το θέµα «Τροποποίηση θεσµικού 
πλαισίου Τ.Ε.Ε.», που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 24.01.2009 
επισηµαίνοµε τα εξής: 

Με το θέµα αυτό έχει ασχοληθεί η «Α» του Τµήµατος µας για µια 
10ετία περίπου.  Έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις,  πάρα πολλές 
συζητήσεις,  έχουν ληφθεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες αποφάσεις και 
έχουν υποβληθεί στην «Α» του Τ.Ε.Ε. οι σχετικές προτάσεις µας. 

Συγκεκριµένα: 
Πρώτη υποβολή, µε το υπ’ αριθµ. 1121/29.07.1999 έγγραφο µετά από 
συζήτηση του θέµατος σε πέντε συνεδριάσεις.  
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∆εύτερη υποβολή, µε το υπ’ αριθµ. 1148/27.03.2003 έγγραφο µετά από 
συζήτηση του θέµατος σε τέσσερις συνεδριάσεις.  
Τρίτη υποβολή, µε το υπ’ αριθµ. 3021/16.11.2004 µετά από συζήτηση του 
θέµατος σε µια συνεδρίαση και 
Τέταρτη υποβολή, µε το υπ’ αριθµ. 4764/16.10.2008 έγγραφο µετά από 
συζήτηση του θέµατος σε τρεις συνεδριάσεις.  

Αν θυµάστε καλά εσείς συνάδελφοι της ΠΑΣΚ µια στιγµή διαφώνησα 
εγώ τότε µε το Σπύρο Αποστολάκη γιατί ζητήσατε την αναβολή, διότι 
θεωρητικά βιαζόντουσαν να προχωρήσουµε.  Άρα ήταν τσάµπα η 
σύγκρουση που είχα µε τον Αποστολάκη, διότι απεδείχθη ότι εµείς 
βιαζόµαστε για να περνάει η ώρα µας. 

Επειδή για το θέµα όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έχει γίνε ι 
εξαντλητικός διάλογος, επειδή οι προτάσεις που υποβάλλαµε δεν 
µελετήθηκαν και µέχρι σήµερα δεν αξιοποιήθηκαν, επειδή διαφαίνεται ότι 
δεν υπάρχει διάθεση υλοποίησης της τροποποίησης και µε διάφορα 
τερτίπια το θέµα παραπέµπεται στις καλένδες, δεδοµένου ότι 
περιοριζόµαστε µόνο σε ατέρµονες συζητήσεις χωρίς αποτέλεσµα, και 
επειδή η «Α» µας δεν έχει να προσθέσει τίποτα άλλο µετά από τις 
επικαιροποιηµένες προτάσεις που απέστειλε πρόσφατα αποφασίζοµε: 

Να µην συµµετέχει εφεξής το Τµήµα µας σε οποιαδήποτε συζήτηση, 
επιτροπή, συνάντηση κ.λ.π. για το θέµα αυτό, θεωρώντας ότι η διαιώνιση 
του εξυπηρετεί οτιδήποτε άλλο εκτός από τα συµφέροντα των µηχανικών 
και να αναµένοµε πλέον τις αποφάσεις ως καθ’ ύλην αρµοδίου Οργάνου 
που είναι η «Α» του Τ.Ε.Ε..  

∆ηλαδή τα µέλη µας.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .που θα ε ίναι στην «Α» βεβαίως θα 
συζητήσουν, όχι, να µην πάµε σε καµία επιτροπή...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όποιος πάει.   Λοιπόν, αυτό 
συµπεριλαµβάνει και συνάντηση Προέδρων, όταν συναντιόνται οι 
Πρόεδροι καµία συζήτηση και έπ’ αυτού του θέµατος συνάδελφε Πρόεδρε, 
θα αρνηθείς να κουβεντιάσεις γι’  αυτό το θέµα, δεν υπάρχει λόγος εγώ 
νοµίζω, µας δουλεύουν και εµείς δεχόµαστε αυτό το τρόπο µε τον οποίο 
µας αντιµετωπίζουν. 

Λοιπόν, αυτά ε ίχα να πω εγώ συνάδελφοι,  από ‘κε ί και πέρα 
προχωρούµε στο στάδιο των ερωτήσεων, ε ίτε σε εµένα – ε ίτε στο 
συνάδελφο Τρουλλινό, θέλει να ρωτήσει κανείς;  Όχι.  Θέλει να 
τοποθετηθεί κανείς συνάδελφοι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλος;  Άλλος;  Λοιπόν, σας διαβάζω 
τον κατάλογο συνάδελφοι, Κασαπάκης, Ιν ιωτάκης, Ορφανός, ∆ολαψάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιος;  Είπε κανείς από ‘δω;  Μύρωνα 
εσύ θες να µιλήσεις;…………  Όχι,  εντάξει.  

Λοιπόν, συνάδελφοι ο κατάλογος . . . . . . . . . . .  Όχι, δεν έχει. . ,  γ ιατί πες 
την, φοβάσαι να την πεις;   Να σε γράψω ή όχι;   Όχι,  λοιπόν συνάδελφοι ο 
κατάλογος έκλεισε………  Κασαπάκη έχεις το λόγο. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆ράττοµαι της ευκαιρίας να εκφράσω ορισµένες απορίες, 
το Τµήµα Ηρακλείου και Λασιθίου αν δεν µε απατάει η µνήµη µου έχει 
τρεις εκπροσώπους, εκλέγει τρεις εκπροσώπους στην Κεντρική 
Αντιπροσωπεία.  Όλοι τρέχοµε και ε ιδικά οι µεγάλες παρατάξεις να 
µαζεύουµε ψήφους για να δείξοµε τα (. . . ) των εκλογών ότι κάνουµε 
θρίαµβο και κατακτήσαµε νίκη.  Απ’ αυτούς τους εκλεγµένους 
συναδέλφους κατά πολλούς καιρούς – επειδή ε ίµαι παλιός – από την 
ΠΑΣΚ ελάχιστους έχουµε δει ποτέ να µιλήσουνε ή να παρουσιαστούνε, 
τελευταία τον τελευταίο ο οποίος έχει εκλεγεί ούτε καν τον ξέρουµε 
φατσικά, πως είναι και τι ε ίναι.  

Αν ο οποιοσδήποτε . . . . . . . . . . . .από τους εκλεγµένους έχει και άλλες 
υποχρεώσεις θα µπορούσε κάλλιστα να παραιτηθεί,  µα και η παραίτηση 
είναι µια πράξη αρετής και ανδρείας. Από εκεί και ύστερα παρουσιάζονται 
µόνο φαίνεται στην αρχή που ψάχνουνε τις συµµαχίες και ψάχνει. . , όπως 
η ΠΑΣΚ αυτή τη στιγµή το µόνο της πρόβληµα που είναι να βγαίνει ο 
Πρόεδρος µε το δικό της το τρόπο, αυτό και µόνο. 

Ο εµπαιγµός αυτός που µας είπε προηγουµένως ο συνάδελφος ο 
Τρουλλινός εγώ τον ήξερα και από παλιά, δεν ε ίχα άµεση όπως έχει ο 
συνάδελφος Τρουλλινός πληροφόρηση, αλλά έτσι ε ίναι,  κοστίζε ι κάθε 
φορά αυτή η συνεδρίαση τόσα χρήµατα, γιατί λοιπόν να τη συνεχίσοµε;  
Εγώ λέω σ’ αυτά που προτείνει ο Πρόεδρος να σταµατήσει και παντελώς 
η Αντιπροσωπεία, να πούµε φτάνει βρε παιδιά, να βγούµε και να πούµε 
ότι κοροϊδεύουµε τους µηχανικούς, λέµε . . . . . . . . . . . . . .όλοι κοπτόµεθα 
αναβάθµιση και αναβάθµιση, γ ια ποια αναβάθµιση µιλάµε; Έλεος πια 
συνάδελφοι µ’ αυτή την αναβάθµιση, το πρόβληµα µας είναι εκεί ή ο κάθε 
συνάδελφος θέλει µέσα από τους µηχανικούς να κολλήσει ένσηµα για να 
εξαργυρώσει µετά και να ‘ρθει στο σηµείο να πει ότι ξέρεις,  εµείς 
προσφέρουµε στους µηχανικούς, οι µηχανικοί έχουνε προσφέρει σ’ 
αυτούς. 

Λοιπόν, θα µπορούσα να.. ,  παρακαλώ η ΠΑΣΚ η οποία εξέλεξε 
αυτό τον συνάδελφο να µας πει,  πάει τουλάχιστον καθόλου ή δεν πάει;   
Να ξέρουµε δηλαδή, και να πούµε και στους συναδέλφους που τον 
εκλέξανε ότι, συνάδελφοι τον εκλέξατε αλλά ο άνθρωπος ε ίναι 
πολυάσχολος, δεν µπορεί να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα τα δικά σας.  
Ας πούµε και µια φορά τα πράγµατα µε το όνοµα τους, επειδή έχουµε τη 
πλειοψηφία δηλαδή της αδράνειας δεν κάνοµε και τίποτα;  Γ ια 
συνάδελφοι σκεφτείτε το λίγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ιν ιωτάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, θέλω µε την 
ευκαιρία να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα τον Μπριλάκι για τη 
παρουσία του, όχι µόνο στα δύο χρόνια που ε ίµαι Πρόεδρος στη ∆.Ε.,  
αλλά για τη συνεχή του συνεισφορά στο Τεχνικό Επιµελητήριο εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια. 

Και για όσους δεν το ξέρετε ο Κώστας ο Μπριλάκης ήτανε ο 
συνάδελφος που παρόλο που δεν ήταν µέλος της ∆.Ε.,  επί δύο 3ετίες 
συµµετείχε ανελλιπώς κάθε Πέµπτη στις ∆ιοικούσες Επιτροπές και όχι 
απλά ήταν παρών, που βλέπετε σήµερα µε τα προβλήµατα των απουσιών 
πόσο σηµαντικό είναι και αυτό από τα διάφορα Όργανα, ε ίτε στη Κεντρική 
«Α»– είτε στη Νοµαρχιακή του Λασιθίου κ.λ.π.,  όχι λοιπόν ήταν παρών 
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και κατέθετε την άποψη του αλλά κατέθετε και προτάσεις,  πλήθος 
προτάσεων για όλα τα ζητήµατα, στα οποία κυρίως ασχολιόταν τα 
εργολαβικά ζητήµατα και όχι µόνο.  Στα ασφαλιστικά ήτανε από τους 
ανθρώπους που τα γνωρίζουνε καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο.. .   
Αν θέλετε συνάδελφοι – δεν θα µιλήσω πολύ – ακούστε µε σας 
παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν, έχει τεράστια σηµασία συνάδελφοι 
και θα το πω για πολλοστή φορά για τους νέους µηχανικούς, γ ια τη νέα 
γενιά που µπαίνει πλέον στο Τεχνικό Επιµελητήριο, όχι µόνο το δικό µας 
αλλά και στο Κεντρικό, αυτή την εµπειρία, αυτή την αγάπη, αυτό το τρόπο 
προσέγγισης των θεµάτων να την µπολιάσουµε καλά µέσα στο µυαλό 
µας. 

Αυτά τα λίγα και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για τον Κώστα 
και τη συνεισφορά του, νοµίζω και το γράµµα του – ένα γράµµα που µέχρι 
και τη τελευταία στιγµή δηλώνει παρών και λέει θέλω να µείνω απλό 
µέλος σε µια Μ.Ε. Περιβάλλοντος και να συµµετέχω µέσα απ’ αυτή.  
Επίσης µας κάνει υποδείξε ις, βλέπει ότι στη Μ.Ε. Ασφαλιστικού 
υπάρχουν κάποια ζητήµατα, µας τα υπενθυµίζει και αυτά, µέχρι δηλαδή 
και τη τελευταία στιγµή θέλει να κάνει θετική τη παρουσία του και τη 
συνεισφορά του. 

Ταυτόχρονα να καλωσορίσω τον Μανόλη τον Καραβελάκη σε µια 
δύσκολη εποχή για τα ζητήµατα της ∆.Ε.,  ειδικότερα που ανοίγει µια 
σειρά ζητηµάτων για τη Νοµαρχιακή του Λασιθίου και νοµίζω ότι και 
αυτός θα ανταποκριθεί µε το καλύτερο τρόπο και ήδη µας έχει δώσει 
κάποια δείγµατα γραφής για τη παρουσία του και για τη στάση σου από 
τώρα και στο εξής στη ∆.Ε..   Αυτά τα λίγα για τη παραίτηση του Κώστα. 

Τώρα για το θέµα της.. ,  όλα αυτά που µας ε ίπε ο Γιώργος, και εγώ 
σαν εκπρόσωπος του Τµήµατος τη προηγούµενη 3ετία τα βίωσα και αν 
µου έλεγαν να τα παρουσιάσω µε παρόµοια χρώµατα, όπως τα 
παρουσίασε και ο Γιώργος, θα τα παρουσίαζα.  Ήτανε και ένας από τους 
λόγους που δεν σκέφτηκα καν δεύτερη φορά να υποβάλλω υποψηφιότητα 
για τη Κεντρική Αντιπροσωπεία. 

Υπάρχει µια συνολική υποβάθµιση του Οργάνου αυτού, του τρόπου 
που επεξεργάζεται τα θέµατα, έχει καταφέρει να γίνει ένα µόρφωµα, ένας 
γραφειοκρατικός µηχανισµός που διανέµει και αναδιανέµει εξουσίες, 
οφίτσια και που πολύ λίγο σχέση έχει µε τα προβλήµατα που βιώνουν και 
στο κέντρο οι µηχανικοί, µην νοµίζετε ότι µόνο εµείς στη περιφέρεια 
βιώνουµε τα προβλήµατα τα οποία λέµε και ξανάλεµε, και στην Αθήνα οι 
συνάδελφοι µας πλήττονται – ε ιδικά σήµερα από την οικονοµική κρίση – 
και που δυστυχώς αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να απαξιώνει το Τ.Ε.Ε. στα 
µάτια των συναδέλφων των µηχανικών.  Και αυτό φάνηκε – και µάλιστα 
εµείς σαν Τµήµα το καταθέσαµε και το καταθέσαµε και πολύ δυναµικά, σε 
σηµείο που ενοχλήθηκε η Κεντρική ∆ιοίκηση, όταν στα µεγάλα ζητήµατα 
του ασφαλιστικού και µια σειρά άλλων κορυφαίων ζητηµάτων, που ενώ 
έβγαινε εν χορδές και τυµπάνοις,  επί της ουσίας υπονοµευότανε εκ των 
έσω ο αγώνας µας. 

Και όταν ανέφερα εγώ στη περιφερειακή συνδιάσκεψη ότι,  κύριοι αν 
είναι δυνατόν ένας µηχανισµός 100 και πλέον χιλιάδων επιστηµόνων µε 
πανελλαδική διάρθρωση, µε Όργανα σε όλη του την Ελλάδα, στους 53 
νοµούς, να µην µπορεί να ορθώσει ανάστηµα για να ανατρέψει αυτές τις 



Συνεδρίαση 2η         11ης   Φεβρουαρίου  2009          σελίς   14 

 

αρνητικές εξελίξε ις για το ασφαλιστικό και δεν γίνεται γιατί απλά δεν 
θέλετε να σηκώσετε ανάστηµα γιατί θέλετε να ε ίστε τα καλά παιδιά του 
Υπουργού, ενοχλήθηκαν.  Ενοχλήθηκε και ο Πρόεδρος και ήρθε και µου 
ζητούσε εξηγήσεις και µου ε ίπε και τι κάνουν οι δικοί σου στη ΓΕΣΕΕ και 
διάφορα τέτοια.  Λέω δεν µε ενδιαφέρει τι κάνει το ΠΑΣΟΚ ή η ΠΑΣΚ ή 
δεν ξέρω οπουδήποτε αλλού, µε ενδιαφέρει όµως τι κάνει το Τεχνικό 
Επιµελητήριο και τα εκλεγµένα του όργανα και εµείς όλοι εδώ. 

Αυτή λοιπόν τη κατάσταση που µετέφερε ο Γιώργος δυστυχώς µέσα 
– άκρες συνάδελφοι έτσι είναι τα πράγµατα, και έτσι πολύ φοβάµαι ότι θα 
συνεχίσουν να ε ίναι και τα επόµενα χρόνια, δυστυχώς. 

Τώρα για το ψήφισµα όµως το οποίο κατεβάζει ο Πρόεδρος αν 
κατάλαβα καλά.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι ψήφισµα, απόφαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Την απόφαση, δεν διαφωνώ Πρόεδρε επί της 
ουσίας, διαφωνώ όµως σ’ αυτό το οποίο προτείνεις στο τέλος, να µην 
συµµετέχει εφεξής.  Νοµίζω ότι Πρόεδρε ε ίναι λίγο απόλυτο αυτό και 
νοµίζω ότι ε ίναι λίγο τραβηγµένο.  Να λέµε ότι,  από τώρα και στο εξής 
ό,τι και να γίνει εµείς δεν ξανασυζητούµε το θεσµικό πλαίσιο. 

Νοµίζω ότι πρέπει να φύγει η απόφαση να λέει και να εκφράζουµε 
την αγανάκτηση µας, αλλά σε καµία των περιπτώσεων δεν πρέπει να 
απεµπολούµε δικά µας δικαιώµατα.  Σε καµία των περιπτώσεων δεν 
πρέπει να λέµε ότι κύριοι εµείς πλέον δεν συζητάµε, ούτε έχουµε καµία 
διάθεση, ούτε µας απασχολεί το θέµα. 

Νοµίζω ότι απεµπολούµε δικά µας δικαιώµατα που δεν πρέπει σε 
καµία των περιπτώσεων να αφήσουµε στα χέρια του οποιουδήποτε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Ορφανός. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Από τη πλευρά µας ως παράταξη θέλουµε και εµείς να 
πούµε για το συνάδελφο τον Μπριλάκι ότι,  ανεξάρτητα από συµφωνίες ή 
διαφωνίες σε χειρισµούς διαφόρων ζητηµάτων, θέλουµε να επισηµάνουµε 
ότι ήτανε από τους συναδέλφους που έπαιρνε πάντα σοβαρά το ρόλο του 
και ασχολιόταν επίσης σοβαρά µε τα θέµατα που καταπιανόταν. 

Το γεγονός ότι θα ε ίναι στην «Α» και είναι ενεργό µέλος, ε ίναι αυτό 
που και ο ίδιος ε ίπε, ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί να µεταδώσει την 
εµπειρία του και στους υπόλοιπους. 

Σε σχέση µε το ζήτηµα της Κεντρικής «Α» και το σχέδιο απόφασης.  
Η ενηµέρωση που µας έκανε ο συνάδελφος Τρουλλινός ήτανε 
διαπιστωτική µεν, περιε ίχε διαπιστώσεις,  δεν θα συµφωνήσουµε σε 
ορισµένες κρίσεις,  όπως π.χ. στο συµπέρασµα ότι για την εικόνα αυτή 
έχει να κάνει µε το ότι ε ίναι ανίκανοι τα µέλη της «Α».  ∆εν θα 
συµµεριστούµε αυτή τη διαπίστωση, θεωρούµε ότι ε ίναι ικανότατοι 
συνάδελφοι,  ε ίναι ό,τι  καλύτερο έχει να διαθέσει η κάθε παράταξη. 

Έχει να κάνει όµως η ε ικόνα που ε ίδε και ο ίδιος και διαπίστωσε µε 
τις πολιτ ικές των παρατάξεων ή πιο απλά µε αυτό που λέει και ο λαός 
µας, ότι όποιος δεν θέλει να ζυµώσει δέκα µέρες κοσκινίζε ι.   Θέλουνε 
πραγµατικά οι παρατάξεις και η πολιτική που έχουνε, αυτοί που 
εκπροσωπούνε οι συνάδελφοι στη Κεντρική Αντιπροσωπεία, να µην 
καταπιάνεται το Επιµελητήριο σοβαρά µε τα ζητήµατα, να περνάει η ώρα 
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σε ατέρµονες συζητήσεις σε επουσιώδη ζητήµατα και ε,  µια παρενέργεια 
είναι ότι ε ίναι και καλά παιδιά του Υπουργού – αλλά και η άλλη 
παρενέργεια είναι ότι δεν µπορούνε η πλειοψηφία τουλάχιστον των 
µηχανικών.. ,  γιατί δεν ε ίναι και οµοιογενείς οι µηχανικοί ταξικά και 
κοινωνικά και τα συµφέροντα δεν ε ίναι ολονών τα ίδια, περνάει εν πάση 
περιπτώσει η παρουσία τους απαρατήρητη και τα συµφέροντα τους σε 
δεύτερη µοίρα.  Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσµα της πολιτικής των 
παρατάξεων. 

Θα ήθελα να πω πως θα ήτανε καλό να ξαναδούµε – όποιοι θέλετε 
– στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. στην Πανεπιστηµονική, τη τοποθέτηση που 
έχουµε κάνει συνολικά για το θεσµικό πλαίσιο και γ ια το ρόλο της «Α» και 
των συζητήσεων που γίνονται όπου επισηµαίνουµε ακριβώς αυτό το 
ζήτηµα, ότι δεν ε ίναι το θέµα συζητώντας για τα θεσµικά τι λέει το άρθρο 
3 και το άρθρο 4 και το άρθρο 5, τα επιµέρους άρθρα, σηµασία και ρόλο 
για τον προσανατολισµό του Τεχνικού Επιµελητήριου – εκτός από το 
θεσµικό και τη συζήτηση των άρθρων – έχει η πολιτική των διαφόρων 
παρατάξεων.  Εκεί ε ίναι που χαλάει η δουλειά, εκεί ε ίναι που χωλαίνει το 
πράγµα. 

Με αυτή την έννοια δεν θα διαφωνούσαµε ότι χρειάζεται µια 
καταγγελία της Κεντρικής «Α», των ατέρµονων συζητήσεων για το 
θεσµικό, µε µια διαφοροποίηση όµως στην αιτιολογία.  ∆ηλαδή να 
καταγγείλουµε την «Α»όχι λόγω ανικανότητας, αλλά λόγω των πολιτικών 
που µπερδεύουνε τη συζήτηση.  Και αυτές βέβαια οι πολιτικές βασικά 
εκπορεύονται από τ ις µεγάλες παρατάξεις.  

Θα συµφωνούσα λίγο και µε τον Πρόεδρο µε τον Πέτρο στο ότι,  η 
διατύπωση στο τέλος δεν ε ίναι σ’ αυτό το πνεύµα και θα ήτανε καλό να 
είναι σ’ αυτό το πνεύµα, δηλαδή καλύτερα να αποδοκιµάσουµε και να µην 
πούµε ότι,  ε ίτε ότι δεν θα συµµετέχουµε στο εξής στις συζητήσεις – χωρίς 
να µας χαλάει δηλαδή αυτό εµάς, το ότι δεν θα συµµετέχουµε στις 
συζητήσεις,  έτσι και αλλιώς δεν έχουνε νόηµα, αλλά µην πούµε όµως 
µετά ότι θα αναµένοµε τις αποφάσεις ως του καθ’ ύλην αρµόδιου 
Οργάνου της «Α».  ∆ηλαδή τι θα πει δεν συµµετέχουµε και καθόµαστε και 
αναµένοµε τ ις αποφάσεις;   Καλύτερα να τις καταγγείλουµε και να πούµε 
ότι έτσι όπως εξελίσσονται οι συζητήσεις δεν έχουνε νόηµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ∆ολαψάκης. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Μια σύνδεση µε το παρελθόν µόνο θέλω να κάνω, γιατί 
µου φάνηκε λίγο παράξενο το σχέδιο απόφασης.  Από τότε που 
βρίσκοµαι στο Επιµελητήριο πρώτο θέµα και το µόνιµο που ασχολούνται 
όλοι οι εκλεχθέντες στην «Α» είναι κάποιο θέµα σχετικά µε τροποποίηση 
θεσµικού πλαισίου.  Ας µου πει κάποιος από το 1977 που είµαι στο 
Επιµελητήριο πότε δεν ασχοληθήκαµε µε το θεσµικό πλαίσιο;  Αυτό 
σηµαίνει ότι σίγουρα υπάρχει µια διαρκής δυναµική.. ,  θα ‘πρεπε να 
υπάρχει – συγνώµη, µια διαρκής δυναµική εξελικτική πορεία, διότι πρέπει 
οι µηχανικοί να προσαρµόζονται µ’ αυτό που γίνεται – µ’ αυτό που θα 
γίνει. 

Συµφωνώ µε τους προλαλήσαντες και ειδικά µε το θέµα του 
«εφεξής», διότι όταν µιλάµε για ένα σχέδιο απόφασης τ ι θα κάνουµε από 
‘δω και πέρα, είναι λ ιγάκι βαρύ σε ένα Όργανο το οποίο παρακολουθεί 
και θέλει να συµµετέχει στα πάντα.  Ίσως αυτό που λέει ο Στέλιος πιο 
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πολύ θα βαρύνει µια καταδίκη του τρόπου εργασίας της «Α».  Κάποτε 
πρέπει να προβληµατιστούνε πάνω σ’ αυτό και αυτή η κατάσταση που 
υπάρχει στη Κεντρική «Α»να είναι και θέµα των τοπικών Αντιπροσωπειών 
και να υπάρχουνε συχνά καταγγελίες µέσω των εκπρόσωπων τους. 

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι ο συνάδελφος Κλάδος µου 
ζήτησε το λόγο για να πει δυο λόγια για τον Μπριλάκι, πέρα από το θέµα, 
ελπίζω να µην έχετε αντίρρηση να του δοθεί έξω από τη λίστα, έτσι;   
Συνάδελφε Αλέκο. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   ∆υο λόγια καταρχήν για το συνάδελφο τον Κώστα τον 
Μπριλάκι,  τι να πει κανείς;   Τον γνωρίζω 18 χρόνια, έχοµε πάει σε πάνω 
από 14 συνέδρια µαζί εργοληπτών, στα περισσότερα σχεδόν θέµατα 
έχουµε συµφωνήσει,  ε ίναι και ελάχιστα που διαφωνούµε. 

Μόνο ευχαριστίες µπορούµε να πούµε για τη προσφορά του στο 
Τεχνικό Επιµελητήριο και στο Σύλλογο Εργοληπτών, στον οποίο πριν 
από 6 – 7 χρόνια σαν υποδειγµατικός Πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεργασία 
για πλήρης µελέτες και ποιοτικά έργα.  Έδωσε το έναυσµα της έναρξης 
συνεργασίας, στο οποίο µετείχε αν θυµάστε και ο Θεόφιλος και όλο το 
Τεχνικό Επιµελητήριο και έγινε µια τιτάνια προσπάθεια, την οποία 
συνεχίζαµε από τότε όλοι µας.  Τότε που ήταν Πρόεδρος ερχότανε στη 
∆.Ε.,  σε όλες τις συνεδριάσεις της ∆.Ε. ήτανε παρών, που ήµουνα εγώ 
στη ∆.Ε..  

Τώρα που έχω τη τιµή να ε ίµαι Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εργοληπτών έρχεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εργοληπτών 
ανελλιπώς, όλες, δηλαδή αυτός ε ίναι πρώτος ακόµα και αν λείπουνε µέλη 
µας εκλεγµένα.  ∆εν µπορώ παρά να εκφράσω την ευχαριστία και τη χαρά 
µου που εξακολουθεί να ε ίναι στην Αντιπροσωπεία, οπότε θα ‘χουµε πάλι 
συνεργασία και στο Σύλλογο βέβαια θα ‘ναι πάντα παρών. 

Να µου δώσεις το δικαίωµα για το άλλο θέµα να πω ότι,  
συµφωνούµε µε το πνεύµα, αλλά δεν νοµίζοµε ότι ε ίναι λάθος να πούµε 
ότι από τώρα και στο εξής δεν µετέχοµε, νοµίζω ότι ε ίναι λάθος, δηλαδή 
συνδικαλιστικό λάθος και ουσιαστικό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Τρουλλινέ θες να 
δευτερολογήσεις;  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Ήθελα µόνο να πω κάτι,  µόνο κάτι να πω.  Μόνο κατ’ 
ευφηµισµό και εν τη ρύµη του λόγου ε ίπα τελικά ότι ε ίναι ανίκανοι,  
ικανότατοι ε ίναι να εξυπηρετούν τα συµφέροντα τους συνάδελφε Ορφανέ, 
το ξέροµε. 

Ένα άλλο θέµα, τελικά µ’ αυτό εδώ και εγώ συµφωνώ ότι θα πρέπει 
να καταδικαστεί η τακτική της Κεντρικής «Α», ότι απαξιώνει γενικότερα το 
Τεχνικό Επιµελητήριο, αλλά δεν πρέπει να απεµπολήσοµε δικαιώµατα 
µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, όχι εντάξει, θα τεθεί σε 
ψηφοφορία.  Συνάδελφοι εγώ θα ‘θελα να αναφερθώ και σε ορισµένα τα 
οποία ελέχθησαν, ε ίπε ο συνάδελφος Κασαπάκης για τον τρόπο εκλογής, 
ο τρόπος µε τον οποίο εκλέγονται οι συνάδελφοι είναι λογικός όσον 
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αφορά την αντίληψη των συναδέλφων, ο καθένας προσπαθεί να βγει εκεί 
που µπορεί.   Το µεγάλο πρόβληµα είναι των ∆.Ε. οι οποίες εγκρίνουν 
µέσα στην αρµοδιότητα τους, οι απερχόµενες ∆ιοικούσες ε ίναι ότι πρέπει 
να εγκρίνουν τους υποψηφίους των εποµένων εκλογών, ορισµένοι απ’ 
αυτούς δεν έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως ανέφερε προηγουµένως ο 
Κασαπάκης ότι τον συνάδελφο της ΠΑΣΚ δεν τον έχουµε δει.  

Εγώ έχω την εξής απορία, ο νόµος λέει ότι κατεβαίνεις κάπου όταν 
έχεις ή έδρα ή επαγγελµατική στέγη, αναφερόµενος σαφέστατα σε 
όµορους νοµούς, δηλαδή µπορεί να µην είσαι εδώ και να εργάζεσαι στο 
Λασίθι ή µπορεί να µένεις στο Λασίθι και να εργάζεσαι εδώ, δεν ε ίναι 
δυνατόν συνάδελφοι να εργάζεσαι στην Αθήνα και να ‘χεις κατοικία το 
Ηράκλειο, αδιανόητο ε ίναι,  καµία λογική δηλαδή δεν θα ‘πρεπε..   Άρα 
οφείλει η Κεντρική ∆.Ε. να ελέγχει αυτά τα πράγµατα και όχι να εγκρίνει 
αφειδώς όλους τους υποψηφίους, αυτός ε ίναι ο ρόλος της. 

Και όταν µάλιστα ορισµένοι έκαναν ένσταση τους απάντησαν ότι 
οφείλατε να την κάνετε στη ∆.Ε.,  µα που να ξέρει ο συνάδελφος τη 
δεδοµένη στιγµή στο κατάλογο ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει και από 
πού είναι να κάνει την ένσταση.  Η Εφορευτική Επιτροπή απέρριψε µ’ 
αυτή τη λογική όλες τις ενστάσεις που έγιναν γι’  αυτό το θέµα.  Άρα θα 
πρέπει τα µέλη των ∆.Ε. να ‘ναι προσεκτικά. 

Όσον αφορά τώρα το αίτηµα του συναδέλφου Μπριλάκι να πάει στις 
Μ.Ε.,  εάν έχετε διαβάσει το κανονισµό το πλήθος των Μ.Ε. εγκρίνεται 
από την Αντιπροσωπεία, η «Α» έχει εγκρίνει και το πλήθος των Μ.Ε. και 
το πλήθος των µελών.  Αν θυµάστε καλά ο συνάδελφος Κρασανάκης ο 
οποίος ε ίναι Επιµελητής σε µια επιτροπή είχε φέρει ένα θέµα για τη 
Μαρία τη Λυδάκη και το οποίο τότε το απέρριψα λέγοντας ότι θα ‘πρεπε 
να φέρει ε ισήγηση η ∆.Ε. για την αλλαγή του πλήθους, και µας 
απαντήσαν ότι εµείς όποιος κάνει αίτηση τον βάζοµε.  Τώρα αν αυτός 
είναι σεβασµός στους θεσµούς, το κρίνετε εσείς.  

Όσον αφορά δε αυτό που ε ίπε ο Πρόεδρος Ιν ιωτάκης ότι έχουν 
στραφεί οι µηχανικοί, αυτό φαίνεται πράγµατι από τον κόσµο ο οποίος 
πλέον έχει πάρει χαµπάρι και δεν κατεβαίνει να ψηφίσει.   Πάρα πολλοί 
συνάδελφοι λένε, να κατέβω γιατί να ψηφίσω;  Ποιος ο λόγος να κατέβω 
να ψηφίσω. 

Τώρα ας έρθουµε και στο σχέδιο απόφασης, συνάδελφοι δεν 
καταλάβατε καλά, εγώ δεν ε ίπα να τα παρατήσουµε, εµείς έχοµε κάνει µια 
συζήτηση εδώ, έχουµε καταλήξει – όπως καταλήξανε όλα τα Τµήµατα.  Η 
απόφαση της Κεντρικής «Α» η οποία έγινε και πράξη από τον Θεοδωράκη 
ήταν να γίνει µια πινακοποίηση, κάτι που το ζήτησε εδώ η ΠΑΣΚ να γίνει 
αν θυµάστε µέσω του Σπύρου Αποστολάκη, να γίνει µια πινακοποίηση 
των απόψεων όλων των Αντιπροσωπειών και να συζητηθεί στην 
Αντιπροσωπεία.  Εγώ δεν λέω ότι τα µέλη µας στην «Α» δεν θα 
συµµετέχουν, εγώ προτείνω εάν θα γίνει µια επιτροπή τώρα να γίνει γ ια 
να κάνει τι;   Να κάνει τι αυτή η επιτροπή;  Να τα συγκεντρώσει;   Μα είναι 
συγκεντρωµένα, τα έχει ο Τρουλλινός στα χέρια του, εκτός ότι τα έχει ο 
Τρουλλινός στα χέρια του τα έχω και εγώ, δηλαδή να πάει να κάνει τι  η 
επιτροπή;  Να µαζευτούν οι Πρόεδροι να συζητήσουν τι; 

Αυτό το νόηµα έχει συνάδελφοι και όσοι ε ίπατε προηγουµένως, δεν 
απεµπολούµε τίποτα.  Λέω ότι από τώρα και πέρα δεν θα πηγαίνουµε σε 
καµία επιτροπή µε γνώµονα τους πίνακες οι οποίοι έχουν γίνει,  όλα τα 
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Τµήµατα έχουν πει τις απόψεις τους, υπάρχουν όλες καταγεγραµµένες, 
άρα αυτή τη στιγµή τ ι µένει;   Να συζητηθεί στην Αντιπροσωπεία. 

Εγώ δεν είπα ότι στην «Α» δεν θα συµµετέχοµε, βεβαίως και θα 
συµµετέχοµε γιατί αυτός ε ίναι ο ρόλος µας.  Όταν λέω οι αποφάσεις του 
καθ’ ύλη αρµοδίου Οργάνου, εκεί έχοµε τρεις ψήφους και θα κάνοµε 
χρήση των τριών, αλλά από ‘κεί και πέρα το να γίνει σήµερα µια επιτροπή 
να ε ίναι από διάφορες παρατάξεις και ορισµένες παρατάξεις να έχουν τη 
πλειοψηφία και να απορρίψουν τα µισά από εκείνα και να κρατήσουν αυτά 
τα οποία τους συµφέρει,  εγώ δεν το δέχοµαι συνάδελφοι,  και εγώ θέτω το 
σχέδιο απόφασης ως έχει,  αν θέλετε καταψηφίστε το. 

Σας δηλώνω όµως ότι αυτή η απόφαση ως σχέδιο απόφασης θα 
δηµοσιευτεί και στο ΤΑΥ, διότι οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το 
Τεχνικό Επιµελητήριο για 11 χρόνια, ε ίπε ο συνάδελφος ∆ολαψάκης ότι 
από το ’97 τότε ήτανε η πρώτη σου θητεία και η πρώτη µου θητεία, 
πρώτη συζήτηση έγινε όταν ήταν Πρόεδρος ο ∆ηµήτρης Μαραβέας και 
έγινε στη Κέρκυρα και µόλις γύρισα έκανα αίτηση. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από το ’97; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από το ’97. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  ’77. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  δεν είναι από το ’77 διότι 
τροποποιήθηκε συνάδελφε, ο νόµος ε ίναι του 1984 και µετά µε το 2187 
του 1990.. .   (αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .ως επιτροπή κάπου στο οποίο έχει 
συζητηθεί.   Εγώ ρωτώ κάτι,  όποιος πάει από σας επιτροπή, θα 
αµφιβάλλει γ ια τις θέσεις και θα επιλέξει.. ,  ποιες θέσεις της «Α» της δικής 
µας θα επιλέξει;   Ποιες θέσεις της «Α» της Κεντρικής Μακεδονίας θα 
επιλέξει;   Τι θα επιλέξει κάποιος;  Υπάρχουν 150 άρθρα όπως τα ε ίπε ο 
συνάδελφος Τρουλλινός τα οποία είναι προτάσεις από τις 
Αντιπροσωπείες.  Να τα πάρουν οι συνάδελφοι να τα µελετήσουν στα 
σπίτια τους και να πάνε έτοιµοι να ολοκληρώσουν τις Αντιπροσωπείες και 
να βγει µια απόφαση. 

150 ψηφοφορίες δια ανατάσεως χειρός, διότι ε ίναι δια ανάτασης 
χειρός, διότι δεν ε ίναι προσωπικό το θέµα, µπορούν να γίνουν άνετα σε 
ένα διήµερο, άνετα γίνονται οι ψηφοφορίες. 

Και εγώ δεν καταλαβαίνω το πνεύµα σας από πού βγήκε ότι 
απεµπολούµε, δεν σας είπα εγώ να απεµπολήσουµε, από τώρα και πέρα 
σ’ αυτές τις γελοιότητες ε ίπε ο συνάδελφος Τρουλλινός – ε ίπε και ο 
συνάδελφος ο Ινιωτάκης ότι γ ι’  αυτό το λόγο δεν κατέβηκε.  Έχει 
καταντήσει γελοίο το θέµα συνάδελφοι και αυτό ζητάω εγώ, να 
καταγγείλουµε τι;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία καταγγέλλοµε, και από ‘κε ί και 
πέρα; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει εσείς καταγγέλλετε ότι θέλετε 
εµείς θα προχωρήσοµε.  Όχι,  καταγγέλλοµε και δεν συµπροχωρούµε, 
φέρτε το θέµα στην «Α» να συζητηθεί – αυτό λέει και ο νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο νόµος λέει,  τα θέµατα συζητιούνται 
στην Αντιπροσωπεία, εµείς τα συζητήσαµε στην Αντιπροσωπεία, τα µέλη 
έφεραν προτάσεις στην Αντιπροσωπεία, έγινε µια επιτροπή και 
συγκέντρωσε όλες τις προτάσεις και ήρθαν προς συζήτηση, αυτή η 
επιτροπή έχει γίνε ι από την Αντιπροσωπεία, έγινε από το Ρωµύλο τον 
Ντώνα η επιτροπή.  Συµµετείχα ένα φεγγάρι και εγώ σ’ αυτή την 
επιτροπή που τα µαζέψαµε όλα, δηλαδή τώρα τ ι θα πρέπει να 
ξαναµαζέψοµε;  ∆ιότι έπεσε και η πρόταση να επιστραφούν στις 
Αντιπροσωπείες να ξανασυζητηθούν, τι να ξανασυζητηθούν συνάδελφοι;   
∆εν καταλαβαίνω το πνεύµα, απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Πρόεδρε συγνώµη όµως. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  ένα λεπτό. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  ∆ιαβάζοντας εδώ και λέγοντας ότι, (. . . ) συζήτηση η 
επιτροπή συνάντηση δεν αποκλείεται και η Αντιπροσωπεία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  µε συγχωρείς,  λέω από κάτω...  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ. 
Πρόεδρο Αντιπροσωπεία). . , δεν το κατάλαβα έτσι όπως το λες τώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λέω..,  λοιπόν και λέω από κάτω, και να 
αναµένοµε πλέον τις αποφάσεις ως καθ’ ύλην αρµοδίου Οργάνου που 
είναι η Αντιπροσωπεία.  Όταν η «Α» αποφασίσει εµείς συµµετέχοµε, η 
«Α» υπάρχει γιατί υπάρχουν τα µέλη της, εγώ µιλάω...  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Να διατυπωθεί µε σαφήνεια περισσότερο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, εγώ µιλάω για επιτροπές, 
συναντήσεις και συζητήσεις,  δεν µιλάω για συνεδριάσεις «Α». 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τα ‘λεγα και στις συνεδριάσεις,  διότι η 
επιτροπή είναι άτυπη...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε και συµπληρωµατικά...  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Εγώ δεν διαφωνώ επί της ουσίας. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι τώρα;  Εάν κάνει µια µάζωξη η 
ΠΑΣΚ, γιατί η ΑΜΑΚ δεν έχει πανελλαδική οργάνωση ας πούµε, εντάξει;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ή η ∆ΚΜ, δηλαδή αυτό σηµαίνει ότι δεν δουλεύουµε, τα 
µέλη της «Α»να µην συµµετέχουνε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  αυτά µπορούν να πάνε στις 
παρατάξεις τους. ∆εν µιλάω για παρατάξεις,  οι παρατάξεις µπορεί να 
κάνουν ότι θένε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουµε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ µιλάω για επίσηµη επιτροπή, αν 
βγει αύριο το πρωί το Τ.Ε.Ε. και πει η επίσηµη επιτροπή είναι οι 
Πρόεδροι των ∆ιοικουσών Επιτροπών...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα Πρόεδρε ζητάµε το λόγο τόση ώρα και. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ο λόγος έχει τελειώσει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα άλλοι µιλάνε χωρίς.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  ο λόγος έχει τελειώσει διότι 
ζήτησα ποιος θέλει να τοποθετηθεί.  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  
καλά τη δουλειά σου Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι;  Ζητήσατε να τοποθετηθείτε;  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ε, τόση ώρα το σηκώνουµε το χέρι µας.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όταν έκανα τη λίστα Μιχάλη ζήτησε 
κανείς;  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Όχι, αλλά και άλλοι µιλάνε τώρα τόση ώρα χωρίς λίστα, 
γι’  αυτό λέω...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ιευκρινιστικά ε ίναι.  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  . . .ή εγώ πρέπει να µιλήσω ή δεν κάνεις καλά τη δουλειά 
σου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ιευκρινιστικά ε ίναι συνάδελφε, όταν 
ζητώ και λέω τοποθετήσεις να τοποθετήστε. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  30 δευτερόλεπτα.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πότε 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  30 δευτερόλεπτα τα ‘χω ή δεν τα ‘χω... 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποβάσκη άσε τον. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κατάλαβες;  Να τον αφήσω αλλά να 
διαβάσω αυτό που λέει, µα ε ίναι συνέχεια παραπονούµενος ο Μιχάλης ο 
Γολοβάνης, δεν σέβεται καθόλου το κανονισµό, φωνάζω και λέω – παιδιά 
αυτοί ε ίναι. ..  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Έχεις δίκιο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και µετά λέω τους διαβάζω και λέω 
θέλει κανένας άλλος;  Έρχεται ο Κλάδος και µου λέει θέλω να µιλήσω και 
του δίνω το λόγο, γιατί δεν µπορούσε να ’ρθει ένας από σας να µου πει 
θέλω και εγώ να µιλήσω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εντάξει, εντάξει.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πάµε παρακάτω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ζητήσατε το λόγο και σας τον 
αρνήθηκα;  Τον Κλάδο τον ε ίδατε που ήρθε εδώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  συνάδελφε Πέτρο δεν µε καλύπτει,  
διότι δεν καταγγέλλοµε τίποτα.  Ζητούµε άµεσα να το κάνει,  ε ,  δεν θα το 
κάνει η Αντιπροσωπεία, θα σας το διαβάσω στη συνέχεια.  Ποιος από 
τους δυο σας θέλει να τοποθετηθεί;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ο συνάδελφος ο Μιχάλης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Α, εσύ δικηγόρευες δηλαδή, εσύ 
φώναζες γι’  αυτόν; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ε, τι συνάδελφοι ε ίµαστε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, αυτός δεν µπορεί να µιλήσει;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  . . .αυτή τη στιγµή Πρόεδρε δεν κάνουµε τους συνηγόρους 
άλλους; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Καλησπέρα συνάδελφοι,  χωρίς να θέλω να υποτιµήσω 
καθόλου το θέµα του θεσµικού πλαισίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου, 
ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι περνάµε µια δύσκολη περίοδο όλοι οι 
µηχανικοί, και οι µελετητές, και οι εργολάβοι και νοµίζω ότι αυτή τη 
στιγµή δεν κάνουµε σωστά τη δουλειά µας σαν «Α»του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου.  Πόσους συναδέλφους έξω απ’ αυτή την αίθουσα 
πιστεύετε ότι απασχολεί αυτό το θέµα και αυτή η επιστολή; 

Έχουµε σοβαρά προβλήµατα, σ’ αυτό το χώρο πρέπει να τα 
συζητάµε, όλοι έχουµε τις ευθύνες µας που πιθανόν να µην φέρνουµε 
συχνά θέµατα.  Τρεις ή τέσσερις φορές – διόρθωσε µε Πρόεδρε – εσύ τα 
θυµάσαι πολύ καλύτερα που είσαι τυπικός, έχει µπει το θέµα στη δική 
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µας «Α» εδώ του θεσµικού πλαισίου, όλοι το ‘χετε δει ότι δεν έχει το 
απαιτούµενο ενδιαφέρον απ’ όλους τους συναδέλφους.  Βλέπετε ότι 
τελικά υπάρχει µια πρόταση την οποία δεν την λαµβάνει κανείς υπόψη 
του στο Κεντρικό Τ.Ε.Ε..  

Παράκληση, να ασχοληθούµε µε τα σοβαρά θέµατα που καίνε κάθε 
µέρα τους συναδέλφους και να φέρουµε περισσότερες προτάσεις όλοι 
µας, µε πρώτο τον εαυτό µου που αναγνωρίζω τις ευθύνες που έχω. 

Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι σας διαβάζω τη 
πρόταση την οποία έφερε η ΠΑΣΚ ή ο Ινιωτάκης;  Η ΠΑΣΚ, η ΠΑΣΚ 
γράφει το εξής: 

Θεωρούµε ότι η συνεχόµενη αναβολή και αναστολή της συζήτησης 
και της λήψης αποφάσεων γύρω από τα ζητήµατα του θεσµικού πλαισίου, 
είναι τελείως απαξιωτική για το Τ.Ε.Ε. και τα µέλη του και ως τέτοια τη 
καταγγέλλοµε. 

Καλούµε τη Κεντρική «Α»  να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και 
να προχωρήσει άµεσα στη συζήτηση και στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων – τροποποιήσεων, που θα προκύψουν από την ουσιαστική 
αξιολόγηση και επεξεργασία των υφισταµένων προτάσεων.   

Εµένα προσωπικά συνάδελφοι δεν µε καλύπτει διότι απλά 
καταγγέλλοµε µια κατάσταση την οποία ήδη την κατήγγειλε και ο 
Τρουλλινός, την κατήγγειλες και εσύ συνάδελφε, και αν πάρουµε 
απόσπασµα των πρακτικών και το στείλουµε πάνω είναι η καταγγελία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ε, µπορείς να τη συµπληρώσεις και να πεις.. .  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Να τη συµπληρώσουµε και δηλώνουµε ότι δεν θα 
συµµετέχουµε στην Αθήνα σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αν δέχεστε..,  εγώ συµφωνώ µ’ αυτό το 
σκεπτικό, εάν δέχεστε να προστεθεί και από κάτω ότι.. .  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  ∆εν θα συµµετέχουµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και αν θέλετε µπορούµε να 
ξεκαθαρίσοµε και το σηµείο που λέµε ότι,  βεβαίως οι εκλεγµένοι µας 
αντιπρόσωποι στη Κεντρική «Α» θα συµµετέχουν σε όλες τις συζητήσεις.   
Μα αυτό ε ίναι λογικό και ε ίναι υποχρέωση τους. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν χρειάζεται να το πούµε αυτό. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  ∆εν χρειάζεται. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό είναι λογικό, µα αυτό λέω. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Αυτό ε ίναι αυτονόητο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτονόητο γι’  αυτό δεν το ‘γραψα και 
θεωρώ ότι. . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ. 
Πρόεδρο «Α»).. , και πάµε παρακάτω άντε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι;   Λοιπόν, συµφωνεί.. ,  λοιπόν θα 
τεθεί.. ,  ένα ε ίναι ως έχει,  µε τη προσθήκη αυτή που λέει,  δηλαδή να το 
ξεκαθαρίσουµε αυτό που λέει η συνάδελφος η Τζαβλάκη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Είπε η Πόπη.. , (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η Πόπη.. .  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πες το απάνω, πες το. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ανέβα πάνω. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Αυτά που διάβασε προηγουµένως ο Πρόεδρος µε τη 
προσθήκη στο τέλος – και δηλώνοµε ότι το Τµήµα µας δεν θα ασχοληθεί 
σε καµία επιτροπή πέρα αυτής της διαδικασίας, σε καµία άλλη συζήτηση 
πέρα αυτής της διαδικασίας, εννοούµε της «Α». 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αυτά που γράφει ποιος; 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Ο Πέτρος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιατί µπλέξαµε τους Προέδρους. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Όχι,  αυτό.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ηλαδή είναι το κείµενο σας Πέτρο και 
θα ξεκαθαρίζουµε ότι δεν συµµετέχουµε σε επιτροπές. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Σε άλλου ε ίδους επιτροπές.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα µε τη λέξη «µέσα στις επιτροπές» 
όµως δεν σηµαίνει ότι ε ίναι και η Αντιπροσωπεία, η «Α»θα δουλέψει. Ε, 
µα αυτό φαίνεται φως φανάρι, ούτε συναντήσεις κάνει,  ούτε επιτροπές, 
ούτε συζητήσεις,  συνεδριάσεις κάνει η Αντιπροσωπεία. 
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Πρόεδρε.. ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου).. ,  σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν.. .  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:  Σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, Πρόεδρε συµφωνείς;  



Συνεδρίαση 2η         11ης   Φεβρουαρίου  2009          σελίς   24 

 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι, ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συµφωνείτε;   Λοιπόν, τίθεται σε 
ψηφοφορία, λαµβάνοντας υπόψη τη κατατεθείσα τροποποίηση που έχει 
υποβάλλει η ΠΑΣΚ µε τις συµπληρώσεις που λέει η συνάδελφος 
Τζαβλάκη.  Συµφωνείτε;   Υπάρχει κανείς που διαφωνεί;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λευκό;  Όχι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Οµόφωνα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οµόφωνα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το θέµα ψηφίστηκε, τέλειωσε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, προχωράµε στο επόµενο θέµα 
συνάδελφοι,  ε ίναι η έγκριση του οικονοµικού ισολογισµού.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όταν σε συµφέρει Πρόεδρε τα ζητάς γραµµένα όµως, ε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα γραµµένα ε ίναι από κάτω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Η συµπλήρωση η δεύτερη; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συµπλήρωση είναι αυτό που λέω εγώ 
και να ξεκαθαρίσει.. ,  αν και λέει.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό που είναι γραµµένο όχι αυτό που 
λέω, αυτό που ε ίναι γραµµένο.. .  
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ξεκαθάρισµα της Πόπης της 
Τζαβλάκης είναι να ξεκαθαρίζει ότι θα συµµετέχοµε στην «Α» διότι δεν 
φαίνεται,  ο συνάδελφος.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  από 
την αρχή τη πρόταση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Σταµατάκης λέει ότι δεν 
χρειάζεται,  διότι οι Αντιπροσωπείες συνεδριάζουν, ούτε συναντιούνται,  
ούτε είναι επιτροπές. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αλλά τελικά τι θα γράψουµε;  Αυτό ρώτησα, δεν ρώτησα 
τίποτα άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα γράψοµε το κείµενο το δικό σας συν 
ότι,  αποφασίζοµε να µην συµµετέχει το Τµήµα µας σε οποιαδήποτε 
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συζήτηση, επιτροπή, συνάντηση κ.λ.π. για το θέµα αυτό, θεωρώντας 
ότι. . ,  (δεν αποδίδεται καθαρά).. , εδώ θα δω τώρα αν.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αυτό λέω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν αυτή.. ,  σταµάτα, άκουγε τ ι σου λέω.  
Εάν η φράση αυτή της διαπίστωσης (. . . ) και τέτοια εµπεριέχεται στο δικό 
σας, θα σβηστεί ως (. . .)  και τέτοια γιατί. . ,  να µην επαναλαµβανόµεθα, 
αλλά θα παραµείνει ότι.. ,  θα γράψουµε ότι,  στις συνεδριάσεις της «Α» θα 
συµµετέχουν οι εκπρόσωποι µας, δεν θα αποχωρήσουµε από τις 
συνεδριάσεις, θα αποχωρήσοµε από τις επιτροπές. 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

Έγκριση οικονοµικού  
ισολογισµού έτους 2008 

 
ΘΕΜΑ 5ο 

 
Έγκριση οικονοµικού  

απολογισµού έτους 2008 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 

Έγκριση οικονοµικού  
προϋπολογισµού 2009 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, το 4ο  θέµα συνάδελφοι είναι η 
έγκριση του οικονοµικού ισολογισµού και το 5ο  θέµα ε ίναι η έγκριση του 
οικονοµικού απολογισµού του 2008, µ’ ακούτε συνάδελφοι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το πρώτο ποιο ε ίναι;  
 
∆ΑΝΑΣΗ:  Ο ισολογισµός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ισολογισµός έτους 2008, αυτά συνήθως 
είναι χώρια, αλλά συνήθως τα κουβεντιάζουµε ενοποιηµένα. 

Λοιπόν, ο εισηγητής του θέµατος είναι η ∆.Ε.,  η οποία µε την 51 
απόφαση της 05.02.2009 ενέκρινε αυτά.  Το θέµα όπως σας ε ίπα και 
προηγουµένως θα το αναπτύξει η Προϊσταµένη του Οικονοµικού 
Τµήµατος η Κα ∆ανασή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, συνάδελφοι έχετε πάρει τις 
αντίστοιχες καταστάσεις,  σας τις έχουµε κοινοποιήσει σε όλους µε e-mail,  
έχουµε φέρει και εδώ δυο – τρία αντίγραφα, υπολόγιζα να πάρει ένα η 
κάθε παράταξη να του ρίξε ι µια µατιά. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Αυτό το e-mail έχει τελικά ένα µειονέκτηµα, ότι πληρώνουµε 
εµείς τα εκτυπωτικά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με συγχωρείς εσύ το ζήτησες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι ακούτε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι έχουµε πολύ δουλειά, 
κάντε ησυχία να προχωρήσουµε. 
 
∆ΑΝΑΣΗ:  Όπως γνωρίζετε όλοι ή σχεδόν όλοι τουλάχιστον, και από τις 
προηγούµενες αναλύσεις που έκανε ο κ. Κατσιδονιώτης, το Τεχνικό 
Επιµελητήριο σαν Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύεται 
από το ΠΕΧΩ∆Ε υπάγεται στις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού και 
στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
Αυτά αφορούν τον απολογισµό του 2008 που σας λέω τώρα. 

Με λίγα λόγια, η νοµιµότητα των δαπανών του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου και κατά συνέπεια και του τοπικού Τεχνικού 
Επιµελητηρίου τ ις δαπάνες τις εγκρίνει µε σχετικές αποφάσεις η ∆.Ε. του 
Τµήµατος.  Αυτές κρίνονται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
του νοµού.  Αυτό σηµαίνει ότι στο έτος που πέρασε – το 2008 – όσα 
έξοδα πραγµατοποίησε το Τµήµα µας, αφού πρώτα τα ενέκρινε η ∆.Ε.,  
στάλθηκαν για έλεγχο και θεώρηση στον Επίτροπο του Ηρακλείου, 
εγκρίθηκαν και στη συνέχεια εξοφλήθηκαν. 

Άρα αν έχετε ήδη δει το κείµενο του απολογισµού στη στήλη 
πραγµατοποιηθέντα 2008 παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα έσοδα και τα 
έξοδα στη χρήση του έτους, δηλαδή είναι τα πραγµατικά έσοδα και έξοδα 
που έγιναν το 2008. 

Ο απολογισµός αλλά και ο προϋπολογισµός του 2009 
παρουσιάστηκαν στη ∆.Ε. την προηγούµενη συνεδρίαση, δηλαδή στις 5 
Φεβρουαρίου του 2009 και η ∆.Ε. µε την απόφαση της µε αριθµό 51 και 
51α και β, και λέω «α» και «β» γιατί ε ίναι απολογισµός και 
προϋπολογισµός, την ενέκρινε. 

Σας στείλαµε το Σώµα του απολογισµού µε E-mail και τίθεται γ ια 
την έγκριση και από την Αντιπροσωπεία, µε επόµενο βήµα την αποστολή 
της στην Αθήνα για έγκριση από την Αθήνα. 

Για τον απολογισµό θέλετε κάτι να ρωτήσετε;  Τα ‘χετε δει;  
∆ΑΝΑΣΗ:  Σκεφτείτε το.  Ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι,  µπαίνουµε στο 
στάδιο των ερωτήσεων.  Σας ε ίπα ότι σας τα έχοµε στείλει,  πλην όµως 
έχοµε βγάλει και ορισµένα αντίγραφα εδώ πέρα να τα έχετε να ρίξετε µια 
µατιά αν ενδιαφέρεστε. 

Ανοίγει κατάλογος για ερωτήσεις,  συνάδελφε Χωραφά – που οµιλείς 
στο τηλέφωνο – ανοίγει κατάλογος ερωτήσεων, ποιος θέλει να γραφτεί 
στη λίστα;  Κανείς,  τοποθετήσεις;  Τοποθετήσεις,  εγώ θέλω να κάνω µια 
τοποθέτηση συνάδελφοι και στα δύο θέµατα, η ψηφοφορία θα ε ίναι 
χώρια, έτσι;  

Μ’ ακούτε συνάδελφοι;   Όσον αφορά την έγκριση του οικονοµικού 
ισολογισµού έτους 2008, όπως είναι γνωστό η χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση η οποία εµφανίζε ι οργανωµένα τη περιουσία της επιχείρησης, 
ονοµάζεται ισολογισµός και βασίζεται στην απλή σκέψη ότι σε κάθε 
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οικονοµική µονάδα τα µέσα δράσης τα οποία διαθέτει υποχρεωτικά 
πρέπει να ισούται µε τις πηγές προέλευσης τους. 

Επίσης σας ε ίναι γνωστό ότι, ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου όλες µας οι δαπάνες, πριν καταβληθούν, ως προς τη νοµιµότητα 
τους ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατά συνέπεια δεν τίθεται 
θέµα αµφισβήτησης του ισολογισµού.  Όποιος αµφισβητήσει τον 
ισολογισµό θα πρέπει να πάει στον Εισαγγελέα. 

Λοιπόν, τίθεται θέµα ψηφοφορίας του ισολογισµού. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι,  εγκρίνεται ο 
ισολογισµός;  Παρακολουθείτε;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν οµόφωνα. 

Τώρα προχωράµε στον οικονοµικό απολογισµό και εκεί θέλω να 
κάνω µια.. ,  θέλει να τοποθετηθεί κανείς στον οικονοµικό απολογισµό; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι, λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω µια 
τοποθέτηση. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.1486/1984 η «Α» Περιφερειακού 
Τµήµατος ε ίναι το ανώτατο Όργανο του Περιφερειακού Τµήµατος και 
σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 εδάφιο β΄ έχει την αρµοδιότητα για τη 
προέγκριση του απολογισµού του Τµήµατος του προγραµµατισµού και 
απολογισµού δραστηριότητος, καθώς και του οικονοµικού απολογισµού 
του Περιφερειακού Τµήµατος για κάθε χρόνο. 

Η ∆.Ε. για το έτος 2008 δεν µπόρεσε ή δεν θέλησε να φέρει προ 
του Σώµατος ως όφειλε το προγραµµατισµό, ο οποίος ε ίναι 
συνυφασµένος µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό.  Ως εκ τούτου δεν 
υπάρχουν οι προγραµµατισµένες δαπάνες για να έχοµε το ελάχιστο 
συγκριτικό µέγεθος υλοποίησης της δράσης-δαπάνης.  Είναι ένα πολύ 
σοβαρό εγχείρηµα και απαιτε ί υπευθυνότητα, εργατικότητα και 
σταθερότητα, γι’  αυτό κατά την άποψη µου τον αποφεύγουν όλοι.  

Καταψηφίζω τον οικονοµικό απολογισµό, διότι δεν συµφωνώ µε 
αυτό το τρόπο διάθεσης των οικονοµικών πόρων του Τµήµατος, δηλαδή 
ό,τι προκύψει και βλέποντας και κάνοντας. 

Συνάδελφοι εγώ µετά το προϋπολογισµό θα κατέβω από το βήµα 
και θα αναλάβει η συνάδελφος, διότι δεν ανέχοµαι πλέον να κάθοµαι σε 
ένα τέτοιο πάνελ να έχει αυτή την ε ικόνα η Αντιπροσωπεία.  
Προηγουµένως σας κατήγγειλε ο Τρουλλινός και ο Πρόεδρος κατήγγειλε 
τη γελοία εικόνα της Κεντρικής «Α». 

Λοιπόν δεν µπορώ άλλο να Προεδρεύω συνάδελφοι θα κατέβω από 
το βήµα, ή θα σεβαστείτε το Όργανο ή θα κατέβω από το βήµα να 
αναλάβουν οι συνάδελφοι ως έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση, δεν 
πάει άλλο συνάδελφοι.  

Λοιπόν, προχωρούµε στην έγκριση του οικονοµικού 
προϋπολογισµού του έτους 2009 που είναι το 6ο  θέµα. 

Κα ∆ανασή έχετε το λόγο. 
 



Συνεδρίαση 2η         11ης   Φεβρουαρίου  2009          σελίς   28 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Λοιπόν, ο προϋπολογισµός παρουσιάστηκε όπως σας ε ίπα και 
πριν στη προηγούµενη συνεδρίαση της ∆.Ε. και εγκρίθηκε από τη ∆.Ε..  

Το σύνολο του προϋπολογιζόµενου ποσού για το έτος 2009 όπως 
βλέπετε ή έχετε δει ήδη απ’ αυτό που σας έχει αποσταλεί, ε ίναι 
1.295.000 ευρώ.  Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν έσοδα και έξοδα τέτοιου ύψους, πάνω – κάτω θα 
κυµανθεί στα περυσινά επίπεδα στη καλύτερη περίπτωση.  Και λέω 
καλύτερη περίπτωση λόγω της δυσκολίας της οικονοµικής που 
διαφαίνεται στο χρόνο αυτό ότι θα παρουσιαστεί.  

Τα βέβαια έξοδα που θα έχουµε σαν Τµήµα είναι οι µισθοί των 
υπαλλήλων, ε ίναι τα ενοίκια, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ασφαλιστικά ταµεία.  Αυτά ε ίναι 
τα σίγουρα έξοδα που θα έχουµε. 

Η ∆.Ε. για όλες τις άλλες δραστηριότητες µας, πάντα καλώς 
εχόντων των πραγµάτων, θα έχει να διαχειριστεί ένα ποσό όπως ήταν και 
πέρυσι περίπου, µε 140 – µε 150.000 ευρώ για τις εκδηλώσεις και γ ια 
όλα αυτά που θέλει να πραγµατοποιήσει.  

Ο προϋπολογισµός απλά αν.. ,  για να σας πω µερικά νούµερα, 
παράδειγµα τα έξοδα του 2008, τα πραγµατικά έξοδα ήταν 592.618,13 και 
ο προϋπολογισµός του έτους ήτανε 1.210.000 ευρώ.  Πάνω – κάτω εκεί 
περιµένουµε να κυµανθούµε και φέτος, µε βάση βέβαια να πάρουµε και 
την επιχορήγηση που πήραµε και πέρυσι και όχι λιγότερη.  Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο στάδιο των 
ερωτήσεων, θέλει να ρωτήσει κανείς συνάδελφος;  Θέλει να τοποθετηθεί;   
Μετά θα κάνουµε και τις δύο ψηφοφορίες, για τον οικονοµικό απολογισµό 
και γ ια τον οικονοµικό προϋπολογισµό. 

Λοιπόν επί του οικονοµικού προϋπολογισµού θέλω και εγώ να 
τοποθετηθώ πάλι και λέω...  
 
∆ΑΝΑΣΗ:  Ο Πρόεδρος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θες και εσύ;  Ναι, εντάξει.  

Λοιπόν, ανέφερα και στο προηγούµενο θέµα για το ρόλο της «Α» 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.1486/1984, µε τη παρούσα εισήγηση 
καταστρατηγείται και πάλι το πνεύµα του νοµοθέτη. 

Συντάχθηκε ένας οικονοµικός προϋπολογισµός µε γνώµονα την 
αλχηµική αυξοµείωση κονδυλίων µε εµπειρικούς τρόπους, χωρίς να έχει 
προκαθοριστεί η δράση του Τµήµατος για το έτος 2009 και µάλιστα να 
έχει εγκριθεί.   

Σας ε ίναι γνωστό ότι ο οικονοµικός προϋπολογισµός προεγκρίνεται 
από το Σώµα, διότι η έγκριση γίνεται από την «Α» του Τµήµατος. 

Καταψηφίζω τον οικονοµικό προϋπολογισµό του έτους 2009, διότι 
δεν υπάρχει καµία συσχέτιση δράσεων και οικονοµικών απαιτήσεων 
υλοποίησης αυτών. 

∆εν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, εµείς προεγκρίνοµε τον 
προϋπολογισµό, τον απολογισµό και τον ισολογισµό τον εγκρίνοµε, αλλά 
συνηθίζουµε να γράφουµε πάνω έγκριση και δεν γράφουµε τη λέξη 
προέγκριση του οικονοµικού προϋπολογισµού, διότι σε τελική φάση 
εγκρίνεται από την Κεντρική Αντιπροσωπεία, γ ι’  αυτό χρησιµοποίησα τον 
όρο προέγκριση. 

Πρόεδρε έχεις το λόγο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι να πω λίγα λόγια για το 
προϋπολογισµό και να ‘ναι απόλυτα ξεκάθαρο το τοπίο, γιατί όπως και 
εγώ πιστεύω οι περισσότεροι ενδεχοµένως δεν το πολυκαταλαβαίνετε,  
είναι λίγο ασαφές, ε ίναι λίγο νεφελώδες, και µόνο όταν έτσι το συζητήσεις 
µε τους υπεύθυνους του Τµήµατος, τον Μανόλη τον Κατσιδονιώτη, την 
Τατιάνα που έχει αναλάβει τώρα, µπαίνεις λ ίγο στο πνεύµα. 

Λοιπόν, τα έξοδα τα οποία κάναµε πέρυσι ήτανε κοντά στις 600.000 
Τατιάνα; 
 
∆ΑΝΑΣΗ:  Ναι,  περίπου, εντάξει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Κοντά στις 600.000, προϋπολογίζαµε όµως 
µε τον Μανόλη τον Κατσιδονιώτη πέρυσι 1.200, γιατί το κάναµε αυτό;  
Υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί στους οποίους βάζουµε παραπάνω 
χρήµατα έτσι ώστε εάν τυχόν υπάρξουν σε µια συγκεκριµένη δράση 
περαιτέρω ενέργειες, να µπορούµε να το καλύβουµε και να ‘χουµε 
πλεόνασµα.  ∆εν σηµαίνει σε καµία των περιπτώσεων ότι φανταζόµαστε 
ότι θα σπαταλήσουµε ή θα διαθέσουµε 1.200.000 και φέτος 1.285.000 
στις δράσεις αυτές, τις οποίες έχει προγραµµατίσει το Τµήµα. 

Πέρυσι λοιπόν, και αυτό ε ίναι το ουσιαστικό και θέλω να το 
κρατήσετε, µε ένα πολύ συγκροτηµένο τρόπο καταφέραµε και κάναµε 
νοµίζω αρκετές εκδηλώσεις,  πρωτοβουλίες, δράσεις,  ενέργειες, ηµερίδες, 
όπως θέλετε πείτε το.  Πήραµε µια γενναία να το πούµε επιχορήγηση σε 
σχέση µε όλα τα άλλα Περιφερειακά Τµήµατα – 400.000€, υπήρχε ένα 
απόθεµα από τη προηγούµενη χρονιά 80.000€, Τατιάνα; 
 
∆ΑΝΑΣΗ:  84. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   84.000...  
 
∆ΑΝΑΣΗ:  84.000. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  . . .που βρήκαµε.  Υπήρξε µια γενναία επίσης 
επιχορήγηση στις εκδηλώσεις που έκανε το Τµήµα, τις δυο µεγάλες 
εκδηλώσεις, το συνέδριο και τη περιφερειακή των νησιωτικών από το 
Κεντρικό Τ.Ε.Ε.,  που κάλυψε κατ’ ουσίαν όλα τα έξοδα µας, δεν 
χρειάστηκε να βάλουµε ούτε µια δεκάρα από το Τµήµα, από τα έσοδα του 
Τµήµατος.  Έτσι καταφέραµε και αποδώσαµε µέσα από µια σφικτή – και 
αυτό θέλω να επισηµάνω – ότι έγινε µια πολύ σφικτή διαχείριση και ενώ 
έβλεπε κανείς και γινότανε πλήθος εκδηλώσεων και µπορούσε να πει ότι 
το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σπαταλεί ή ξοδεύει χρήµατα, µε µια πολύ καλή 
διαχείριση, µε πολύ καλές επιλογές στους προµηθευτές µας σε όλες τις 
διαδικασίες που ακολουθήσαµε στην επιλογή των αναδόχων και φέραµε 
αυτή τη στιγµή το Τµήµα να έχει στο ταµείο του 31/12ου  180.000€ 
περίσσευµα. 
 
∆ΑΝΑΣΗ:  Συγνώµη Πρόεδρε, 168. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   168.000, ευχαριστώ Τατιάνα, 168.000. 
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Ακριβώς λοιπόν αυτή τη πολιτική, αυτή τη τακτική που ακολουθεί το 
Τµήµα εδώ και αρκετά χρόνια, όλες τις θητείες επί όλων των Προέδρων, 
επί τη διαχείριση του Μανόλη του Κατσιδονιώτη αυτή τη τακτική, τη 
σφικτή τακτική, νοµίζω ότι ε ίµαστε και δικαιωµένοι.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Βρήκαµε άξιο συνεχιστή τη Τατιάνα και εµείς 
όλοι νοµίζω όµως ότι πονάµε µέχρι το τελευταίο ευρώ το οποίο µας 
διαθέτει το Τεχνικό Επιµελητήριο και που µας διαθέτετε εσείς ουσιαστικά 
και εµείς όλοι,  και αυτή τη πολιτική και αυτή τη τακτική θα 
ακολουθήσουµε. 

Τώρα έπ’ αυτού που λέει ο Πρόεδρος εγώ συµφωνώ και 
προσυπογράφω.  ∆ηλαδή και εγώ θα ήθελα να έχω αυτή τη στιγµή τη 
δυνατότητα να έχω κάνει ένα πλήρη πλάνο έτους για το 2009 και να 
ξέρω, όλες οι µόνιµες επιτροπές τ ι οµάδες εργασίας θα θέλανε, µια – 
δυο, τι θα ‘θελε η καθεµία.  Να ξέρω ενδεχοµένως πόσα βιβλία ή πόσα θα 
είχαµε να εκδώσουµε, να ξέραµε ακριβώς ποιες εκδηλώσεις θα κάνουµε 
σε συνεργασία µε το Κεντρικό Τ.Ε.Ε., γιατί έχει αναρτήσει ένα 
πρόγραµµα του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. µε τα Περιφερειακά Τµήµατα και 
προτείνει κάποιες δράσεις οι οποίες όµως δεν έχουν κατασταλάξει.  

Όλα αυτά συνάδελφοι δυστυχώς δεν τα έχουµε στη διάθεση µας για 
να κάνουµε αυτό το προγραµµατισµό.  Από την άλλη όµως δεν σηµαίνει 
ότι κάνουµε ό,τι µας προκύψει,  κάθε άλλο, οι δράσεις που θα γίνουν µέσα 
στο 2009 θα είναι οι δράσεις οι οποίες θα έχουν καταλήξει µετά από δύο 
χρόνια επεξεργασίας οι µόνιµες επιτροπές και οι οµάδες εργασίας οι 
οποίες προκύπτουνε, και ήδη – όπως και η προηγούµενη εκδήλωση που 
κάναµε πριν από µερικές µέρες για τα χωροταξικά – ε ίναι η δουλειά η 
οποία αναδεικνύει και αυτή είναι η δουλειά αν θέλετε της ∆.Ε.,  να 
αναδεικνύει το έργο των µόνιµων επιτροπών και των οµάδων εργασίας. 

Αυτή θα ε ίναι η τακτική µας και αυτή θα ε ίναι η πολιτική µας για το 
2009. 

Σας ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ θα ‘θελα να πω, εγώ ζητάω ένα 
σχετικό πλάνο, όχι απόλυτο, έστω και σχετικό. 

Λοιπόν, συνάδελφοι ψηφίζουµε για τον οικονοµικό απολογισµό 
έτους 2008, λευκά;  Ένα, άλλο;  Λευκό ένα, κατά;  Εγώ είπα ότι το 
καταψηφίζω, κατά τρία, και γ ια να µετρήσουµε πόσοι ε ίναι,  οι έξω δεν.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα για να ψηφίσετε πρέπει να ‘σαστε 
µέσα, µια στιγµή θα είσαστε κάτω στο σαλόνι και θα σας µετράµε, δια 
τηλεφώνου θα ψηφίζετε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, έλα µέτρα τους. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Παρακαλείστε να µην κινείστε σαν την κινούµενη άµµο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, µέτρα πόσοι ε ίναι µέσα, µέτρα 
πόσοι ε ίναι, συµπερασµατικά οι άλλοι ε ίναι.. .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι παρακαλώ, αυτά τα 
πρακτικά θα πάνε στην Αθήνα έχετε υπόψη σας, γ ι’  αυτό πρέπει να ε ίναι 
σωστές οι µετρήσεις, όσοι ε ίµαστε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, άρα ε ίναι 38.  Λοιπόν, οι 
παρόντες ε ίναι 42, λευκά 1, κατά 3, υπέρ 38. 

Προχωράµε στη ψηφοφορία του οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 
2009.  Λευκά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν κατάλαβα, λευκό και εσύ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, 43, ε, δεν πειράζει,  τώρα θα ‘ναι 43.  
Λοιπόν, λευκό 1, κατά – εγώ ψηφίζω κατά, κατά 3, και αυτή τη στιγµή 
στην αίθουσα είναι 43 άτοµα άρα υπέρ 39. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επαναλαµβάνω το αποτέλεσµα της 
ψηφοφορίας, λευκά 1, κατά 3, υπέρ 39, είναι παρόντες 43 στην αίθουσα. 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
 

Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7  
παράγραφος 12 του νόµου 1486 του  

1984 στη συνάδελφο Ελένη Μαστοράκη 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο επόµενο θέµα 
συνάδελφοι,  η κ.  Τατιάνα ∆ανασή θα αποχωρήσει,  ευχαριστούµε για τη 
παρουσία σας και για την ενηµέρωση που µας κάνατε. 

Το επόµενο θέµα συνάδελφοι ε ίναι,  εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στη συνάδελφο Ελένη Μαστοράκη. 

Συνάδελφοι τα θέµατα θα συζητηθούν χώρια, µ’ ακούτε;  Και θα 
ψηφιστούν χώρια, γιατί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οι αποφάσεις ισχύουν 
αµέσως µετά τη ψηφοφορία.  Ως εκ τούτου ανάλογα µε το αποτέλεσµα 
που θα προκύψει ενδεχοµένως ο συνάδελφος να δικαιούται ή να µην 
δικαιούται να ψηφίσει την επόµενη ψηφοφορία, αλλιώς αν δεν ε ίχαµε αυτή 
τη δέσµευση του νόµου θα βάζαµε και τις τρεις ψηφοφορίες συγχρόνως, 
απλά δεν θα ψήφιζε κάθε φορά...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ο ενδιαφερόµενος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .ο ενδιαφερόµενος. 
 
ΑΛΕΞΑΚΗ:  Μας το ‘χετε ξαναπεί. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σας το ‘χω ξαναπεί αλλά για ρώτα 
ποιος το θυµάται,  µάλλον πόσοι το άκουσαν, εσύ σίγουρα το άκουσες 
Μαρία γιατί µε εσένα έγινε η συζήτηση αν θυµάσαι,  Μαίρη 
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Η συνάδελφος Ελένη Μαστοράκη απουσίασε από τις συνεδριάσεις 
της «Α»που έγιναν την 05.12.2007, 16/21.01.2008, ήταν συνεχιζόµενη αν 
θυµάστε αυτή, 18.02.2008 και 25.02.2008, δηλαδή έχει συνολικά τέσσερις 
συνεχόµενες απουσίες. 

Σύµφωνα µε τη παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984 – 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994 – µέλη της «Α» που 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις 
αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το 
οποίο εκλέχτηκαν.  Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της «Α». 

Η «Α» στη συνεδρίαση της στη 21.03.2007 αποφάσισε για τα µέλη 
που διαµένουν εκτός νοµού Ηρακλείου να υπόκεινται στην εν λόγω 
διαδικασία, εφόσον απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τέσσερις 
συνεχόµενες συνεδριάσεις. 

Με το έγγραφο 2358/10.04.2008 ο Πρόεδρος της «Α» ζήτησε από τη 
συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
κατέστη δυνατή η παρουσία της στις εν λόγω συνεδριάσεις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τέσσερις ή τρεις είναι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εµείς αποφασίσαµε για τους 
Λασιθιώτες τέσσερις και για τους Ηρακλειώτες τρεις,  γι’  αυτό ο 
συνάδελφος Γρηγοράκης έχει τρεις.  Η συνάδελφος απάντησε µε το από 
27.05.2008 έγγραφο το οποίο σας διαβάζω: 

Θέµα: Απάντηση στην υπ’ αριθµ. 2358/10.04.2008. 
Σε απάντηση στην παραπάνω επιστολής σας, την οποία έλαβα το 

Μάιο του 2008 κατά την επάνοδο µου στην υπηρεσία µου µετά τη λήξη 
της 9µηνης άδειας ανατροφής παιδιού, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι 
από το Σεπτέµβριο του 2007 έως και σήµερα σοβαροί οικογενειακοί λόγοι 
µε αναγκάζουν να διαµένω για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στη Νεάπολη 
Λασιθίου και συχνά δεν υπάρχει κάποιος να µείνει µε τα παιδιά µου κατά 
τη διάρκεια ενδεχόµενης απουσίας µου. 

Επιθυµία µου ε ίναι να συµµετέχω στις συνεδριάσεις της «Α», το 
οποίο και σκοπεύω να κάνω µόλις διευθετηθούν τα υπάρχοντα 
προβλήµατα. 

Άγιος Νικόλαος 27.05.2008, γ ια να συνειδητοποιήσετε για ποιο 
διάστηµα αναφέρεται η συνάδελφος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι,  η συνάδελφος 
είναι παρούσα και εάν επιθυµεί µπορεί να λάβει το λόγο πριν 
προχωρήσουµε στη µυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το 
κανονισµό.  Το λόγο το λαµβάνεις δικαιωµατικά µε το νόµο, έτσι;   
Υπάρχει πάντα η ακρόαση του κατηγορουµένου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι το λέει ο νόµος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι και κατηγορούµενος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε όταν εγώ πήγα για ένα 
ατύχηµα ο δικαστής µου λέει,  τι γνώµη έχεις για το έγκληµα;  Και του λέω 
ποιο έγκληµα;  Λέει,  στη νοµική γλώσσα όλα λέγονται εγκλήµατα. 
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ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:  Εντάξει,  δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό, είναι σοβαροί 
οικογενειακοί λόγοι αλλά θέλω να θίξω το θέµα ότι,  για τους Λασιθιώτες 
είναι λίγες οι τέσσερις φορές, διότι πραγµατικά είναι πολύ δύσκολο, 
πολλές φορές δηλαδή για κάποιον που έχει οικογένεια µπορεί και οι 
τέσσερις φορές αυτές να ε ίναι δικαιολογηµένες.  Ίσως θα ‘πρεπε να 
γίνουνε κάποιες Αντιπροσωπείες και στο Λασίθι θα πρότεινα εγώ, θα 
‘τανε πιο δίκαιο δηλαδή αυτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα το κουβεντιάσουµε µετά. 
 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:  ∆ηλαδή αν βάλετε εσείς τη θέση σας.. , αν µπείτε στη δική 
µας θέση εσείς από το Ηράκλειο και βάλετε τον εαυτό σας στη θέση αυτή, 
θα δείτε πόσο δύσκολο είναι η µετάβαση και η απόσταση αυτή. 

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ συµφωνώ απόλυτα µε τη 
συνάδελφο, πλην όµως θα ήθελα να πω το εξής, δυστυχώς αν είχα το 
κοµπιούτερ που έχω τα πρακτικά θα φαινόταν, ότι στη περασµένη 3ετία 
συνάδελφε ζήτησα να είναι πέντε και η «Α»κατήργησε και τις τέσσερις.  
 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:  Σοβαρά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σοβαρότατα, εγώ είπα ότι οι 
συνάδελφοι Λασιθιώτες, για να λάβω υπόψη µου αυτούς που µένουν 
Σητεία και Ιεράπετρα, να έχουν πέντε και η «Α»κατόπιν προτάσεως του 
τότε Προέδρου της ∆.Ε. µίλησε για ισονοµία και ε ίπε όχι όλοι τρεις,  και η 
«Α»απέρριψε τη πρόταση για πέντε. 
 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  εκτός του ότι έλειπαν ορισµένοι τα 
αποτελέσµατα βγαίνουν µε ψηφοφορίες, δυστυχώς η πλειοψηφία 
αποφάσισε αυτό το πράγµα, δεν ήταν οµόφωνη απόφαση διότι το είχα 
προτείνει εγώ. 

Όσον αφορά το να γίνονται στο Λασίθι έχουµε επιφυλάξεις,  διότι 
κάναµε στον Άγιο Νικόλαο και δεν ήρθαν οι Λασιθιώτες. 
 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:  Έχουν γίνει; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχουν γίνει και στον Άγιο Νικόλαο και 
στη Σητεία και στην Ιεράπετρα, και δεν ήρθαν οι ντόπιοι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Οι εκλεγµένοι. . . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο Καραβελάκης ήταν µόνο ο οποίος 
δεν ήταν εκλεγµένος. 

Λοιπόν συνάδελφοι θα πρέπει να εκλέξοµε τρεις ψηφολέκτες, θα 
βάλοµε.. , περίµενε, θα βάλοµε την Μαίρη την Αλεξάκη, η ∆ήµητρα η 
Κενδριστάκη λείπει, ε ;  
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Πιάσε τον κατάλογο, οι νεότερες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι νεότερες, µ’  αυτό κοιτάζω, λοιπόν, 
την κ. Λυδάκη από εδώ της ∆ΚΜ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  τον 
Μπάκιντα...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  τον Μπάκιντα αµαρτία, να 
βάλοµε.. . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να βάλουµε και την Ελευθερία; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να βάλουµε και την Ελευθερία αν 
θέλει.   Λοιπόν.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι έβαλα τρεις, τρεις φτάνει,  γλίτωσε 
ο Μπάκιντας. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν έχουνε οριστεί,  τις λέω τώρα.. ,  
συνάδελφοι τις λέω µε τη σειρά που είναι στο κατάλογο, η συνάδελφος 
Ελευθερία Πατρικαλάκη, η συνάδελφος Μαρία Λυδάκη και η συνάδελφος 
Μαίρη Αλεξάκη. 

Τον κατάλογο.. ,  ένα λεπτό, λοιπόν.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι,  ένα λεπτό, ένα λεπτό 
περίµενε, παρακαλώ µ’ ακούτε;  Ο νόµος προβλέπει. .,  παρακαλώ 
συνάδελφοι,  είναι σοβαρό αυτό που θα πω, ο νόµος προβλέπει να µπούν 
σε φακέλους, φακέλους έχοµε, θέλετε για ευκολία να µην µπαίνουν σε 
φάκελο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι;  Συµφωνείτε οµόφωνα;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν διαφωνεί ένας θα χρησιµοποιήσοµε 
φακέλους, διότι ο νόµος λέει φάκελο, έτσι;   Οµόφωνα συµφωνείτε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ένα λεπτό, παρακαλώ 
συνάδελφοι,  όχι,  παρακαλώ συνάδελφοι µ’  ακούτε;  Μην κάνετε φασαρία 
εκεί πάνω, ένα λεπτό, εντάξει,  ένα λεπτό. 

Συνάδελφοι παρακαλώ, θα σας δοθούνε τρία ψηφοδέλτια, το ένα 
γράφει αντικατάσταση, το άλλο γράφει παραµονή και το άλλο ε ίναι λευκό, 
όπως αντιλαµβάνεστε ε ίναι ξεκάθαρο το ναι και όχι,  µπορεί να πει ναι 
διαγραφή, ναι παραµονή.  Αντικατάσταση σηµαίνει ότ ι θα αντικατασταθεί 
διότι ο νόµος λέει για αντικατάσταση και όχι γ ια διαγραφή, παραµονή και 
λευκό. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι ονοµαστική ψηφοφορία.  
Συνάδελφοι,  θα ξεκινήσει η ψηφοφορία, διαβάζεις από εδώ εσύ τα 
ονόµατα ή θες χαρτί να σηµειώνεις;   Θες χαρτί;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι,  συνάδελφοι 
βοηθήστε να τελειώσουµε γρήγορα, θα γίνουν τρεις ψηφοφορίες και µετά 
έχοµε και το θέµα της απόσυρσης και έχοµε και την ποινικοποίηση και 
έχοµε, έχοµε. 

Λοιπόν, έλα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Άρχεται η συνεδρίαση, Σταµατάκης Γεώργιος, 
Πατρικαλάκη Ελευθερία. Σηµειώνετε ποιοι ψηφίζουν, σηµειώνετε να 
βρείτε τους ψήφους µετά. Ρουκουνάκης Εµµανουήλ, Σφακιανάκη Ιωάννα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Απούσα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Κλάδος Αλέξανδρος, να ετοιµάζεται η Βρέντζου Ειρήνη, 
Βρέντζου Ειρήνη, Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παιδιά όλοι ξέρετε τη σειρά που 
είσαστε στο κατάλογο, να έχετε το νου σας να σηκώνεστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μονιάκης Μύρων, Τζαβλάκη 
Καλλιόπη, Τζανίνης Εµµανουήλ, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, για τη 
Μαστοράκη ψηφίζοµε τώρα, ε;   Για τη Μαστοράκη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Για ποιον ψηφίζουµε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για τη Μαστοράκη. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ναι,  άρα ναι,  Γκοργκούλης Μιχαήλ, Κασαπάκης, Μανιαδή 
Ευαγγελία, Τριαµατάκη Χαρά, Αγαπάκης Γεώργιος, Φραγκιαδάκης 
Εµµανουήλ, Γολοβάνης Μιχαήλ, Καπετανάκης Μηνάς, Κυπριωτάκη 
Σταµατία, Λυδάκη Μαρία, Παπαδάκης Ιωάννης, Χωραφάς Μιχαήλ, 
Φανουράκης Κωνσταντίνος, Ορφανός Στέλιος, Ποβάσκη Ριχάρδος.  
(αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσε ο κατάλογος;  Τελείωσε η 
ανάγνωση;  Η ανάγνωση του καταλόγου τελείωσε;  Αυτό θέλω να µου 
πείτε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι παρακαλώ...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ ψήφισα, µπορείτε να καθίσετε;  
Λοιπόν, η ψηφοφορία, η πρώτη ανάγνωση του καταλόγου έχει κλείσει,  θα 
διαβάσω τα ονόµατα αυτών που δεν έχουν ψηφίσει. 

Λοιπόν, Σφακιανάκη Ιωάννα, Αγαπάκης Γεώργιος. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εδώ ήτανε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Που ε ίναι;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εδώ ήτανε.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ο Αγαπάκης ήτανε εδώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αγαπάκης Γεώργιος, έφυγε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Έρχεται,  έρχεται.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έρχεται ή έφυγε; Λοιπόν, Αγαπάκης 
Γεώργιος, Σενετάκης Μάξιµος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Απουσιάζει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καπετανάκης Μηνάς, Μαµουλάκης 
Χαράλαµπος, ο Κουρλετάκης ψήφισε;  Κουρλετάκης Γεώργιος, 
Κενδριστάκη ∆ήµητρα, Κρασανάκης Αντώνιος, Καφετζάκης Γεώργιος. 

Λοιπόν συνάδελφοι παρακαλώ, η δεύτερη ανάγνωση του καταλόγου 
έληξε, ανοίγετε. . ,  τους έχετε γράψει όλους, ανοίγετε την κάλπη να 
µετρήσετε, πόσοι ε ίναι;   Πόσοι έχουν ψηφίσει;   Αυτοί που έχουν ψηφίσει,  
1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πόσοι έχουνε ψηφίσει;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  41. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   41 έχουν ψηφίσει;   Λοιπόν εντάξει, 41 
είναι.   Καταµετρήστε, ανοίξτε την κάλπη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ετοιµαζόµαστε για την 
επόµενη. Παρακαλώ, µπορείτε να καθίσετε να προχωρήσουµε στο 
επόµενο θέµα µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση; 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 

Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7  
παράγραφος 12 του νόµου 1486 του 1984  
στο συνάδελφο Ευάγγελο Γρηγοράκη 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι προχωρούµε στο επόµενο 
θέµα το οποίο ε ίναι το 8ο ,  παρακαλώ συνάδελφοι,  ευχαριστώ που 
παρακολουθείτε, ευχαριστώ που είσαστε µέσα, ευχαριστούµε για όλα, γ ι’  
αυτό φεύγει ο κόσµος. 
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Λοιπόν, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/ 
1984 στο συνάδελφο Ευάγγελο Γρηγοράκη. 

Παρακαλώ συνάδελφοι µπορείτε να καθίσετε; Χωραφά, όλο το 
Λασίθι,  µετά µου παραπονιέσαι, καθίστε κάτω, Βαϊλάκη, καθίστε κάτω….  
Μα τόσο δύσκολο ε ίναι να κάτσετε κάτω; 

Ο συνάδελφος Ευάγγελος Γρηγοράκης...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  θα τα µετρήσετε τώρα και θα µου 
τα πείτε µετά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τα µετρήσαµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Ευάγγελος Γρηγοράκης 
απουσίασε από τις συνεδριάσεις της «Α» που έγιναν τη 18.02.2007, 
25.02.2008 και 12.03.2008, δηλαδή έχει συνολικά τρεις συνεχόµενες 
απουσίες. 

Σύµφωνα µε τη παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984 – 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994 – µέλη της «Α» που 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις 
αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το 
οποίο εκλέχτηκαν.  Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της «Α». 

Με το έγγραφο 2360/10.04.2008 ο Πρόεδρος της «Α» ζήτησε από το 
συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
κατέστη δυνατή η παρουσία του στις εν λόγω συνεδριάσεις. 

Ο συνάδελφος απάντησε µε το από 04.11.2008 έγγραφο το οποίο 
σας διαβάζω. 
Παρακαλώ συνάδελφοι ακούστε το έγγραφο: 

Κ. Πρόεδρε της «Α», πράγµατι δεν λείπουν οι λόγοι για τους 
οποίους µε παραπέµπετε για αποποµπή από την «Α» του Τµήµατος, 
εντούτοις φρονώ ότι εξαντλείται την αυστηρότητα του νόµου 
καταλογίζοντας µου ως τρίτη απουσία την εξ αναβολή συνεδρίαση στην 
οποία έλειπα. 

Για το µειωµένο ενδιαφέρον µου εκείνο το διάστηµα έχω να 
παρατάξω µόνο ευχάριστους λόγους. Η νεοσυσταθείσα ανώνυµη εταιρεία 
στην οποία ε ίµαι συνιδιοκτήτης, ε ίχε αναλάβει την ανακατασκευή ενός 
µεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος.  Αποτέλεσµα της επιτυχίας αυτής 
ήταν να δουλεύουµε µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς και σε µερικές περιπτώσεις 
να χάνοµε την επαφή µε τη πραγµατικότητα. 

Ευχαριστώ λοιπόν για τη σηµερινή πρόσκληση να ενηµερώσω τους 
συναδέλφους µου για τα τεκταινόµενα στο χώρο της εργασίας µου. 

Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω συνάδελφε ε ίναι ότι εγώ δεν 
αποπέµπω κανέναν, εγώ εφαρµόζω το νόµο και η απόφαση είναι της «Α» 
και δεν ε ίναι αποποµπή ακόµη και από την Αντιπροσωπεία, ε ίναι 
αντικατάσταση. 

Και η εξ αναβολής, αυτή που λέµε εξ αναβολής, µε το ξεκίνηµα της 
συνεδρίασης σας έστειλα σε όλους την απόφαση του δικαστικού σώµατος 
για το τρόπο µε τον οποίο µετράνε οι απουσίες από το Σώµα.  Άρα και 
αυτό ε ίναι καθαρά νοµικό θέµα δεν ε ίναι ερµηνεία δική µου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, εδώ µάλιστα γράφετε, όσον 
αφορά την εξάντληση της αυστηρότητας του νόµου φρονώ ότι 
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εξαντλούνται οι ποινές και όχι οι νόµοι.   Ενηµερώνοµε το Σώµα – φυσικά 
για όσους το έχουν ξεχάσει – ότι συνηµµένα µε τη πρόσκληση των µελών 
της «Α» της 23ης ,  αυτό που ε ίπα προηγουµένως, της 23.02.2007 ήταν και 
από το 1999 γνωµοδότηση του γραφείου δικαστικού του Τ.Ε.Ε. σχετικό µε 
τη προσµέτρηση των απουσιών από τ ις συνεδριάσεις.  Να µην το διαβάσω 
αυτό το έγγραφο, θεωρώ ότι το έχετε υπόψη σας όλοι.  

Ο συνάδελφος είναι παρών και αν επιθυµεί µπορεί να λάβει το λόγο 
πριν προχωρήσοµε στη µυστική ψηφοφορία όπως προβλέπεται από το 
κανονισµό. 

Ο συνάδελφος Γρηγοράκης, δώστε µου τα αποτελέσµατα. 
 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ:   Καλησπέρα Πρόεδρε. 

Απλά ήθελα να πω ότι γενικά δεν ε ίχα τη πρόθεση να λείπω, τους 
λόγους τους ανέφερα, λίγο απλά ανώφελη θεωρώ αυτή τη διαδικασία που 
εφαρµόζουµε, δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτική, αν την εφαρµόζουνε όλα 
τα Τµήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όλοι ε ίναι υποχρεωµένοι. . . 
 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ:   ∆εν ξέρω αν την εφαρµόζουνε, εντάξει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα δεν µας αφορά τ ι κάνουν οι άλλοι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σταµάτα ένα λεπτό. 
 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ:   Τέλος πάντων. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Σωστό. 
 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ:   Αυτό.  Ευχαριστώ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο νόµος είναι νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, επειδή αυτή η άποψη 
κυκλοφορεί για αυστηρότητα του νόµου κ.λ.π.,  κ.λ.π., έχω εδώ το 
ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. το οποίο έχει εκδοθεί στις 28.07.2008 το 
οποίο γράφει ότι,  η «Α» του Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη….. έχει 
αντικαταστήσει δύο µέλη στη Κεντρική Αντιπροσωπεία.. .  κ.  Καφετζάκη 
τώρα ήρθες κάθισε όµως σε παρακαλώ να ολοκληρώσοµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και όσον αφορά τώρα το µόνο εµείς. . . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφε έθεσες θέµα, δεν προσέχεις απάντηση σ’ αυτά 
που ζήτησες, παρακαλώ. Σ’ αυτά που ζήτησες σου απαντάµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα 
απόσπασµα, αυτό είναι το περιοδικό της Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση 
της «Α»που έγινε στις 01.12.2008. 

Θέµα: Ανακοινώσεις του Προεδρείου της «Α» 
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Ο Πρόεδρος της «Α» συνάδελφος Μουρατίδης ανακοίνωσε ότι η «Α» 
θα προβεί γ ια πρώτη φορά στα χρονικά λειτουργίας της «Α» του Τ.Ε.Ε. 
Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας στην εφαρµογή του Ν.1986/1984 άρθρο 
7§12, σύµφωνα µε το οποίο αιρετά µέλη της «Α» που απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις αντικαθίσταται 
υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το οποίο 
εκλέχτηκαν.  Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της «Α». 

Ο λόγος που οδήγησε στην εφαρµογή του νόµου για το Πρόεδρο 
συνάδελφο Μουρατίδη Κυριάκο, ήταν η υποχρέωση του ιδίου του 
Προεδρείου της «Α» να εφαρµόζει τα αυτονόητα. 

Μετά από συζήτηση για τη πρόταση αντικατάστασης δέκα 
συναδέλφων, η «Α» αποφάσισε να σταλεί επιστολή στα µέλη της για 
όσους έχουν πάνω από τρεις συνεχόµενες απουσίες, προκειµένου να 
ενηµερωθούν για την επικείµενη αντικατάσταση τους. 

Επίσης αποφάσισε στο εξής να ενηµερώνονται γραπτώς όσοι 
συµπληρώνουνε δύο συνεχόµενες απουσίες, θεωρούν αυτονόητο αυτό το 
πράγµα.  Έχει γίνε ι,  ήδη έχει γ ίνε ι συνείδησης διότι υπάρχουν 
Αντιπροσωπείες οι οποίες δυστυχώς δεν µπορούνε να λειτουργήσουν. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εµείς τον έχουµε ξεπεράσει πάντως, έτσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τον Μουρατίδη, τον έχουµε ξεπεράσει λέω. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Καιρός δεν ε ίναι να το κάνουµε και εµείς;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι σας διαβάζω τα 
αποτελέσµατα της προηγούµενης ψηφοφορίας όσον αφορά τη συνάδελφο 
Ελένη Μαστοράκη. 

Ψήφισαν 41, ψήφισαν αντικατάσταση 8, λευκό 1, παραµονή 32, 8 + 
1 = 9 + 32 = 41, άρα το αποτέλεσµα είναι σωστό, συγχαρητήρια στη 
συνάδελφο. 

Προχωρούµε στη ψηφοφορία για το επόµενο θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο γραµµατέας θα διαβάζει τα ονόµατα 
και θα γίνεται η ίδια δουλειά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ανάποδα αυτή τη φορά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλετε ανάποδα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ανάποδα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ανάποδα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σταµατάκης Γεώργιος, Πατρικαλάκη Ελευθερία, 
Ρουκουνάκης Εµµανουήλ, Κλάδος Αλέξανδρος, Βρέντζου Ειρήνη, 
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μονιάκης Μύρων, 
Τζαβλάκη Καλλιόπη, Τζανίνης Εµµανουήλ, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, 
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Μαστοράκη Ελένη, Γκοργκούλης Μιχαήλ, Μανιαδή Ευαγγελία,   
Τριαµατάκη Χαρά, Αγαπάκης Γεώργιος, Φραγκιαδάκης Εµµανουήλ, 
Γολοβάνης Μιχαήλ, Κυπριωτάκη Σταµατία, Λυδάκη Μαρία, Παπαδάκης 
Ιωάννης, Χωραφάς Μιχαήλ, Φανουράκης Κωνσταντίνος, Ορφανός 
Στυλιανός, Ποβάσκη Ριχάρδος, Ιν ιωτάκης Πέτρος, Μπαρτολότσι Ιουλία, 
Βαϊλάκης Ιωάννης, Πασχαλίδης Θεόδουλος, Αλιφιεράκης Εµµανουήλ, µην 
περιφέρεστε άσκοπα στο διάδροµο να ενοχλείτε.  Αλιφιεράκης Εµµανουήλ, 
Τσαγκαράκη Ευφροσύνη, ∆ολαψάκης Εµµανουήλ, Ταβερναράκης 
Γεώργιος, Μπριλάκης Κωνσταντίνος, Φουρναράκης Γεώργιος, Μαρνέλλος 
Ιωάννης, Ροµπογιαννάκης ∆ηµήτριος, Αλεξάκη Μαρία, Νεονάκης 
∆ηµήτριος, Καφετζάκης Γεώργιος, Καραβελάκης Εµµανουήλ, Κασαπάκης 
Ιωάννης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι ξαναδιαβάζουµε τα ονόµατα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι όλων, αυτών που δεν έχουν 
ψηφίσει.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σφακιανάκη Ιωάννα, Σενετάκης Μάξιµος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συγνώµη ο Γκοργκούλης ψήφισε; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσύ το ελέγχεις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από πριν το ε ίπα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ε, τώρα, µα περίµενε, θα φωνάξουµε πάλι, γι ’  αυτό 
φωνάζουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσύ ελέγχεις.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Α, ναι, Γκοργκούλης Μιχαήλ, άρα δεν ψήφισε αυτός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  στη πρώτη ψήφισε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Έφυγε ο άνθρωπος, δεν ψήφισε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, προχώρα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σενετάκης Μάξιµος, Καπετανάκης Μηνάς, Μαµουλάκης 
Χαράλαµπος, Κουρλετάκης Γεώργιος, Κενδριστάκη ∆ήµητρα, Κρασανάκης 
Αντώνιος, αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ώσε µου, λοιπόν ένα λεπτό, µέτρα 
τους πόσοι ε ίναι,  ποιοι ψήφισαν. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, λοιπόν 8, 
σύµφωνα µε το κατάλογο 42 ψήφισαν – 8 δεν ψήφισαν. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  41 ψήφισαν. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  41 έχουν ψηφίσει;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιατί ήρθε ο Καφετζάκης και έφυγε ο Γκοργκούλης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τον Παπαδάκη και ο Γρηγοράκης δεν 
ψήφισε, και ο Γρηγοράκης.  Λοιπόν, 41 ψήφισαν – 9 δεν ψήφισαν, Ο.Κ. 

Λοιπόν συνάδελφοι προχωρούµε µέχρι να γίνει η καταµέτρηση. 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 

Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7  
παράγραφος 12 του νόµου 1486 του  

1984 στο συνάδελφο Ιωάννη Παπαδάκη 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο 
συνάδελφο Ιωάννη Παπαδάκη. 

Ο συνάδελφος Ιωάννης Παπαδάκης απουσίασε από τις 
συνεδριάσεις της «Α» που έγιναν την 09/16.04.2008, 05.05.2008, 11.06. 
2008, 16.07.2008, 27.08.2008, 01.09.2008, 17.09.2008 και 01.10.2008, 
δηλαδή έχει συνολικά οκτώ συνεχόµενες απουσίες. 

Σύµφωνα µε τη παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984 – 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994 – µέλη της «Α» που 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις 
αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το 
οποίο εκλέχτηκαν.  Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της «Α» και στη 
προκειµένη περίπτωση ισχύουν οι τέσσερις απουσίες, όπως 
προηγουµένως στη συνάδελφο Μαστοράκη. 

Με το έγγραφο 4617/02.10.2008 ο Πρόεδρος της «Α» ζήτησε από το 
συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
κατέστη δυνατή η παρουσία του στις εν λόγω συνεδριάσεις. 

Ο συνάδελφος δεν απάντησε, αλλά ε ίναι παρών και αν επιθυµεί 
µπορεί να λάβει το λόγο πριν προχωρήσουµε στη µυστική ψηφοφορία, 
όπως προβλέπεται από το κανονισµό. 
 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι ε ίχα ανειληµµένες υποχρεώσεις από τη θέση 
µου στη Πολεοδοµία να πηγαίνω δυο φορές την εβδοµάδα στη Σητεία.  
Πήγαινα Τρίτη και Πέµπτη, οπότε ήµουνα αναγκασµένος Τετάρτη που 
γινότανε η «Α» να πρέπει να ‘ρθω στο Ηράκλειο 100 χιλ ιόµετρα και το 
πρωί να σηκωθώ να πάω στη Σητεία.  Γι’  αυτό το λόγο δεν ερχόµουνα, 
ακριβώς µόνο για υπηρεσιακές ανάγκες.  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ο γραµµατέας θα διαβάζει το 
κατάλογο να προχωρήσουµε στη ψηφοφορία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆ιάβασε το ανάποδα. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Για ποιο λόγο να το διαβάσω ανάποδα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σταµατάκης Γεώργιος, Ελευθερία Πατρικαλάκη, 
Εµµανουήλ Ρουκουνάκης, Κλάδος Αλέξανδρος, Βρέντζου Ειρήνη, 
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μονιάκης Μύρων, 
Τζαβλάκη Καλλιόπη, Τζανίνης Εµµανουήλ, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, 
Μαστοράκη Ελένη, Γκοργκούλης Μιχαήλ, Μανιαδή Ευαγγελία, Τριαµατάκη 
Χαρά, Αγαπάκης Γεώργιος, Σενετάκης Μάξιµος, Φραγκιαδάκης 
Εµµανουήλ, Γολοβάνης Μιχαήλ, Κυπριωτάκη Σταµατία, Λυδάκη Μαρία. 
Χωραφάς Μιχαήλ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχώρα στον επόµενο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μετά, µετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άσε τον, ο επόµενος. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Φανουράκης Κωνσταντίνος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Φανουράκης, στον επόµενο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ορφανός Στέλιος, Ποβάσκη Ριχάρδος, Ιν ιωτάκης Πέτρος, 
Μπαρτολότσι Ιουλία, Βαϊλάκης Ιωάννης, Πασχαλίδης Θεόδουλος, 
Αλιφιεράκης Εµµανουήλ, Τσαγκαράκη Ευφροσύνη, ∆ολαψάκης 
Εµµανουήλ, Ταβερναράκης Γεώργιος, Μπριλάκης Κωνσταντίνος, 
Φουρναράκης Γεώργιος, Μαρνέλλος Ιωάννης, Ροµπογιαννάκης 
∆ηµήτριος, Κενδριστάκη ∆ήµητρα, Γρηγοράκης Ευάγγελος, Κρασανάκης 
Αντώνιος, Αλεξάκη Μαρία, Νεονάκης ∆ηµήτριος, Καφετζάκης Γεώργιος, 
Καραβελάκης Εµµανουήλ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Επανερχόµαστε στην ανάγνωση του καταλόγου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εσύ Κασαπάκης, Κασαπάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα µιλήσει,  στη δεύτερη θα ψηφίσει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εσείς η δουλειά σας ε ίναι να δίνετε τα 
ψηφοδέλτια και να µετράτε, λοιπόν.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σφακιανάκη Ιωάννα, Γκοργκούλης Μιχαήλ, Σενετάκης 
Μάξιµος, Καπετανάκης Μηνάς, Μαµουλάκης Χαράλαµπος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τον Χωραφά δεν τον φωνάξατε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Χωραφάς Μιχαήλ, Κενδριστάκη ∆ήµητρα, Κρασανάκης 
Αντώνιος, Καφετζάκης Γεώργιος, ψήφισε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ψήφισε αυτός. 
 



σελίς 43  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Κ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και Κασαπάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, ψήφισαν 40, συνάδελφοι 
προχωρούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν θα κατεβείτε από ‘κε ί πάνω ε, 
κορίτσια;  ∆εν θα κατεβείτε γ ιατί έχουµε και στο άλλο θέµα ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  41, όλοι. . ,  ψήφισαν 41, 31 να 
παραµείνει, 8 να φύγει,  2 λευκά, και ο Παπαδάκης είναι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι ξεκινάει η 
συνεδρίαση, παρακαλώ, τώρα θα σας πω, λοιπόν, συνάδελφοι µπορείτε 
να κάνετε ησυχία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι σας διαβάζω τα 
αποτελέσµατα όσον αφορά τη ψηφοφορίας για το συνάδελφο Ευάγγελο 
Γρηγοράκη έχουµε: Ψηφίσανε 41, 31 ψήφισαν να παραµείνει,  8 να 
αντικατασταθεί και 2 λευκά. 

Όσον αφορά το συνάδελφο Γιάννη Παπαδάκη ψήφισαν 40, 28 να 
παραµείνει, 10 να αντικατασταθεί και 2 λευκά. 

Από τα αποτελέσµατα συνάδελφοι φαίνεται ότι το Σώµα ψηφίζει 
σταθερά.  Αυτό σηµαίνει ότι πιστεύει στους θεσµούς, δεν πάει µε τα 
πρόσωπα άρα πάει µε αρχές. 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
 

Απόσυρση εµπιστοσύνης από την  
«Α»των µελών της Νοµαρχιακής  

Επιτροπής Λασιθίου κ. Κατσιδονιωτάκη,  
κ. Ιωάννη Τσιχλή και κ. Νικολάου Τσουκνάκη 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο επόµενο θέµα 
συνάδελφοι το οποίο είναι,  απόσυρση εµπιστοσύνης από την «Α» των 
µελών της Ν.Ε. Λασιθίου κ. Ιωάννη Τσιχλή, Νικολάου Τσουκνάκη και 
Κωνσταντίνου Κατσιδονιωτάκη. 

Με το 478/22.01.2009 έγγραφο που υπεβλήθη στο Πρόεδρο της 
«Α», 17 µέλη της «Α» ζητούν την απόσυρση της εµπιστοσύνης τριών 
µελών της Ν.Ε. Λασιθίου.. ,  παρακαλώ µε ακούτε;  Σύµφωνα µε το άρθρο 
13 του Π.∆. 27/11 και 14/12/1926 περί κωδικοποίησης των περί 
συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειµένων διατάξεων όπως τροποποιήθηκαν µε το 
Ν.1486/1984. 

Σας διαβάζω το έγγραφο: 
Προς κ. Ριχάρδο Ποβάσκη Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
Ηµεροµηνία: 21.01.2009 
Η παρούσα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Ν.1486/1984 µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 14 του Π.∆. της 
27/11 και 14/12/1926 περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεων του 
Τ.Ε.Ε. κειµένων διατάξεων.  Αιτε ίται η απόσυρση της εµπιστοσύνης από 
την «Α»τριών µελών της Ν.Ε. Λασιθίου, σύµφωνα µε τη παράγραφο 4 του 
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άρθρου 8 µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 8 του ιδίου Π.∆. της 
27/11 και 14/12/1926 και της παραγράφου 14 του Ν.2187/1994. 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι η Νοµαρχιακή Επιτροπή 
Λασιθίου...   (αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .Κωνσταντίνος Κατσιδονιωτάκης 5 
µήνες, κ.  Ιωάννης Τσιχλής 17 µήνες και κ.  Νικόλαος Τσουκνάκης 4,5 
µήνες για τους οποίους και αιτε ίται η άρση της εµπιστοσύνης. 

Το Όργανο συγκροτήθηκε για να λειτουργεί. . . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  17 µήνες, συγνώµη Πρόεδρε, ποιος ε ίναι 17 µήνες; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  17 µήνες ο συνάδελφος Τσιχλής. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μάλιστα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο Τσιχλής ε ίναι 17 µήνες, ο 
Κατσιδονιωτάκης 5 και ο Τσουκνάκης 4,5 µήνες. 

Το Όργανο συγκροτήθηκε για να λειτουργεί και να συνεδριάζει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις,  όταν τα µέλη που το απαρτίζουν κωλύονται – 
δεν γνωρίζω για ποιους λόγους – να ανταποκριθούν στο έργο τους 
πρέπει να αντικατασταθούν για να αποκατασταθεί η εύρυθµη λειτουργία 
του. 

Οι υπογράφοντες ε ίναι Γεώργιος Σταµατάκης, Ελευθερία 
Πατρικαλάκη, Εµµανουήλ Ρουκουνάκης, Αλέξανδρος Κλάδος, Ειρήνη 
Βρέντζου, Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης, Αντώνιος Μαυρογιάννης, Μύρων 
Μονιάκης, Εµµανουήλ Τζανίνης, Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Ιωάννης 
Κασαπάκης, Μάξιµος Σενετάκης, Μηνάς Καπετανάκης, Μαρία Λυδάκη, 
Κωνσταντίνος Φανουράκης, Στυλιανός Ορφανός και Ριχάρδος Ποβάσκη.  
Είναι 17, κανείς άλλος δεν έχει υπογράψει.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το 17..,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η πρόταση έχει υποβληθεί νόµιµα, 
διότι έχει υπογραφεί από το 1/3ο  των µελών της «Α» και έχει παρέλθει 
ήδη ένας χρόνος από την εκλογή του Οργάνου, 21.03.2007. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ε ίναι η οριζόµενη στις διατάξεις 
του άρθρου 13 – τροποποίηση του άρθρου 14, του άρθρου 8§4 του Ν. 
1486/1984 και του άρθρου 14 του Ν.2187/1994. 

Σύµφωνα µε τη παράγραφο 5 για την ανάκληση εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8.  Για την ανάκληση σύµφωνα 
µε το άρθρο 14§8 του Ν.2187/1994 απαιτείται πλειοψηφία του όλου 
αριθµού των µελών της «Α» του Περιφερειακού Τµήµατος, ήτοι στη 
περίπτωση µας 26. 

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 
κύρωση του Κ.∆.∆. και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα, τα συγκεκριµένα πρόσωπα έχουν προσκληθεί εγγράφως 
και προφορικά.  Τους ξαναπήραµε εχθές τηλέφωνο, ε ίναι το δικαίωµα της 
ακρόασης που προβλέπεται από τον Κ.∆.∆.. 
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Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση του θέµατος σας ενηµερώνω ότι 
ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Κατσιδονιωτάκης έχει υποβάλλει τη 
παραίτηση του από τη Ν.Ε. Λασιθίου την 11.11.2008.  Το γεγονός αυτό 
δεν το γνώριζε κανείς αφού η παραίτηση του διαβιβάστηκε σε µας από το 
Πρόεδρο της Ν.Ε. Λασιθίου τη 05.02.2009, δηλαδή προχθές. ∆ηλαδή µετά 
την υποβολή του εγγράφου περί απόσυρσης της εµπιστοσύνης των τριών 
µελών της Ν.Ε. Λασιθίου.  

Συνεπώς συνάδελφοι το θέµα δεν αφορά πλέον τον κ. 
Κατσιδονιωτάκη και περιορίζεται µόνο στα δύο άλλα µέλη της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής, δηλαδή στον κ. Ιωάννη Τσιχλή και τον Νικόλαο 
Τσουκνάκη. 

Θα σας διαβάσω τώρα συνάδελφοι το έγγραφο που εστάλη.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά ναι,  σας διαβάζω το έγγραφο που 
ήρθε από τη Ν.Ε. Λασιθίου, έχει ηµεροµηνία 04.02 και έχει 
πρωτοκολληθεί στο Τµήµα µας στις 05.02 µε αριθµό 744. 

Κοινοποίηση επιστολής. 
Συνάδελφε Πρόεδρε, µετά από τηλεφωνική επαφή που είχαµε σας 

κοινοποιούµε φωτοαντίγραφο της επιστολής του συναδέλφου 
Κωνσταντίνου Κατσιδονιωτάκη, µέλους της Ν.Ε. Λασιθίου του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  στο πλαίσιο της επικείµενης συζήτησης του 10ου θέµατος 
της συνεδρίασης του Οργάνου την 11η  τρέχοντος µηνός. 

Η τηλεφωνική επικοινωνία που λέει ο Πρόεδρος ε ίναι η εξής, τον 
πήρα εγώ τηλέφωνο διότι µε πήρε ο Κατσιδονιωτάκης κατά κάποιο τρόπο 
οργισµένος, διότι τον φέραµε προ του Σώµατος γι’  αυτό το θέµα και λέει,  
πως µε φέρνετε από τη στιγµή που εγώ έχω παραιτηθεί;   Μάλιστα του 
λέω ότι, κοίταξε µέχρι το µεσηµέρι. .,  τη µέρα που µε πήρε στο Τµήµα δεν 
έχει έρθει καµία παραίτηση, λέει – µα εγώ την υπέβαλλα στη Νοµαρχιακή.  
Ε, του ‘πα εγώ τότε ότι εντάξει,  δεν σε έχει εκλέξει η Νοµαρχιακή σε έχει 
εκλέξει η Αντιπροσωπεία, άρα κανονικά υποβάλλεις τη παραίτηση σου 
στο Σώµα που σε έχει εκλέξει,  πλην όµως σύµφωνα µε τον Κ.∆.∆. µέσα 
σε τρεις µέρες όταν ο πολίτης – και ο Κατσιδονιωτάκης στη προκειµένη 
περίπτωση είναι ένας πολίτης – υποβάλλει λάθος ένα έγγραφο σε µια 
∆ηµόσια Αρχή εντός τριών ηµερών η ∆ηµόσια Αρχή οφείλει να το 
διαβιβάσει εκεί που πρέπει να πάει.  Τότε πήρα τον Πρόεδρο, πήρα 
µάλλον πρώτα τον Καραβελάκη, µετά τον Πρόεδρο για να δω αν όντως 
έχει παραιτηθεί ο άνθρωπος και έχει δηµιουργηθεί όλο αυτό το θέµα. 

Προς Νοµαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
Θέµα: Απάντηση στην 602/05.11.2008 επιστολή 
Πρόεδρε, αναφερόµενος στην επιστολή σου µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 602/05.11.2008 οφείλω να σου την επιστρέψω ως επιε ικώς 
απαράδεκτη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μισό λεπτό τώρα να καταλάβουµε, ποιος τη γράφει. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι η επιστολή που έγγραψε ο 
συνάδελφος Κατσιδονιωτάκης στο Πρόεδρο της Ν.Ε.,  όχι σε µένα.  Σας 
είπα ότι θα σας διαβάσω το έγγραφο της παραίτησης του. 

Λοιπόν, επιστρέφω ως επιε ικώς απαράδεκτη. 
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Γνωρίζεις πολύ καλά ότι στο προηγούµενο συµβούλιο ε ίχε ληφθεί 
οµόφωνα απόφαση για το συγκεκριµένο θέµα η οποία είναι αντίθετη µε 
αυτά που αναφέρεις στην επιστολή σου για µένα.  ∆εν θέλω να µου 
εξηγήσεις γιατί άλλαξες γνώµη (απόφαση) από το ένα συµβούλιο στο 
άλλο γιατί ξέρω (εξάλλου µε ε ίχαν προειδοποιήσει γι’  αυτό που θα 
έκανες) οφείλεις επιτέλους να µάθεις ότι έγινες Πρόεδρος για να 
υπηρετείς τα συµφέροντα των µελών του Τ.Ε.Ε. και δεν έγινες Πρόεδρος 
για τα προσωπικά σου επαγγελµατικά συµφέροντα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στο Μιχάλη δηλαδή τώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στο Πρόεδρο της Νοµαρχίας.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο Πρόεδρο της Νοµαρχιακής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφού το ‘πα από την αρχή. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το είπες, εντάξει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επαγγελµατικά συµφέροντα 
πολεµώντας συναδέλφους, βλέπε επιστολή ∆ιεύθυνσης ∆ασών, επιστολή 
ορισµού µελών ΕΠΑΕ, διακήρυξη κ.λ.π. 

Απ’ αυτή τη στιγµή θεωρώ τον εαυτό µου εκτός Ν.Ε. Λασιθίου 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  διότι δεν µπορώ να χάνω το χρόνο µου µε ένα Πρόεδρο 
ανίκανο και επικίνδυνο να διοικεί.  

Επίσης σου κάνω γνωστό ότι,  κατ’ εµέ θεωρείσαι “ξένο σώµα”,  γ ια 
την παράταξη που σε εξέλεξε. 

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. κ.  Ιν ιωτάκη και Πρόεδρο 
παράταξης. 

Υπογράφων Ντίνος Κατσιδονιωτάκης 
Η επίµαχη επιστολή που την επιστρέφει ως απαράδεκτη ε ίναι και 

αυτή µέσα, ε ίναι η 602/05.11.2008. 
Ορισµός µελών στην ΕΠΑΕ 
Σας γνωρίζουµε ότι η Ν.Ε. Λασιθίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σας ορίζε ι 

σαν αναπληρωµατικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. στην ΕΠΑΕ της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, µε 
τακτικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. την κ. Σχοινιωτάκη Αικατερίνη του 
Εµµανουήλ αρχιτέκτονα µηχανικό µε αριθµό µητρώου Τ.Ε.Ε. 41.476, 
Εθνικής Αντιστάσεως 20 Νεάπολη, Τ.Κ. 72400, Τηλ. 241031870. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ το διαβάζω όλο, και το υπογράφει 
ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου Μιχαήλ Χωραφάς. 

Λοιπόν, αυτό ε ίναι το...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συγνώµη Πρόεδρε, πότε ε ίναι αυτό το έγγραφο λες; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό το έγγραφο που εστάλη από τη 
Ν.Ε. ε ίναι 05.11, η απάντηση είναι 11.11 και σε µας ήρθε 05.02. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εκεί που λέει κοινοποίηση κύριο.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν ξέρω αν κοινοποιήθηκε.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το έστειλε ο ίδιος; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν το ξέρω αυτό. Πρόεδρε δεν ξέρω 
αν σου.. ,  όταν λέµε κοινοποίηση – επειδή τα έγγραφα..,  όταν αναφέρεται 
Πρόεδρο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. τα έγγραφα δεν ε ίναι προσωπικά άρα έπρεπε να 
πάνε στη Γραµµατεία, άρα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στη 
Γραµµατεία.  Αυτό δεν το γνωρίζω, πάντως εµένα δεν έχει έρθει.. ,  εγώ 
ούτε καν το ήξερα το θέµα, εγώ ενηµερώθηκα σας ε ίπα όταν µε πήρε 
τηλέφωνο οργισµένος γιατί προχωράµε.. ,  και µάλιστα εγώ σκέφτηκα 
εκείνη τη στιγµή ότι τον ενόχλησε αυτό που λέγαµε «απόσυρση 
εµπιστοσύνης» και του λέω, Ντίνο έτσι το γράφει ο νόµος – εγώ το 
αντέγραψα από το νόµο, δεν το δηµιούργησα εγώ.  Μου λέει δεν ε ίναι 
αυτό το θέµα, εγώ έχω παραιτηθεί µου λέει,  αυτό ε ίπε. 

Λοιπόν, τις διατάξεις τις ξέρετε, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι 
κάποιος, λοιπόν τώρα προχωρούµε συνάδελφοι στο στάδιο.. . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Οι άλλοι δύο έχουν παραιτηθεί;   Όχι,  ε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο στάδιο των 
ερωτήσεων. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Οι άλλοι δύο έχουν παραιτηθεί;   Όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Οι άλλοι δύο ε ίπαν τίποτα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  µε εµένα δεν ήρθε σε επαφή 
κανένας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πρόεδρε ένα έγγραφο του Τσουκνάκη του 
Νίκου που ήρθε σήµερα το έχεις;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι δεν το έχω, διότι ο συνάδελφος 
Τσουκνάκης δεν έπρεπε να το στείλει το τελευταίο δευτερόλεπτο, εγώ 
έφυγα από ‘δω συνάδελφε Πρόεδρε στις δύο παρά δέκα περίπου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,  µε 
FAX ήρθε στη Νοµαρχιακή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, εντάξει, από εκεί και πέρα πώς να 
έρθει σε µένα στα χέρια µου; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν ήρθε στη Γραµµατεία; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εµένα δύο παρά δέκα που έφυγα η 
Γραµµατεία δεν µου παρέδωσε τίποτα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αλλά δεν µπορώ να καταλάβω, αυτό το 
θέµα έχει δηµιουργήσει τόσο καιρό δηλαδή έπρεπε να περιµένει σήµερα 
να το στείλει συνάδελφοι;   Αυτό µου φαίνεται  απαράδεκτο έτσι το κρίνω 
εγώ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Σεβασµός τουλάχιστον. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, θα σας διαβάσω και την 
επιστολή του Τσουκνάκη, απευθύνεται σε µένα και κοινοποιε ίται στο 
Πρόεδρο Ινιωτάκη και στο Πρόεδρο Μιχάλη Χωραφά, η ηµεροµηνία του 
είναι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το έχει γράψει 09.02, το έστειλε το 
πρωί µε FAX και έφτασε εδώ στις 11:05.  Λογικό ε ίναι συνάδελφοι. . ,  
κανονικώς εγώ τώρα των πραγµάτων αν πάρουµε το γράµµα του νόµου 
τα εισερχόµενα σήµερα πρωτοκολλούνται το πρωί, διότι ελέγχονται από 
το Προϊστάµενο και µετά διαβιβάζονται.   Άρα κακώς αφού είναι και 
δηµόσιος υπάλληλος το έστειλε σήµερα µε την απαίτηση να 
πρωτοκολληθεί και να παραδοθεί σήµερα εκεί που θα έπρεπε να 
παραδοθεί.  Τα έγγραφα παραδίδονται την εποµένη το πρωί, αυτό έφτασε 
σήµερα 11:05 – ε ίναι πάνω γραµµένο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  ∆εν ελέγχονται.  ∆εν ελέγχονται, τα έγγραφο οφείλουν να 
πρωτοκολληθούνε άνευ ελέγχου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τα χαρακτηρίζε ι – δεν ελέγχονται.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, δηλαδή εσύ το κρίνεις ότι 
σήµερα συνεδριάζουµε και καλώς ήρθε στις έντεκα η ώρα; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  ∆εν λέω αυτό. Λέω ότι τα έγγραφα οφείλουν να τα 
πρωτοκολλήσετε εκείνη τη µέρα.. ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  και πως καταλήγουν στα χέρια των 
ενδιαφεροµένων; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν έχει σηµασία.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Την εποµένη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ. 
Πρόεδρο «Α»).. ,  το Σώµα αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Την εποµένη πάνε.  Λοιπόν.. .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εδώ υπάρχουνε ένα σωρό δηµόσιοι 
υπάλληλοι που τα παίρνουν την εποµένη απ’ ότι ξέρω εγώ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κακώς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, κακώς. 

Λοιπόν, πρόσφατα παρέλαβα την από 06.11.2009 πρόσκληση, 
κακώς την έλαβε πρόσφατα διότι του εστάλη αµέσως µόλις την υπέγραψα 
και πήγε µε E-mail.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, πρόσκληση συνεδρίασης της 
«Α» του Τµήµατος συνοδευόµενη µε αντίγραφο αίτησης υπογεγραµµένο 
από 17 συναδέλφους µέλη της «Α» µε την οποία ζητείται η άρση της 
εµπιστοσύνης!  Προς το πρόσωπο µου για την επί 4,5 µήνες – όπως 
αναφέρεται – απουσία µου από τις συνεδριάσεις της Ν.Ε. Λασιθίου του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  

Για την αποκατάσταση της πραγµατικότητας επιθυµώ αρχικά να 
διευκρινίσω τόσο σε σας – όσο και στο Σώµα ότι,  βεβαίως απουσίαζα 
από τη τελευταία συνεδρίαση της Ν.Ε. Λασιθίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
έχοντας όµως ενηµερώσει τηλεφωνικά το Πρόεδρο της Ν.Ε. συνάδελφο 
Μιχάλη Χωραφά, πριν ακόµα καν αποστείλει τη πρόσκληση για την εν 
λόγω συνεδρίαση για την αδυναµία µου να παραστώ τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία για προσωπικούς µου λόγους. 

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι στην αµέσως προηγούµενη 
συνεδρίαση της Ν.Ε. Λασιθίου που πραγµατοποιήθηκε στις 10.12.2008, 
ήµουν παρών και µάλιστα εισηγήθηκα και το θέµα της επιχειρούµενης 
συρρίκνωσης των αρµοδιοτήτων της Αναπτυξιακής Λασιθίου (βλέπε και 
σχετικά δελτία τύπου), πράγµα που φυσικά µπορεί να σας διαβεβαιώσει 
και ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου.  Άρα είναι µάλλον ανακριβές ότι 
απουσιάζω από τις συνεδριάσεις της Ν.Ε. κατά τους τελευταίους 4,5 
µήνες. 

Όσον αφορά τώρα σε παλαιότερες περιστασιακές απουσίες µου από 
τις συνεδριάσεις της Ν.Ε., αυτές κατ’ ουδένα λόγο δεν θα πρέπει να 
αποδοθούν σε αδιαφορία µου για τη λειτουργία του Οργάνου, αλλά σε 
αδυναµία µου να παραστώ για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως µου 
στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Συνάδελφε Πρόεδρε, γνωρίζετε ασφαλώς εσείς προσωπικά αλλά και 
αρκετοί συνάδελφοι µέλη του Σώµατος από τη πολυετή συµµετοχή µου 
τόσο στην «Α»– όσο και στη Ν.Ε. Λασιθίου και µάλιστα τη προηγούµενη 
θητεία ως Πρόεδρος, ότι τιµώ και σέβοµαι τα Όργανα του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
και τις θεσµικές λειτουργίες τους, έχοντας παράλληλα εργαστεί µε 
συνέπεια για την υλοποίηση των προγραµµάτων δράσης και των στόχων 
που κατά καιρούς θέσαµε. 

∆εν σας κρύβω λοιπόν ότι µε εκπλήσσει ως ένα βαθµό η εν λόγω 
πρόταση των συναδέλφων, την οποία και εσείς προσυπογράφετε, κατά το 
µέρος που µε αφορά.  ∆ηλώνω πάντως σε σας και στο Σώµα ότι σε 
περίπτωση που εσείς και οι συνάδελφοι επιµείνετε στη πρόταση σας, 
θέτω την παραίτηση µου από το µέλος του Γενικού Γραµµατέα της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής, από µέλος και Γενικό Γραµµατέα Λασιθίου στη 
διάθεση του Σώµατος επιθυµώντας να διευκολύνω τη διαδικασία µε τη 
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παράκληση όµως να αντικαταστήσετε στην ενδεχόµενη απόφαση σας τον 
αδόκιµο και προσβλητικό όρο «άρση εµπιστοσύνης» µε τη φράση 
διαγραφή ή ότι άλλο επιλέξετε.  

Τέλος σας δηλώνω πως αποτελεί προσωπική πεποίθηση µου ότι η 
συµµετοχή όλων µας στα θεσµικά Όργανα του Τ.Ε.Ε. αξιολογείται µέσα 
από πολλούς παράγοντες και παραµέτρους, όπως π.χ. µε την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και τη διατύπωση προτάσεων για τα τοπικά µας πράγµατα 
µέσα από το όραµα του καθενός µας και όχι µόνο από την αυστηρή 
τήρηση απουσιολογίου από τ ις συνεδριάσεις.  

Αυτή η λογική δηλαδή της κρίσης της προσφοράς µας µόνο µέσα 
από τη παρουσία µας στις συνεδριάσεις – ακόµα και αν αυτή περάσει 
απαρατήρητη – συνιστά πάντα κατά την άποψη µου µια µονοδιάστατη και 
διόλου τιµητική θεώρηση για τη λειτουργία του Τ.Ε.Ε..  

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς και εξαιρετική εκτίµηση 
Νίκος Τσουκνάκης 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
Συνάδελφοι ο νόµος µιλάει καταρχάς για τρίµηνη απουσία, δεν 

µιλάει το αν ε ίναι 4 ή 4,5. 
Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη λέξη µπορεί να χτυπάει άσχηµα, αλλά 

τη γράφει µέσα το άρθρο του νόµου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  περίµενε. 

Όσον αφορά δε το απουσιολόγιο που λέει ότι, οι ηµεροµηνίες έχουν 
σταλεί µε το 662 έγγραφο της Ν.Ε. όπου γράφει απάνω – αν δεν κάνω 
λάθος Μανόλη εσύ δεν το έστειλες αυτό;  Όπου γράφει επάνω πότε ήταν 
παρών και πότε ήταν απών, αλλά διαφεύγει σε όλους και το εξής γεγονός 
συνάδελφοι που ε ίναι τραγικό ότι,  όταν ένας Πρόεδρος βλέπει ότι τα µέλη 
του δεν προσέρχονται αποφεύγει να κάνει συνεδριάσεις.   ∆ηλαδή εάν 
δούµε τις προθεσµίες κάθε 15 µέρες λέει ο νόµος πρέπει να συνεδριάζει 
το Σώµα, αλλά βεβαίως όταν βλέπεις ότι δεν έρχονται τις αναβάλεις,  τι  να 
κάνεις;   ∆ηλαδή αν υπήρχαν όλες οι προσκλήσεις που θα έπρεπε να 
γίνουν, δεν ξέρω πόσες απουσίες θα είχαν. 

Λοιπόν, και δεν αντιλαµβάνοµαι εγώ δεν ξέρω..,  κακώς ο 
συνάδελφος δεν ε ίναι,  τι θα πει αυτή η φράση που λέει, «σε περίπτωση 
που εσείς και οι συνάδελφοι επιµείνετε στη πρόταση σας», δηλαδή τι θα 
πει αυτό; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν το καταλαβαίνω, δηλαδή 
επιµένουµε στη πρόταση και. . . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αποσύροµε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .αυτή τη στιγµή θα πούµε αποσύροµε 
το θέµα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ή δεν αποσύροµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν την καταλαβαίνω αυτή τη λέξη. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,  εάν 
φτάσουµε σε ψηφοφορία.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω τι 
θα πει συνάδελφοι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γι’  αυτούς που υπογράφουνε.. . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γι’  αυτούς που υπογράφουνε δεν σηµαίνει ότι. ..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα δεν µπορούν να την πάρουν και 
πίσω την υπογραφή τους τώρα, τι ε ίναι η υπογραφή;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Άρα έχει παραιτηθεί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι,  ακούσατε τα 
δεδοµένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορείς να τα ρωτήσεις αυτά, γιατί δεν 
είναι εδώ, εκεί τίθεται θέµα.  ∆ιότι συνάδελφοι εάν δεν τους καλούσαµε 
να παραστούν η διαδικασία θα ήταν άκυρη, ε ίναι ξεκάθαρος ο νόµος ότι 
πρέπει να τον καλείς,  αυτός τώρα αν δεν παρουσιάζεται να ενηµερώσει 
το Σώµα δεν έχει πρόβληµα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι, κανονικά βέβαια πρέπει να αποδείξε ις ότι τον 
κάλεσες, έτσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  εγώ έχω µάρτυρες, γιατί έβαζα 
κάθε φορά διαφορετικό πρόσωπο, µια φορά πήρε ο Χριστόφορος όταν 
έστειλα το E-mail να διαπιστώσω αν το λάβανε και του ζητήσαµε να έχοµε 
και απάντηση στο E-mail και την έχοµε και την απάντηση.  Τη δεύτερη 
φορά πήρε η Εµµανουέλα και εχθές πήρε η Ήρα, άρα τρεις υπάλληλοι 
πήρανε τηλέφωνο και λέει κιόλας ότι το πήρε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε επειδή έχω ασχοληθεί µε τέτοια διαδικασία από 
δηµόσιο σου ξανάλεω ότι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, µα αυτός δέχεται ότι το πήρε, το 
γράφει µέσα, δεν µπορεί να αρνηθεί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν λέει, οι διοικητικές αρχές ε ίναι 
το άρθρο 6, πριν από κάθε ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των δικαιωµάτων ή 
συµφερόντων συγκεκριµένου προσώπου οφείλουν να καλούν τον 
ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, 
έτσι;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Λοιπόν Πρόεδρε.. , (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, και έχει καλεστεί και εγγράφως 
και προφορικώς και ηλεκτρονικώς. 

Λοιπόν, προχωρούµε στο στάδιο των ερωτήσεων, ανοίγει 
κατάλογος, Μονιάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερωτήσεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν Καραβελάκης, άλλος για 
ερωτήσεις;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι οι ερωτήσεις θα 
απευθύνονται σε εµένα, στο πρωτοστάτη αυτουνού του εγγράφου που 
είναι ο συνάδελφος Κασαπάκης, βεβαίως θα κρίνετε και την επιστολή που 
εστάλη στο Πρόεδρο της Νοµαρχιακής, όλα αυτά ε ίναι στο στάδιο των 
ερωτήσεων, έτσι; 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  . . .να διαβάσετε την επιστολή γιατί δεν ήµουνα.. ,  (δεν 
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποια επιστολή; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Του Κατσιδονιωτάκη...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Που ήσουνα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποια έστειλε στο Πρόεδρο; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιος; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος;  Σε ποιο Πρόεδρο της «Α»; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι,  της Νοµαρχιακής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, εντάξει.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τι έγινε τώρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, πως δεν θα το πω, τι κάνεις εδώ δεν 
πρέπει να ξέρει το Σώµα;  Εδώ δεν υπάρχουν στεγανά, ήρθε να ζητήσει 
την επιστολή του Κατσιδονιωτάκη να τη διαβάσει διότι µια στιγµή βγήκε 
έξω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να τη βγάλεις 42 αντίγραφα να µας τη δώσεις.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  δεν θα την βγάλεις καθόλου.  
Λοιπόν.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ο κατάλογος για ερωτήσεις 
είναι Μονιάκης, Καραβελάκης, Κλάδος. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Βαϊλάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλος;  Ερωτήσεις,  µετά θα 
ακολουθήσουµε στις τοποθετήσεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι διαβάζω τον 
κατάλογο, για ερωτήσεις µιλάµε όχι για τοποθετήσεις και θα κλείσει.   
Μονιάκης, Καραβελάκης, Κλάδος, Βαϊλάκης, Σταµατάκης. 

Λοιπόν, ο συνάδελφος Μονιάκης στο βήµα. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν, έχει το χαρακτήρα η ερώτηση αυτή αν µπορείς να 
µε βοηθήσεις και εσύ, καταρχάς νοµίζω ότι οι 17 που υπογράψαµε το 
κείµενο αυτό εδώ θέλαµε να έρθει το θέµα εδώ και να το συζητήσουµε να 
ενηµερωθούµε και να αποφασίσουµε, δεν σηµαίνει ότι επειδή εγώ 
υπόγραψα µια πρόσκληση εδώ θα ψηφίσω και διαγραφή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επόµενο ε ίναι αυτό. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Εντάξει;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό είναι λογικό, αλίµονο. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ωραία, λογικό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα γι’  αυτό γίνεται ψηφοφορία. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Βέβαια αυτά τα έγγραφα.. , το ένα ε ίναι και σηµερινό – δεν 
έχεις εσύ ευθύνη που δεν το ξέρουµε, το άλλο ε ίναι λίγο περίεργο και 
που καθυστέρησε τόσο καιρό να έρθει,  αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω, 
επίσης αναφέρθηκε σε µια σειρά εκεί συνεδριάσεων, ένα αντίγραφο – 
ποιος το ‘στειλε ο Καραβελάκης κ.λ.π. Η Ν.Ε.,  ίσως ρωτάω και το Μιχάλη 
να µας διευκρινίσει αν δεν το ξέρεις εσύ Πρόεδρε, συνεδρίαζε;  ∆ηλαδή 
παρά την απουσία αυτών των µελών κατά καιρούς συνεδρίαζε και έπαιρνε 
κάποιες αποφάσεις;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ελλείψει απαρτίας.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Έτσι;   Αν συνεδρίαζε και αν έπαιρνε κάποιες αποφάσεις,  
δεν ξέρω µε απαρτία – χωρίς απαρτία θα µας το πείτε.  

Και το δεύτερο είναι ότι,  όχι κάτι έλεγε εκεί ο Κατσιδονιωτάκης στο 
γράµµα του, τέλος πάντων, εάν συνεδρίαζε η Νοµαρχιακή.. ,  α, το τρίµηνο 
ο νόµος πως το ερµηνεύεις εσύ δηλαδή;  Σε τι  αναφέρεται;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συνεχείς.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Τρεις.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συνεχή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τρεις συνεχής. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   ∆ηλαδή.. .  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Επί τριµήνου κανονικά πρέπει να ‘χουν γίνει έξ ι 
συνεδριάσεις.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  όχι.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   . . .άµα ε ίναι ανά 15νθήµερο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν το πάω.., άσε θα σου απαντήσω 
µετά. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ναι,  µισό λεπτό, πως δηλαδή ερµηνεύεται το τρίµηνο και 
όντως.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Χρονικά, από τις 10 του Οκτώβρη.. . 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   ∆εν πήγαν καµιά φορά σε καµία συνεδρίαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   10 του Μαΐου µέχρι τις 10 του 
Αυγούστου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν πήγανε, δεν πήγανε. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Και αυτοί δηλαδή.. , διαπιστωµένα το έχεις δει και εσύ από 
τις. . ,  κ.λ.π.,  λε ίπανε ο ένας 17.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα εγώ τις έβγαλα τις ηµεροµηνίες. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Για ξαναπές λίγο τις. . , το χρόνο που.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ έβγαλα αυτό το έγγραφο...  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   17 ένας, µετά.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό ε ίναι 30 Οκτωβρίου που µου 
έστειλε ο Καραβελάκης, εκεί.. ,  πήρα εγώ ποιοι ε ίναι απόντες – ποιοι ε ίναι 
παρόντες πότε.. , ε ίναι πότε έγινε η συνεδρίαση – πότε δεν έγινε.   Λοιπόν 
και πήρα, λέει η πρώτη συνεδρίαση παράδειγµα που δεν έγινε ήτανε 
12.06.2007 µέχρι τις 16.10.2007 δεν έγινε καµία συνεδρίαση µολονότι 
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εστάλησαν µία – δυο – τρεις – τέσσερις – πέντε προσκλήσεις και δεν 
υπήρχε απαρτία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν έγινε γιατί ήταν µόνο δύο;  Ήτανε µόνο ο Χωραφάς 
και ο άλλος; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  ήταν Χωραφάς – Καφετζάκης, 
Χωραφάς – Καφετζάκης, Χωραφάς – Καφετζάκης, Χωραφάς, Χωραφάς – 
Καφετζάκης, µόνο αυτοί οι δύο ήταν και µια ήταν µόνος του ο Χωραφάς. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι άλλοι απουσίαζαν συνέχεια. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Μετά προφανώς κάπως πρέπει να.. . ,  κάποιοι πρέπει να 
πήγανε κατά διαστήµατα, γ ιατί. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κατά διαστήµατα ναι.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   . . .η Νοµαρχιακή Επιτροπή έχει µια δράση.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα όχι,  εγώ µετράω... 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   . . .έχει κάνει κάποια πράγµατα, έχουµε αναφερθεί κάποιες 
φορές και εδώ µέσα, δηλαδή δεν µπορεί να λείπουνε οι τρεις να µην 
συνεδριάζει η Νοµαρχιακή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, θα στο δώσω να το δεις.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ωραία, αυτό, αν υπάρχουνε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχουν. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Τέλος πάντων τι έγινε µε τις απουσίες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτά τα στοιχεία ε ίναι δεδοµένα που 
σας έδωσα, τουλάχιστον αν ε ίναι σωστά αυτά, έτσι;   Λοιπόν.. .  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Η ερώτηση είναι η εξής, εάν τελικά αφού λείπανε και οι 
τρεις γ ια κάποιο χρονικό διάστηµα ή στην αρχή ή στο τέλος ή στη µέση 
συνεδριάσατε, πήρατε αποφάσεις και αν τις υλοποιήσατε αυτές, δεν 
ξέρω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Καραβελάκης, 
ερωτήσεις είπαµε, ε;   Τοποθετήσεις µετά. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   ∆ύο ερωτησούλες µικρές – µικρές. 

Καταρχήν δεν ξέρω αν λάβατε υπόψη σας.. ,  δεν ε ίδα βέβαια µέσα 
να υπάρχει λύση, έτσι;   Λύση υπάρχει ή δεν υπάρχει;   Απλώς 
διαγράφουµε και βγάζουµε καινούργιους; 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι βέβαια. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Μια ερώτηση.  Η δεύτερη ερώτηση...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος το ε ίπε το όχι βέβαια; 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   . . .εκεί που ο κώδικας διοικητικής κ.λ.π., κ.λ.π. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σου απαντήσω, εντάξει. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Όταν λέει κοινοποίηση του εγγράφου προς το Πρόεδρο 
της ∆.Ε. – παρόλο που είναι λάθος – θεωρεί ο λήπτης του εγγράφου ότι 
θα πρέπει να το αποστείλει δεδοµένου ότι έχει έρθει στη Γραµµατεία;  Και 
δεδοµένου ότι του ‘πα – θα το στείλεις σ’ αυτό το FAX; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, ο συνάδελφος Κλάδος, 
κατάλαβα εγώ τι ρωτάει.   Ο συνάδελφος Κλάδος. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Γ ια το θέµα των απουσιών κατάλαβα, µε κάλυψε η ερώτηση 
του συνάδελφου Μονιάκη, για το άλλο το κάνω πιο συγκεκριµένο, γιατί 
επί τρίµηνου αφού υπάρχει η παραίτηση στην «Α» δεν ενηµερωθήκαµε;  
Έγινε συζήτηση για τη Νοµαρχιακή Λασιθίου σε προγενέστερη 
ηµεροµηνία µετά την 11.11, η ερώτηση µου ε ίναι αυτή, µάλλον προς το 
συνάδελφο Χωραφά απευθύνεται.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  ο συνάδελφος Βαϊλάκης. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Ναι, και γιατί δεν αντικαταστάθηκε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε, περίµενε, θα σου πω. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Πρόεδρε ποια ε ίναι η διαδικασία εάν ας πούµε τελικώς 
αποφασιστεί,  γ ιατί δεν έχω καταλάβει αν θα αποφασιστεί ή όχι να γίνει 
κάποια ψηφοφορία, ας πούµε ότι γ ίνεται κάποια ψηφοφορία, γίνεται 
µαζικά για όλη τη Νοµαρχιακή ή για ένα – ένα ξεχωριστά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, θα σου απαντήσω και εσένα 
µετά. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι,  αυτό είναι το ένα ερώτηµα, αν ε ίναι δηλαδή πρώτα θα 
δούµε τον Τσουκνάκη, µετά τον Τσιχλή, µετά το...  

∆εύτερον, εάν τελικά αποφασιστεί από τη ψηφοφορία να 
αντικατασταθούνε πως γίνεται. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πως θα γίνει η αντικατάσταση. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι,  πως θα γίνει αυτή η αντικατάσταση. 
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Και τρίτον και κύριο που θα ‘πρεπε ήδη να ‘χει γίνει,  ο 
Κατσιδονιωτάκης που έχει παραιτηθεί τόσο καιρό δεν θα ‘πρεπε να έχει 
αντικατασταθεί ήδη; Αυτά είναι τα τρία ερωτήµατα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ο συνάδελφος Σταµατάκης. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Α, και µια τοποθέτηση έτσι. .,  µόνο αυτό θα πω, ότι κάποιοι 
που υπογράψαν αυτό το κείµενο – χωρίς να λέω ονόµατα – καλό θα 
ήτανε να έρχονται και να παρίστανται ας πούµε πριν φτάσουνε στο 
σηµείο να καταδικάζουν άλλους. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συγνώµη, ποιο κείµενο εννοείτε;  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό, αυτό, τ ις 17 υπογραφές, θα το.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος ο; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,  δεν 
έχουνε πατήσει το πόδι τους εδώ πέρα και ζητάνε καταδίκη των άλλων 
που λείπουνε, γ ια µένα τουλάχιστον ε ίναι απαράδεκτο…….∆ιάβασε το 
κείµενο να δεις. . ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Σωστός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ο συνάδελφος Σταµατάκης, 
ερωτήσεις.  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Με κάλυψε ο Αλέκος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε κάλυψε ο Αλέκος. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  
τρελαθούµε εδώ πέρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ δεν µπορώ να σου απαντήσω σ’ 
αυτό, εγώ θα απαντήσω σε όλους τους άλλους. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ οφείλω να το πω όµως. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι ένα λεπτό. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Είναι έγγραφο το οποίο.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό συνάδελφε Βαϊλάκη, 
συνάδελφε Βαϊλάκη καταρχάς το...  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα σταµατήσετε λίγο συνάδελφοι να 
απαντήσω;  Καταρχάς οι 17 υπογραφές δεν σηµαίνει και διαγραφή, 
δηλαδή αλλιώς θα έλεγε ο νόµος, αν ε ίχαν υπογράψει 26 δεν θα το 
φέρναµε θέµα και θα τους ε ίχαµε διαγράψει;   ∆εν έχει καµία σχέση το 
αίτηµα για συζήτηση µε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, καµία σχέση δεν 
έχει. 

Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τι θα γίνει γ ια την αντικατάσταση, θα 
γίνει η ψηφοφορία, για τον Κατσιδονιωτάκη δεν τίθεται θέµα, το 
καταλαβαίνετε παιδιά, θα γίνει µια ψηφοφορία για τους δύο άλλους.  
Εµένα η άποψη µου ε ίναι – θα βγει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για τον 
Τσουκνάκη και γ ια τον Τσιχλή, θα βγει. . . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Περίµενε µετά, στις τοποθετήσεις,  στις 
τοποθετήσεις,  µετά θα.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Επί της διαδικασίας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ απαντάω τι πρέπει να γίνει,  ο 
νόµος λέει. . .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ο Τσουκνάκης.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  ο Τσουκνάκης είναι διφορούµενο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κανονικά ναι, αλλά.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, εφόσον το Σώµα.. , συνάδελφοι 
θα µ’  ακούσετε;  Σταµατήστε, ρωτάτε και µετά θα σας απαντήσω και µετά 
θα ξαναρωτάτε τα ίδια. 

Λοιπόν, ο νόµος ορίζε ι όπως σας ε ίπα µε ποιες διατάξεις 
εφαρµόζονται.  Εφαρµόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 8, το 
άρθρο 8 αναφέρεται στη ∆.Ε..   Το άρθρο 8 όµως σύµφωνα µε το 
κανονισµό παραπέµπει – και σ’ αυτό το θέµα που είχαµε τη τελευταία 
φορά – εάν η έδρα διατηρείται από τη παράταξη από την οποία κατέβηκε, 
είναι το τελευταίο άρθρο του κανονισµού λειτουργίας. 

Ο συνάδελφος Κατσιδονιωτάκης έχει παραιτηθεί,  δεν υπάρχει 
επιλαχών στο ψηφοδέλτιο µε το οποίο έχει εκλεγεί,  άρα δεν 
αντικαθίσταται αυτόµατα όπως γίνεται µε τη παραίτηση.  Παραιτήθηκε ο 
συνάδελφος Μπριλάκις – µε απόφαση του Προεδρείου αντικαταστάθηκε 
από το συνάδελφο Καραβελάκη.  Παραιτήθηκε τώρα ο Κατσιδονιωτάκης 
θα γίνουν εκλογές, εάν εφαρµόσοµε το νόµο που λέει κατ’ αναλογία, ο 
νόµος κάπου παραπέµπει στο τελευταίο άρθρο του κανονισµού 
λειτουργίας, η έδρα ανήκει στη ∆ΚΜ, δηλαδή θα γίνει µια εκλογή που 
ανήκει στη ∆ΚΜ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν άκουσα τι ε ίπες;  Ανήκει στη ∆ΚΜ. 
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ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Αν δεν έχει;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι αν δεν έχει;  Τη περασµένη φορά 
εµείς βάλαµε ότι αν δηλώσει αδυναµία.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εµείς το είπαµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι δεν το ε ίπαµε εµείς,  το λέει ο 
νόµος. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Κατέβηκε ψηφοδέλτιο µε ∆ΚΜ για να ανήκει στη ∆ΚΜ; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα τα πεις στη τοποθέτηση σου. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Κατέβηκε ψηφοδέλτιο.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα τα πεις στη τοποθέτηση σου τις 
απορίες σου και θα στις λύσω µετά. 

Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το συνάδελφο Τσουκνάκη, ο συνάδελφος 
Τσουκνάκης κατέβηκαν αν θυµάστε τότε στο ψηφοδέλτιο ο επόµενος µετά 
τον Τσουκνάκη ε ίναι ο Καραβελάκης. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Παραιτούµαι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν µπορείς να παραιτηθείς, αν θα 
βγεις θα παραιτηθείς εγγράφως. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, εάν αποφασιστεί η 
αντικατάσταση του Τσουκνάκη, το Προεδρείο θα καλέσει άµεσα τον 
Καραβελάκη, ο οποίος ο Καραβελάκης εάν παραιτηθεί θα προχωρήσοµε 
σε εκλογές. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτή ε ίναι η διαδικασία, ο Τσιχλής άµα 
παραιτηθεί πάλι θα γίνουν εκλογές, διότι δεν έχει µπει αντικαταστάτης 
του, επιλαχών δεν υπάρχει.  Άρα και αυτή η έδρα κατά την άποψη τη δική 
µου ανήκει στην ΑΜΑΚ.  τώρα θα απαντήσω και γιατί η άποψη µου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε άκουγε, µικρός ε ίσαι έχε 
υποµονή. 

Λοιπόν, παραπέµπεται στο άρθρο 8§4 και λέµε το εξής, κατ’ 
αναλογία στη παραίτηση της ∆.Ε.,  πάει κατ’ αναλογία µε τη ∆.Ε..   Αν 
παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει µέλος του Προεδρείου, ο 
αντικαταστάτης εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία, η οποία συγκαλείται 
εντός δέκα ηµερών σύµφωνα µε τα άρθρα 7§5 και 8 παράγραφοι 2 και 5 
του Ν.1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού. 

Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει µέλος της ∆.Ε.. . , εδώ 
µπορείς να γράψεις ε ίναι το άρθρο 20, που δεν ε ίναι µέλος του 
Προεδρείου της, αντικαθίσταται από τον αµέσως επόµενο σε σειρά 
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προτίµησης υποψήφιο του ιδίου ψηφοδελτίου µε πράξη του Προεδρείου 
της «Α», είναι η περίπτωση του Τσουκνάκη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Του ίδιου ψηφοδελτίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Του ιδίου ψηφοδελτίου, αν έχουν 
εξαντληθεί τα ονόµατα του ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκε ο 
παραιτηθείς,  τότε γίνεται εκλογή νέου µέλους που ανήκει στον αυτό 
εκλογικό συνδυασµό µε τον παραιτηθέντα κατά τη διαδικασία των άρθρων 
7§5 και 8 παράγραφοι 2 και 5 του Ν.1486/1984 και του άρθρου 1 του 
παρόντος κανονισµού.  ∆εν λέει που ανήκει το ψηφοδέλτιο, που ανήκει 
αυτός που παραιτήθηκε.  Λέει. . ,  το άκουσες πως το διάβασα;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Νέου µέλους που ανήκει το νέο µέλος 
στον αυτό εκλογικό συνδυασµό.  Ο συνάδελφος Κατσιδονιωτάκης έχει 
εκλεγεί µε τη ∆ΚΜ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆ηλαδή αν ήτανε (. . . ) διαφορετικός συνδυασµός σε ποιον 
θα ανήκει; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό το ‘θεσα θέµα τη περασµένη φορά 
στο θεσµικό πλαίσιο, δεν θυµάµαι ήσουν;  Εσείς όµως οι Λασιθιώτες 
είπατε ότι αυτό το πράγµα είναι µακριά από µας και δεν ασχολούµαστε, ή 
είµαστε νέοι ή είναι µακριά, το έθεσα πάλι θέµα αυτό και προσθέσαµε και 
είπαµε – εάν δηλώσουν αδυναµία – γιατί εγώ το έθεσα θέµα και έφερα 
παράδειγµα, εγώ και ο Κασαπάκης κατεβαίνουµε σε ένα ψηφοδέλτιο και 
έχω τρεις εγώ µαζί µου, κατεβαίνετε εσείς οι τρεις παράδειγµα και το 
‘θεσα θέµα που θα πάει;   Εάν συνεργαζόµαστε εµείς και εσείς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο τελευταίο;  Ε, µια κάποια λογική, 
άρα δεν ξέρω αν ικανοποιηθήκατε από την απάντηση της διαδικασίας. 

Από εκεί και πέρα τώρα όσον αφορά.. ,  κάποιος ρώτησε γιατί 
άργησε να φτάσει η παραίτηση, αυτό είναι θέµα που στη τοποθέτηση του 
θα απαντήσει ο Πρόεδρος της Ν.Ε..  Εγώ το πήρα 5 του µηνός, ήδη ε ίχε 
καθοριστεί αυτή η συνεδρίαση που θα γίνει,  θα το κάνω, θα το βάλω στην 
επόµενη συνεδρίαση, αν δεν θα ‘ναι η επόµενη που ε ίναι ο Αλαβάνος – 
διότι δεν µπορούµε να κάνουµε εκλογές, στην επόµενη τακτική 
συνεδρίαση θα µπει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ε ίπα ότι θα γίνει µια έκτακτη 
συνεδρίαση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα θα µιλήσεις,  έχε υποµονή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επί της διαδικασίας, άµα βάζεις 
διαδικαστικό πρόβληµα να λες – βάζω διαδικαστικό πρόβληµα όχι να 
τοποθετηθείς,  βάζεις διαδικαστικό θέµα; 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ερώτηµα επί της διαδικασίας, ότι εάν άρουµε την 
εµπιστοσύνη των µελών δεν θα γίνουνε εκλογές, θα ορίσει η παράταξη 
της ΑΜΑΚ και της ∆ΚΜ άτοµα και τελείωσε εκεί το ζήτηµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  µε συγχωρείς,  γ ίνονται εκλογές..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόσεξε, γίνονται εκλογές.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αφού είναι δικιά τους η.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα µε συγχωρείς,  µε ρώτησες να σου 
απαντήσω;  Κάτσε να σου απαντήσω πρώτα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, µα ένα λεπτό, δηλαδή αφού ρωτάει 
δεν περιµένει την απάντηση, ρωτάει – απάντα µόνος σου λοιπόν, πάρε 
την απάντηση µόνος σου να τελειώνουµε. 

Το θέµα ε ίναι το εξής, ο νόµος ορίζε ι εκλογές, συνήθως η κάθε 
παράταξη ε ίχαµε πέντε θέσεις,  έλεγαν ένας – ένας – ένας και 
αποφεύγαµε τις εκλογές. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μια δεδοµένη στιγµή από τις ίδιες 
παρατάξεις ήθελαν ορισµένοι να εκλεγούν.  Παράδειγµα, παρουσιάστηκε 
το φαινόµενο η ∆ΚΜ κατέβασε τον Κατσιδονιωτάκη και τη Μαρία  
Μαρκάκη, ποιος θα βγει από τους δύο;  Θα πρέπει να ψηφίσει το Σώµα, 
δεν µπορεί η ∆ΚΜ να πει εγώ αποφασίζω αυτόν, ποια ε ίναι η ∆ΚΜ ή η 
κάθε ΑΜΑΚ ή η κάθε ΠΑΣΚ, ο οποιοσδήποτε;  Άρα κατεβαίνουν 
υποψηφιότητες και θα εκλεγεί ένας..,  αν είναι ένας ας εκλεγεί µε τους 
ψήφους της ∆ΚΜ µην τον ψηφίσουν οι άλλοι,  αλλά µπορεί να θέλουν να 
τον ψηφίσουν και οι άλλοι,  αν ε ίναι δύο το Σώµα θα αποφασίσει ποιον 
θέλει από τους δύο. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Στην επόµενη.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στην επόµενη, έληξε η διαδικασία;  
Λοιπόν, πάµε στις τοποθετήσεις συνάδελφοι.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Οι ερωτήσεις. . ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι ερωτήσεις ήταν, ποια άλλη ερώτηση 
έκανες; 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λίγο για τη περιγραφή της λειτουργίας της Νοµαρχιακής να 
µας πει ο Πρόεδρος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σου απαντήσω εγώ σ’ αυτό ναι.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Τι ε ίναι αυτό το έγγραφο.. .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, αυτό το έγγραφο, ζήτησα 
επίσηµα από τη Νοµαρχιακή να µου κοινοποιήσει τις παρουσίες, αν 
θυµάστε το έχω ξαναθέσει το θέµα δύο φορές σ’ αυτή την αίθουσα, στη 
µία µάλιστα σηκώθηκε ο Πρόεδρος και ε ίπε, αναλαµβάνω την ευθύνη µη 
εφαρµογής των διατάξεων, οι οποίες έλεγαν ότι εάν κάποιος απουσιάζει 
τρεις µήνες µε πρόταση του Προέδρου της Νοµαρχιακής έπρεπε να ‘ρθει 
το θέµα να συζητηθεί εδώ πέρα αν διαγραφεί ή όχι,  όπως φέρνω εγώ τα 
θέµατα της «Α».  Αυτή είναι ευθύνη του Προέδρου. Ο Πρόεδρος αρνήθηκε 
να το κάνει και λέει – αναλαµβάνω την ευθύνη µη εφαρµογής του νόµου, 
αυτό τι συνέπεια ε ίχε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Ρουκουνάκη. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό τι συνέπεια ε ίχε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είχε µια δυσάρεστη συνέπεια, είναι το 
εξής, ότι αυτή τη στιγµή εάν το Σώµα πραγµατικά θέλει να αντικαταστήσει 
κάποιον, πρέπει αυτός ο κάποιος να πάρει 26 ψήφους, 27 να ε ίµαστε 
µέσα 26 έπρεπε να ψηφίσουν τη διαγραφή.  Στην άλλη περίπτωση όµως 
βγαίνει µε τη πλειοψηφία των παρόντων.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ο Πρόεδρος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .ότι απουσιάζει για τρίµηνο, αυτή η 
ουσιαστική.. ,  δηλαδή η διαφορά είναι µεγάλη συνάδελφοι. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Μην το βλέπεις σαν µειονέκτηµα αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  είναι µειονέκτηµα. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Όχι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι µειονέκτηµα αν θέλεις,  αν κρίνεις 
ότι πρέπει να δουλεύει το Σώµα όπως ορίζουν οι διαδικασίες. 

Όσον αφορά τώρα το ερώτηµα σου Μύρωνα, από που βγήκανε 
αυτοί οι υπολογισµοί, έχω εδώ τις συνεδριάσεις του έτους 2007 και του 
2008 µέχρι 02.10, έτσι;   Ρώτησες πως βγήκανε οι µήνες. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ένα ε ίναι αυτό και το δεύτερο είναι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το δεύτερο ποιο ήταν; 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Η Νοµαρχιακή Επιτροπή έχει κάνει κάποια δραστηριότητα;  
Πως έπαιρνε αποφάσεις; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό θα απαντήσει ο Πρόεδρος της. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν ξεκινάµε, ο συνάδελφος 
Τσιχλής η πρώτη του απουσία έγινε στις 12.06.2007. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  6ου;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Απουσίαζε από την.. ,  1,  2,  3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, δηλαδή από τις 12.06.2007 δεν παρουσιάστηκε µέχρι τις 
02.10.2008. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ωραία εντάξει. . ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα ρώτησες, µετά ο συνάδελφος 
Τσουκνάκης.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφού το ρώτησε, ερώτηση κάνουν.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ρώτησε από πού φαίνεται;  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Πρόεδρε κάποιο διάστηµα λείπανε και οι τρεις,  εκείνο το 
διάστηµα τι γινότανε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν γινότανε..,  λοιπόν η τελευταία 
συνεδρίαση που έγινε το 2007, η µία ήταν 06.11.2007 και η προηγούµενη 
µε.. ,  ναι,  µε τρία άτοµα, και η προηγούµενη ε ίχε γίνει 05.06.2007. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε µακρηγορούµε αδικαιολόγητα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πέντε µήνες. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εντάξει, έχουνε απουσίες..,  (δεν αποδίδεται καθαρά, 
µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην κάνουν τις ερωτήσεις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσύ τι ρώτησες; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Αλλά να προχωρήσουµε γιατί. ..  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Λίγο σεβασµός στο χρόνο µας, λίγο σεβασµός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Η επιστολή που σου ε ίπα κοινοποιούνται και στο Πρόεδρο 
της ∆.Ε.. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, λοιπόν, οι επιστολές συνάδελφοι 
κοινοποιούνται ευθύνη αυτού που τη στέλνει,  δεν είναι υποχρεωµένη η 
µια υπηρεσία να την κοινοποιήσει σε µια άλλη.  Η επιστολή απευθύνεται 
στο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και γράφει κοινοποίηση Νοµαρχία;  Εγώ θα τη φέρω 
στο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. – εγώ θα τη πάω και στη Νοµαρχία, δεν ε ίναι 
υποχρεωµένο το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να την κοινοποιε ί,  αν ε ίναι δυνατόν. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Λοιπόν, να προχωρήσουµε τη διαδικασία Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, άλλη ερώτηση;  Όχι,  λοιπόν, 
προχωρούµε στις τοποθετήσεις,  τοποθετήσεις;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όποιος θέλει να τοποθετηθεί. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να το εξηγήσει ο Πρόεδρος της 
Νοµαρχιακής, ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ανοίγει κατάλογος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Επί της διαδικασίας, η διαδικασία θεωρώ σοβαρή πριν 
προχωρήσουµε στις τοποθετήσεις να ακούσουµε τα µέλη της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, δεν θα µιλήσουν λες; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε να συντοµεύουµε λίγο τη διαδικασία σε 
παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να συντοµεύουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν ένα λεπτό περίµενε, ένα λεπτό, 
µην πας Μιχάλη, λοιπόν ανοίγει κατάλογος. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ο κατάλογος Πρόεδρε σωστά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στη τοποθέτηση του θα απαντήσει βρε 
παιδιά. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ο κατάλογος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, ποιος θέλει να τοποθετηθεί;   
Άλλος;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα βάλουµε χρόνο Πρόεδρε, ε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, βέβαια και θα βάλω. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ναι, οπωσδήποτε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αναγκαστικά, λοιπόν συνάδελφοι έχουν 
ζητήσει να τοποθετηθούνε οι εξής, Χωραφάς.. .  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   ∆εν θα χρειαστεί ο Πρόεδρος είναι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .Κασαπάκης, Λυδάκη, Πασχαλίδης, 
Καραβελάκης, Κλάδος, Μπάκιντας, Καφετζάκης, Ρουκουνάκης, 
∆ολαψάκης, Μονιάκης, Βρέντζου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ένα λεπτό βάλε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  ένα λεπτό δεν γίνεται,  τι µου λες 
τώρα, ένα λεπτό.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από κάθε παράταξη ποιος είναι ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο οποίος έχει διπλάσιο χρόνο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι, λοιπόν συνάδελφοι της ΠΑΣΚ 
ποιος ε ίναι;   Γρήγορα, της ΑΜΑΚ ποιος ε ίναι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Η Βρέντζου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η Βρέντζου, λοιπόν, που ε ίναι η 
Βρέντζου; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ειδικός ε ισηγητής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ειδικός ε ισηγητής, από την ΠΑΣΚ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Καραβελάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καραβελάκης. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Να µε βάλεις πιο κάτω, ε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προηγείστε. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Όχι, θα µε βάλεις πιο κάτω. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   ∆εν προηγείται,  ο Μανόλης γιατί προηγείται;   ∆εν ε ίναι µέλος 
της Νοµαρχιακής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προηγείται επειδή είναι ε ιδικός 
οµιλητής. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Όχι.. ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν εντάξει,  άµα δεν θες θα σε 
αφήσω, θα σε πάω πιο πίσω, θα σε πάω τελευταίο δηλαδή θες;  Εντάξει,  
από σας ποιος ε ίναι από τη ∆ΚΜ; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Εγώ έτσι και αλλιώς θα δευτερολογήσω στο τέλος νοµίζω, 
έτσι και αλλιώς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος θα δευτερολογήσει;  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Έτσι και αλλιώς εγώ δεν πρέπει να δευτερολογήσω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  δεν θα δευτερολογήσεις. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ε, βάλε µε ε ιδικό εισηγητή για να δευτερολογήσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάλι δεν θα δευτερολογήσεις,  ε ίσαι 
ειδικός.. . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Πρόεδρε, τήρησε τους κανονισµούς όπως τους ξέρεις καλά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ε ίσαι ειδικός θα µιλήσεις 
παραπάνω.  Λοιπόν ξεκινάµε, συνάδελφε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Χωραφά έχεις το λόγο. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Να έχω και την.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο;  Του Κατσιδονιωτάκη;  Λοιπόν να 
το, θες και του Τσουκνάκη;  Όχι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι ένα λεπτό να 
θέσουµε και το χρόνο, κ.  Σταµατάκη που βιάζεσαι τι  χρόνο προτείνεις;  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Ένα λεπτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό δεν έχει,  κάτω από τρία 
λεπτά δεν υπάρχει περίπτωση.  Λοιπόν.. .  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Ε, τότε τι ρωτάς; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επειδή το θέµα ε ίναι σοβαρό 
συνάδελφοι,  κανονικά πρέπει να δώσουµε τέσσερα λεπτά, εµένα η άποψη 
µου είναι αυτή, δεν µπορεί κάποιος.. ,  το θέµα ε ίναι πολύ σοβαρό για τους 
συναδέλφους για τους οποίους συζητάµε, όποιος καταφέρει να µετριάσει 
το χρόνο καλό θα είναι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ θα χρειαστώ πολύ λίγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Χωραφά έχεις το λόγο. 
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ΧΩΡΑΦΑΣ:   Λοιπόν, πράγµατι το θέµα ε ίναι πολύ σοβαρό και ξεκινώ 
πρώτα µε τις απαντήσεις των δύο ερωτηµάτων, το πρώτο από το 
συνάδελφο Μονιάκη. 

Προφανώς για να συνεδριάσουµε ερχόταν εναλλάξ κάποιος από 
τους τρεις,  έτσι;   ∆εν παίρναµε αποφάσεις ποτέ δυο άτοµα, απλά 
υπήρχαν και διαστήµατα που δυστυχώς ήµασταν µόνο εγώ και ο 
συνάδελφος Καφετζάκης και έτσι δεν µπορούσε να παρθεί η οποιαδήποτε 
απόφαση, αλλά υπήρχαν και διαστήµατα – όπως έχει τα στοιχεία και ο 
Πρόεδρος – που υπήρχε ένα τρίτος και τότε λαµβάναµε αποφάσεις.  

Η επόµενη ερώτηση από το συνάδελφο Κλάδο, γ ιατί δεν 
ενηµερώθηκε η Αντιπροσωπεία.  Με το που έλαβα την επιστολή 
συγκάλεσα Ν.Ε.,  ώστε να ‘ρθει ο συνάδελφος και να ακούσω το λόγο της 
παραίτησης του.  Όταν λοιπόν ήρθε και µας εξήγησε αυτά που ήδη 
έγγραφε τον.. , ήδη ε ίχε γράψει στην επιστολή του, τον κάλεσε 
συνάδελφος της Νοµαρχιακής να παραιτηθεί από την.. ,  συγνώµη να πάρει 
πίσω τη παραίτηση του και να συνεχίσει ως µέλος. 

Εγώ από τη µεριά µου ζήτησα να επεκταθεί σ’  αυτά τα οποία 
έγγραφε και να µας εξηγήσει τι εννοεί ότι «µε ε ίχαν προειδοποιήσει γ ι’  
αυτό που θα έκανες» και για τα προσωπικά µου επαγγελµατικά 
συµφέροντα, το οποίο το θεωρώ υπερβολικά βαρύ χαρακτηρισµό και 
αβάσιµο, και φυσικά δεν ε ίχε τίποτα να πει πάνω σ’ αυτό και γενικώς 
απέσυρε την παραίτηση του και έχω δύο µάρτυρες σ’ αυτή την αίθουσα 
µέσα γι ’  αυτό. 

Ήµουνα ο µόνος και µπορεί να σας το επιβεβαιώσουνε αυτοί οι δυο 
µάρτυρες.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. , να 
σας διακόψω λίγο, συγνώµη, το ξέρει ο Πρόεδρος.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  µου τα ε ίπε εµένα. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Α, ωραία.  Αναφέροµαι σε δυο µάρτυρες καταλαβαίνετε ποιοι 
είναι,  ο συνάδελφος ο Καφετζάκης και ο συνάδελφος ο Καραβελάκης, δεν 
υπάρχει άλλος παρόντας εδώ στην αίθουσα. 

Επίσης µπορούν να επιβεβαιώσουνε ότι ε ίµαι ο µόνος που είπα ότι,  
πιθανόν και να µην ε ίναι δική µας αρµοδιότητα να κρίνουµε, όµως όλοι οι 
υπόλοιποι παρόντες είπαν ότι πρέπει να τον δεχτούµε και αφού και αυτός 
συµφώνησε ότι θέλει να συνεχίσει στη Νοµαρχιακή, γιατί όπως είπες 
Πρόεδρε οργισµένος στο τηλέφωνο σου ανέφερε ότι έχει παραιτηθεί,  
τέλος πάντων ο καθένας κρίνεται από τα λόγια του και από τα έργα του, 
συνέχισε να.. .  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   ∆εν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για το ύφος αυτής της 
επιστολής, ο καθένας σ’ αυτή τη πορεία που έχει και σαν επαγγελµατίας 
αλλά και σαν µέλος των Οργάνων του Επιµελητηρίου, κρίνεται από τα 
λόγια του και από τα έργα του. 

Χαίροµαι µόνο.. ,  το µόνο πράγµα που µε κάνει να χαίροµαι ε ίναι ότι 
σ’ αυτή τη διαδικασία υπήρχαν και µάρτυρες, ώστε να µην κάθοµαι 
σήµερα να προσπαθώ να πείσω ότι δεν ε ίµαι ελέφαντας. 
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Τώρα πέρα από το θέµα του Κατσιδονιωτάκη και λέγοντας 
προκαταβολικά ότι,  εγώ για να µην επηρεάσω το Σώµα θα ψηφίσω λευκό 
στο θέµα της άρσης εµπιστοσύνης.  Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ότι,  
θεωρώ λάθος αυτή τη κίνηση που ξεκίνησε – αν δεν κάνω λάθος – από το 
συνάδελφο τον Κασαπάκη.  Πάνω απ’ όλα ε ίναι προσωπική η ευθύνη 
παρουσίας του καθενός από µας στα Όργανα, αλλά και πέρα από 
προσωπική ευθύνη όλοι οι συνάδελφοι έχουν εκλεγεί από κάποιες 
παρατάξεις στις οποίες υποτίθεται ότι λογοδοτούν.  ∆εν θεωρώ ότι η 
Νοµαρχιακή Επιτροπή είναι ένα ξένο Σώµα για την «Α» και γ ια τη ∆.Ε. και 
πρέπει να τους εγκαλούµε εδώ για να ακούσουµε κάποιες δικαιολογίες 
και να δούµε αν θα πρέπει να άρουµε την εµπιστοσύνη µας σ’ αυτούς, σ’ 
αυτούς και σε µας – αφού είµαι και εγώ µέλος της Νοµαρχιακής. 

Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει κάποια προσπάθεια προσέγγισης, 
κάποια προσπάθεια να δούµε αν µπορούν να λυθούν τα προβλήµατα που 
υπάρχουν και έχω αναφέρει και σε προηγούµενη τοποθέτηση µου για τη 
Νοµαρχιακή του Λασιθίου ότι, θεωρώ ότι έχουν κάποια ευθύνη σ’ αυτό και 
οι παρατάξεις. 

∆εν µακρηγορώ συνήθως Πρόεδρε και κλείνω εδώ αναφέροντας ότι 
δεν θα τοποθετηθώ – όπως είπα πριν – θα ψηφίσω λευκό και ας 
αποφασίσει το Σώµα, όµως θεωρώ επίσης ότι πέρα από το λάθος όπως 
είπα, τη λάθος αυτή κίνηση, θεωρώ ότι είναι ντροπή και θέλω στα 
πρακτικά αυτό να καταγραφεί µε κεφαλαία γράµµατα, να άρεις την 
εµπιστοσύνη σου σε κάποιους συναδέλφους στα Όργανα όταν εσύ δεν 
είσαι συνεπής στα Όργανα αυτά που συµµετέχεις, και ο καθένας µπορεί 
να καταλάβει και να κρίνει τι εννοώ. 

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να κάνω µια ερώτηση. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Είπατε για τους άλλους δύο – εκτός από τον 
Κατσιδονιωτάκη – τι προσπάθειες έκανες; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, ένα λεπτό να τον ρωτήσω, 
να γίνει η προσπάθεια από ποιον;  Είπες προηγουµένως έπρεπε να 
καταβληθεί η προσπάθεια. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Από τις παρατάξεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από τις παρατάξεις;  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ήµουνα σαφής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από τ ις παρατάξεις θα γίνει η 
προσπάθεια ή από τα Όργανα του Τ.Ε.Ε.;  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Από τις παρατάξεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τις παρατάξεις,  µάλιστα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μετά τη παραίτηση.. . 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και τι άλλο ε ίπες;  Μονιάκη τι ρώτησες;  
Α, για τους άλλους δύο, ναι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συγνώµη για την ερώτηση, µετά τις 11.11. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  . . .στη Νοµαρχιακή που συµµετείχε...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι,  ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ δεν έχω στοιχεία. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Να απαντήσω συνάδελφοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μέχρι τον Οκτώβριο έχω, τότε. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συνάδελφε να απαντήσω εγώ, ήδη απάντησα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι γιατί. .,  δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Έχουµε τα πρακτικά της Νοµαρχιακής που ε ίναι γραπτά, 
έτσι;   Scripta magnum δεν µιλάµε προφορικά. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Και στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και ήταν παρών αλλά και 
στη τελευταία συνεδρίαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής 2009...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πότε; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Το Γενάρη, ήταν παρών. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ως µέλος;  Ως µέλος; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συνάδελφοι δεν θέλω..,  ίσως για κάποιους έχει βάση αυτό το 
ερώτηµα, αλλά στους παροικούντες στην Ιερουσαλήµ είναι αστεία 
ερώτηση όταν βλέπετε ότι έχουν τόσες.. . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  
γνωρίζουµε.. .  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   . . .γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί ο συνάδελφος Πρόεδρος 
το ‘χε ι φέρει πολλές φορές στην «Α»ότι έχουµε πάρα πολλές απουσίες, 
σας ανέφερε για απουσίες πολύµηνες, έτσι;   Πόσο µάλλον µετά τη 
παραίτηση κάποιος να είναι παρών, µάλλον ε ίναι γελοίο, έτσι;  Να µην το 
σχολιάσουµε παραπέρα. 

Αν θέλετε να απαντήσω σε κάποιο ερώτηµα αλλιώς αν µου 
επιτρέψει ο Πρόεδρος θα δευτερολογήσω...  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  γ ια 
τους άλλους δυο αν έκανες κάποια προσπάθεια, εντάξει γ ια τον 
Κατσιδονιωτάκη δεν τα βρήκατε.. .  
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ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συνάδελφε Μονιάκη δεν έχω ούτε να βρω, ούτε να χωρίσω, 
εγώ κάνω τις διαδικασίες όπως θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, αν κάποιοι 
το θεωρούν αυτό ότι εξυπηρετώ προσωπικά µου επαγγελµατικά 
συµφέροντα ας έρθουν να το εξηγήσουν. 

Τώρα όσον αφορά τους άλλους δύο συναδέλφους, προσωπικά έχω 
κάνει επανειληµµένα προσπάθειες να τους προσελκύσω και να τους 
καλέσω ξανά στο Όργανο να συµµετέχουν πιο συχνά.  Τον έναν άλλωστε 
τον ε ίχαµε µέχρι και πριν από λίγο στην «Α»τον Γιάννη τον Τσιχλή, 
δυστυχώς οι επαγγελµατικές του υποχρεώσεις όπως αναφέρει 
συνάδελφοι δεν του επιτρέπουν να ε ίναι παρών στο Όργανο όσο 
απαιτε ίται. 

Και επίσης ο συνάδελφος και πρώην Πρόεδρος ο Νίκος ο 
Τσουκνάκης ένα µέρος – ένα ποσοστό της απουσίας του κατανοητό από 
τη µεγάλη απόσταση και τη ταλαιπωρία της Σητείας, ο ίδιος ακούσατε τι 
λέει στην επιστολή του.  Έχουµε συζητήσει ότι επιθυµεί ο ίδιος να ε ίναι 
παρών και να ‘ναι µέλος της επιτροπής και έχει τη διάθεση να το 
αποδείξε ι στο µέλλον, τα περιέγραψε στην επιστολή του, δεν έχω να 
προσθέσω κάτι άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο συνάδελφος Κασαπάκης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εγώ χαίροµαι µ’ αυτά, σήµερα είχαµε 43 παρουσίες, 43 
παρουσίες στην αίθουσα επειδή υπήρχε το θέµα των διαγραφών, αν δεν 
υπήρχαν οι διαγραφές οι 43 δεν θα ήταν, αυτό κάτι λέει. 

Όσον αφορά το όλο θέµα...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μια διαγραφή του Σώµατος τώρα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όσον αφορά το άλλο θέµα, επειδή ξεκίνησα εγώ αυτή την 
όλη προσπάθεια, δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό.  Είναι θέµα θεσµών 
η µη τήρηση των οποίων µας οδήγησαν στο επίπεδο ξεπεσµού που 
δυστυχώς βρισκόµαστε. 

Έλα µωρέ και τι  έγινε,  έτσι κάνουνε όλοι,  τι θα πάθοµε;  
Τιµωρήθηκε ποτέ κανείς;   Όχι, απαιτούµε, κατηγορούµε ότι η πολιτική και 
οι εκάστοτε κυβερνώντες ε ίναι λ ιποβαρής, αλήθεια σκεφτήκατε ποτέ ότι 
και αυτοί ε ίναι λίγο – πολύ ένα κοµµάτι του ελληνικού γίγνεσθαι σε 
διαφορετική κλίµακα απ’ ότι εµείς;   Αλαζονεία, έπαρση της εξουσίας, 
καταστροφολογική συµπεριφορά της αντιπολίτευσης, εσείς δεν κάνετε 
αυτό, εκείνο και το άλλο, λες και αυτοί όταν θα ε ίναι ή θα έχουν την 
εξουσία δούλευαν και έπαιρνα αποφάσεις 24 ώρες το 24ωρο. 

Οι συνάδελφοι από την ΠΑΣΚ µε τη σιγουριά της πλειοψηφίας, ούτε 
καν ε ίχαν την ευαισθησία να απογράψουν το χαρτί – που δεν σήµαινε 
τίποτα να ‘ρθει να κουβεντιαστεί εδώ, αλλά η έπαρση της πλειοψηφίας 
µας κάνει αυτά τα πράγµατα. 

Ο συνάδελφος ο οποίος λέει ότι ε ίναι. . ,  ούτε καν ε ίχε την ευγενή 
καλοσύνη να βγει να µας πει ότι εγώ είµαι ο αναπληρωτής γραµµατέας 
της εδώ στην αίθουσα, να µας πει ότι είναι ο αναπληρωτής γραµµατέας 
της ΠΑΣΚ, δεν άφησε ούτε καν το συνάδελφο ο οποίος τόλµησε να 
διαβάσει το κείµενο και χωρίς καν να τον αφήσει να το διαβάσει του λέει – 
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φύγε γιατί δεν έχουµε πάρει απόφαση.  Λες και για να  τηρήσουµε τους 
θεσµούς πρέπει να πάρουµε απόφαση. 

Κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσοµε να οραµατιζόµαστε και να 
λέµε αναβάθµιση της «Α»και αναβάθµιση της «Α», για ποια «Α»µιλάτε;  
Για ποια;  Επιτέλους πείτε κάτι,  να σταµατήσουµε τα κροκοδείλια δάκρια, 
άρα στη προκειµένη περίπτωση τι ήτανε;  Ένα να θέµα να ‘ρθει να 
κουβεντιαστεί,  να κάνουµε αυτή τη συζήτηση, όλοι υπογράψανε, ε,  αφού 
λέει ε ίναι ένα θέµα να το κουβεντιάσουµε – να το κουβεντιάσουµε, δεν 
σήµαινε υπογραφή και καταδίκη, φοβηθήκατε να κάνετε µια συζήτηση;  
Γιατί συνάδελφοι της ΠΑΣΚ;  Επειδή έχετε 20.. , πόσο αριθµό έχετε; 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   ∆εν µας απασχολεί τώρα το θέµα...  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Είναι θέµα τοποθέτησης δικής µου, γ ιατί δεν ε ίναι θέµα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο καθένας λέει ό,τι  θέλει συνάδελφε 
Ρουκουνάκη, µην πετιέσαι από κάτω γιατί πετιέσαι συνέχεια. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και ένα τελευταίο, όσοι. . . 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Έχει σχέση µε την Αντιπροσωπεία, όσοι θέλουν ένσηµα 
και εύσηµα για το βιογραφικό τους για να το χρησιµοποιήσουν σε 
µελλοντική εξέλιξη, µακριά από µας. 

Και το τελευταίο που έχει σχέση πάλι µε τους µηχανικούς, που οι 
µηχανικοί λένε ότι πολύ προσφέρουνε στους µηχανικούς, αυτός.. , ένας 
πρώην συνάδελφος, πρώην που ανακατευότανε µε το Επιµελητήριο 
άκουσον – ε ίναι στη συγχορδία της ισοπέδωσης προς τα κάτω, ο οποίος 
λέει ότι οι µηχανικοί του χρωστούνε, ε,  δεν σου χρωστάµε βρε συνάδελφε 
τάδε – εσύ χρωστάς στους µηχανικούς. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τι σχέση έχει;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τι σχέση έχει;   Έχει µε τον ξεπεσµό της «Α», που όλοι 
λέµε, λέµε, λέµε, και ντρεπόµαστε να πούµε ναι,  παραιτούµαι και φεύγω 
πάω σπίτι µου να ‘ρθει ο επόµενος. 

Ο συνάδελφος Σταµατάκης φωνάζει γ ια τους νέους, γ ια τους νέους, 
ποιους νέους;  Ήντα αφήνουν οι παρατάξεις νέοι να βγούνε; 

Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Λυδάκη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιάννη ο ξεπεσµός.. , (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 
εκτός µικροφώνου).. , στην «Α» στη Νοµαρχιακή.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Γενικά, γενικά, γενικά στη κοινωνία της ελληνικής 
κοινωνίας. 
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ΛΥ∆ΑΚΗ:   Συνάδελφοι δεν έχω συνηθίσει να µιλάω από το βήµα γι ’  αυτό 
θα σας παρακαλέσω να συγχωρήσετε το τρακ µου. 

Ο λόγος που θέλω να τοποθετηθώ είναι γ ιατί ήµουνα και εγώ µια 
απ’ αυτούς που υπέγραψαν το χαρτί αυτό που συνέταξε ο κ.  Κασαπάκης, 
θεωρώ ότι δεν έγινε για να καταδικαστούν οι συνάδελφοι,  δεν νοµίζω ότι. .  
Το Σώµα το απέδειξε σήµερα ότι δεν ε ίναι εδώ για να τιµωρεί και να 
καταδικάζει,  ήµασταν στην αίθουσα 40 άτοµα, οι 30 ήτανε υπέρ στο να 
παραµείνουν οι συνάδελφοι που ε ίχε ζητηθεί η διαγραφή τους, µε τον ίδιο 
τρόπο που ζητήθηκε η διαγραφή των συναδέλφων αυτών ζητήθηκε και η 
άρση εµπιστοσύνης των συναδέλφων της Νοµαρχιακής. 

Είπε ο συνάδελφος Πρόεδρος ο Μιχάλης ο Χωραφάς ότι, δεν 
θεωρείται ξένο Σώµα η Νοµαρχιακή.  Όντως δεν θεωρείται ξένο Σώµα και 
δεν θα πρέπει να θεωρείται ξένο Σώµα και γι’  αυτό το λόγο θα θέλαµε 
όλοι εµείς εδώ να συµµετέχουν, να παρευρίσκονται κάποιες φορές οι 
συνάδελφοι αυτοί και ε ιδικά τώρα που τέθηκε αυτό το θέµα και γ ια να 
τους γνωρίσουµε, έτσι;  Εγώ δεν ξέρω κανέναν απ’ αυτούς, ακόµα και τον 
συνάδελφο τον Κατσιδονιωτάκη που ε ίναι στην ίδια παράταξη µε εµένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα Μαρία, έχεις τίποτα άλλο; 
 
ΛΥ∆ΑΚΗ:   Επίσης τέλος θα ήθελα να προτείνω να µην ψηφίσουµε, να 
µην γίνει,  να µην προβούµε σε καµία ψηφοφορία σήµερα και να 
ζητήσουµε ξανά από τους συναδέλφους να παραστούν σε µια επόµενη 
Αντιπροσωπεία, έτσι ώστε να τους γνωρίσουµε και να τους ακούσουµε.  
Να ακούσουµε για ποιο λόγο απουσιάζανε τόσους µήνες, γιατί δεν ε ίναι 
µόνο 4 και 5 µήνες, υπάρχει συνάδελφος που απουσίαζε 17 µήνες και 
αυτό δυσχεραίνει το έργο του Προέδρου, και δεν νοµίζω ότι ο Χωραφάς 
και ο Αντιπρόεδρος ο Καφετζάκης ε ίναι λιγότερο ηµι-απασχολούµενοι και 
έχουνε περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους. 

Ε, γ ι’  αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κληθούν και να µας εξηγήσουν 
ορισµένα πράγµατα και να τους εξηγήσουµε και εµείς.   Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να απαντήσω άµεσα σ’ αυτό, αυτό 
Μαρία δεν ε ίναι εφικτό, από τη στιγµή που µπήκε ένα θέµα θα 
προχωρήσουµε σε ψηφοφορία. 

Εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώµα, µ’ ακούτε 
συνάδελφοι;   Είναι το εξής, γ ίνεται αντιληπτό από όλους ότι αυτή ε ίναι 
µια δυσάρεστη διαδικασία, πολύ δε περισσότερο είναι δυσάρεστη η 
διαδικασία το να βλέπει κάποιος το όνοµα του γραµµένο σε µια 
πρόσκληση για συνεδρίαση που να λέει «άρση εµπιστοσύνης ή 
διαγραφή».  Αυτό αν θυµάστε το ‘πε η συνάδελφος η Μαστοράκη 
προχθές, έχει απόλυτα δίκιο. 

Λοιπόν, εκείνο που θα παρακαλούσα, φροντίστε να ε ίστε εδώ πέρα, 
διότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία θα διακοπεί η συνεδρίαση 
και θα συνεχίσει την επόµενη και θα το έχει πάλι θέµα.  Αυτή την ευθύνη 
να καταλάβετε, όλα τα άλλα που ε ίπε ο Βαϊλάκης, που είπε..,  αυτά όντως 
είναι κροκοδειλίσια δάκρια, όταν ξεκινάει ένα θέµα να κάτσετε να το 
τελειώνουµε να µην το επαναφέρουµε και µάλιστα όταν θίγει άλλους, έτσι;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα τελειώσοµε. 

Λοιπόν, ο συνάδελφος Πασχαλίδης. 
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ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι το θέµα πραγµατικά ε ίναι σοβαρό 
και ε ίναι και λυπηρό, ενώ η συνεδρίαση σήµερα άρχισε ευχάριστα µε τους 
συναδέλφους να απονέµουν τα εύσηµα τους στον Μπριλάκη, στο 
συνάδελφο τον Κώστα τον Μπριλάκη για τη συνέπεια που επέδειξε στα 
Όργανα που συµµετείχε και στη ∆.Ε. από την οποία παραιτήθηκε.  Και 
εδώ να παρατηρήσω ότι ο Πρόεδρος ενώ δείχνει σπουδή να καταδικάζει 
όσους δεν συµµετέχουνε ή ε ίναι ασυνεπείς,  στη συγκεκριµένη περίπτωση 
παρέλειψε ως Πρόεδρος να αναφερθεί στο συνάδελφο Μπριλάκι που 
παραιτήθηκε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν σας την ε ίπα;  Σας την ε ίπα. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:  Λοιπόν, πραγµατικά το θέµα ε ίναι σοβαρό και όπως όλα 
τα σοβαρά θέµατα ε ίναι θέµα πολιτικό, δεν πιστεύω ότι µπορεί να λυθεί 
παίρνοντας διοικητικές αποφάσεις, να καταργήσουµε κάποιους, να 
ξανακάνουµε εκλογές και ποιος θα εγγυηθεί ποιοι θα ‘ναι αυτοί που θα 
βγούνε και τότε το Όργανο θα λειτουργήσει.   Επειδή το θέµα ε ίναι 
πραγµατικά πολιτικό πρέπει να το αντιµετωπίσουµε πολιτικά. 

Υπάρχουνε παρατάξεις όπως είπε και ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Λασιθίου στις οποίες αναφέρονται οι συνάδελφοι γ ια τους 
οποίους γίνεται η συζήτηση.  Νοµίζω ότι δεν θα πρέπει να αποφασίσουµε 
τη διάλυση του Οργάνου στην Αντιπροσωπεία, θα πρέπει το Όργανο να 
λειτουργήσει και να λειτουργήσει µε την ευθύνη των παρατάξεων, η κάθε 
µια αναλαµβάνοντας την ευθύνη των ανθρώπων που έχει στείλει στη 
Νοµαρχιακή Επιτροπή. 

Και ε ίναι ευθύνη και του Προέδρου της Νοµαρχιακής Επιτροπής να 
διευκολύνει τη συνεδρίαση, γιατί ξέρουµε ότι υπάρχει πρόβληµα στο 
Λασίθι,  είναι από τρεις πόλεις,  ε ίναι Σητεία, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, 
άρα θα πρέπει ίσως αυτό που λέγαµε προηγουµένως για την «Α»αντί 
να.. , όλη η «Α»να φεύγει από ‘δω να πηγαίνει στον Άγιο Νικόλαο ή στη 
Σητεία να συνεδριάζει,  εκεί ε ίναι πιο εύκολο οι πέντε άνθρωποι να πάνε 
πότε – πότε στη Σητεία όπου έχει δύο µέλη ή στην Ιεράπετρα. 

Άρα λοιπόν νοµίζω, η πρόταση µου είναι πολιτικά να αντιµετωπιστεί 
το θέµα, πολιτ ικά σηµαίνει ότι δεν λαµβάνοµε διοικητικά µέτρα, δεν 
καθαιρούµε κανένα Όργανο, αναλαµβάνουµε όλοι µαζί την ευθύνη εδώ οι 
παρατάξεις να λειτουργήσει το Όργανο και να λειτουργήσει καλά, διότι 
πραγµατικά ε ίναι απαράδεκτο να υπάρχουν Όργανα τα οποία αδυνατούνε 
να λειτουργήσουνε. 

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κλάδος. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Πρόεδρε θα ήθελα..,  επειδή ε ίπε κάποιο.. ,  αναφέρθηκε στη 
ΠΑΣΚ ο συνάδελφος Κασαπάκης ήθελα να πω δυο κουβέντες γιατί 
τουλάχιστον εγώ...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα αποφασίσει το Σώµα αν θα σου 
δώσουµε το λόγο, τέλειωσε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα το θέσω θέµα, κατάλαβα, εντάξει.   
Έλα συνάδελφε Κλάδο. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Εγώ θα µιλήσω.., ακούγεται;  Ναι,  πολύ λίγο ένα – ενάµισι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γιατί δεν θα τους δοθεί,  κάνεις λάθος, 
η διαδικασία προχωράει πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι περίµενες. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   ∆εν πειράζει, γρήγορα θα τελειώσει. Επειδή ε ίµαι ένας από 
τους υπογράφοντες δεν µετανιώνω καθόλου που υπέγραψα, αλλά 
δυστυχώς οι συνάδελφοι που δεν υπογράψανε τέλος πάντων για 
κάποιους άλλους λόγους, δεν ξέρω τι,  καταλάβανε λάθος, εµείς δεν 
καταδικάζουµε κανένα. 

Θα µιλήσω για το συνάδελφο Τσουκνάκη ο οποίος ε ίναι και φίλος 
µου 18 χρόνια τόσα – 20 χρόνια, παραπάνω, τον ξέρω από το Ρέθυµνο.  
Του ‘χω εξηγήσει,  τον πήρα και του εξήγησα προφορικά ότι δεν ε ίναι 
προσωπικό το θέµα ας πούµε, λέω γι’  αυτόν επειδή τον ξέρω πιο καλά 
απ’ όλους, έπρεπε εδώ...  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  
συγνώµη, συγνώµη Αλέκο, εδώ συζητάτε για ένα έγγραφο που.. .  
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Εγώ θα µιλήσω για ένα λεπτό, θα µε αφήσεις να µιλήσω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Το διάβασες; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ δεν το ξέρω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα µιλήσεις, θα µιλήσεις.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν το ξέρω το έγγραφο αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα µιλήσεις. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   . . .κανείς δεν µε πλησίασε να µου πει υπέγραψε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα µιλήσεις. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ήντα ήσουνα εδώ; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ε, δεν το ξέρω το έγγραφο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αφού δεν ήσουνα εδώ...  
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Χαίροµαι όµως, ουδέν κακό αµιγές καλού, χαίροµαι διότι µ’ 
αυτή την.. ,  έγινε η αφορµή να γίνει µια συζήτηση εδώ για τη Νοµαρχιακή 
του Λασιθίου για την οποία υπάρχει πρόβληµα απ’ ότι βλέποµε, 
υποβλήθηκε παραίτηση και µετά συµµετέχει στα Όργανα χωρίς να άρει τη 
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παραίτηση του εγγράφως, δεν µπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγµατα.  
∆ηλαδή πρέπει να µας απασχολήσει η Ν.Ε. Λασιθίου, αυτό πρέπει να µας 
απασχολήσει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μετά δηλώνει οργισµένος. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   ∆εν ξέρω, εγώ βλέπω τα γραπτά τα οποία τα µαθαίνω απόψε, 
µάλλον το ‘µαθα εχθές, δεν το ‘ξερα καθόλου. 

Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει και δεν ε ίναι θέµα ας πούµε να 
διαγράψουµε, εµείς δεν το φέραµε εδώ για να το διαγράψουµε, το φέραµε 
για να συζητήσουµε. Εντάξει,  το ότι ε ίναι πολιτικό το θέµα συµφωνώ µε 
τον Πασχαλίδη το συνάδελφο, εντάξει θα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ο συνάδελφος Μπάκιντας. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  εµένα 
κανείς αυτό το πράγµα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ήσουν συνάδελφε την προηγούµενη φορά εδώ; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Όχι. . , (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λοιπόν, σύντοµος θα ε ίµαι και εγώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, µια παρένθεση θα κάνω, 
κοίταξε Βαϊλάκη, η συζήτηση αυτή που ανέφερε ο Κασαπάκης έγινε εδώ 
µπροστά, ήµουν µάρτυρας και εγώ.  Ήρθε ο Αντώνης ο Κρασανάκης και 
έτρεξε ο αυτός και του είπε να µην υπογράψει,  τώρα αν έγινε µπροστά 
µας κακώς ή καλώς υπάρχει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  όταν λες δεν σε πλησίασε 
κανένας. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αφού βγήκε ο άλλος και του λέει 
απόφαση της ΠΑΣΚ να µην υπογράψουµε. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Μα δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό έγινε εδώ µπροστά, σου λέω...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα δεν την ε ίπε αυτός το είπε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχεις το λόγο συνάδελφε Μπάκιντα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λοιπόν για το έγγραφο αυτό επειδή και εγώ υπέγραψα, 
θέλω να πω απλά στο συνάδελφο Βαϊλάκη – δεν το γνωρίζεις αυτό το 
έγγραφο όµως πριν το χαρακτήρισες απαράδεκτο ενώ δεν το γνωρίζεις.  
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν το χαρακτήρισα απαράδεκτο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα µην κάνετε διάλογο. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  νοµίζω 
ότι κάποιοι το υπογράψανε.. . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το έγγραφο, τέλος. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν το χαρακτήρισα απαράδεκτο. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λοιπόν.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Κάνετε λάθος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα τα πεις µετά Γιάννη. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Λοιπόν, παρόλα αυτά όπως είπαν και οι προηγούµενοι 
είναι καθαρά ένα θέµα για να ‘ρθει για συζήτηση εδώ και αποδεικνύεται 
αυτή τη στιγµή ότι ορθώς έρχεται γ ια συζήτηση.  Αυτή τη στιγµή εγώ 
τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς αν τα γνωρίζατε όλα αυτά, αλλά εγώ δεν 
γνώριζα τίποτα απ’ όλα αυτά που γίνονται στη Νοµαρχιακή Λασιθίου, ότι 
κατατίθενται παραιτήσεις οι οποίες παίρνονται πίσω προφορικά, δεν 
έρχονται στο Τµήµα εδώ, δεν . . . . . . . . . . . .Αδυνατεί το Όργανο να συνεδριάσει 
για µήνες, ο ένας λείπει 5 µήνες, ο άλλος 15, πραγµατικά νοµίζω ότι καλό 
κάνει η συζήτηση αυτή που γίνεται.   Το µόνο που ακόµα ήθελα να πω 
είναι προς το Πρόεδρο της Νοµαρχιακής, Πρόεδρε ανέφερες ότι δεν 
σχολιάζεις άλλο το έγγραφο εκείνο...  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Το ύφος. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Α, το ύφος, το ύφος.. .  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ήµουν σαφής. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  . . .µπορείς να µην το σχολιάσεις,  όµως εγώ θα ήθελα αν 
είναι εύκολο το περιεχόµενο να σχολιάσεις, δηλαδή αυτά που αναφέρει ο 
συνάδελφος στο έγγραφο αυτά ε ίναι τροµερά.  ∆εν µπορεί να 
απευθύνεται µε τέτοιους χαρακτηρισµούς στο Πρόεδρο της Νοµαρχιακής 
και να µένουνε αναπάντητα αυτά και να µην ξέρουµε εµείς γ ιατί το κάνει 
αυτό, εσύ κάποια υπόνοια δεν έχεις γ ια όλα αυτά;  Συνοδεύεται µε ένα 
έγγραφο ορισµού µελών ΕΠΑΕ……..Εµείς όµως δεν έχουµε γνώση και θα 
ήθελα αυτό λίγο να εξηγηθεί.  

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Καφετζάκης. 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Λοιπόν, καταρχήν Πρόεδρε µιλήσαµε και χθες κατ’ ιδίαν 
έτσι τυχαία που βρεθήκαµε, όσον αφορά την παραίτηση – επειδή ήµουνα 
και εγώ παρών – του συναδέλφου Κατσιδονιωτάκη, ε ίναι ακριβώς έτσι 
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όπως τα είπε ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής, πραγµατικά και πρέπει να το 
γνωρίζετε αυτό διότι µην κρυβόµαστε τώρα πίσω από το δάκτυλο µας, 
στη Νοµαρχιακή του Λασιθίου τα πράγµατα λειτουργούνε λίγο πιο ας 
πούµε σε φιλικό επίπεδο και οι αποφάσεις µας δεν έχουν να κάνουν ούτε 
µε παρατάξεις – ούτε µε αντιδικίες,  δηλαδή όλες οι συνεδριάσεις ε ίναι 
µέσα σε ένα πολύ ήρεµο κλίµα, οι περισσότερες αποφάσεις ε ίναι και 
σχεδόν οµόφωνες, έτσι;   Αν το παρατηρήσετε δηλαδή. 

Θέλω να πω ότι στο Λασίθι δεν ε ίναι η ένταση ας πούµε που 
υπάρχει εδώ πέρα στην Αντιπροσωπεία, οπότε η παραίτηση αυτή του 
συναδέλφου συζητήθηκε µέσα σε ένα πολύ ήρεµο κλίµα, µέσα σε πολύ.. ,  
είπαµε όλοι τις προτάσεις µας και του είπαµε µέσα σε ένα φιλικό επίπεδο 
ότι,  συνάδελφε µην παραιτηθείς ας πούµε διότι ήτανε και. . ,  αν δεν κάνω 
λάθος, και ο µόνος που έτσι εµφανιζότανε και λίγο πιο συχνά.  Εν πάση 
περιπτώσει,  µέσα σ’ αυτό το κλίµα ε ίπε ότι την αποσύρει και τελικά δεν 
θα την καταθέσει.  

∆εν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι το ότι συµµετείχε και στη 
τελευταία συνεδρίαση της Νοµαρχιακής – που µάλιστα για να γίνει 
έπρεπε να ε ίχαµε απαρτία και ήµασταν νοµίζω µόνο οι τρεις µας, άρα 
λοιπόν δεν ήρθε περαστικός να παρακολουθήσει διότι αλλιώς δεν θα 
υπήρχε απαρτία Κωστή για να γίνει,  το κατάλαβες;  Και. . .Ναι, σου 
απαντώ λοιπόν ότι, εάν δεν ήτανε ο Ντίνος δεν θα γινότανε συνεδρίαση 
της Νοµαρχιακής. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Έγινε συνεδρίαση µε έναν που ε ίχε παραιτηθεί ήδη; 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Ξανάλεω, ξανάλεω όχι, ξανάλεω την απέσυρε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγγράφως; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι εγγράφως. 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Όχι,  όχι,  δεν την απέσυρε εγγράφως αλλά ξανάλεω ότι 
στη Νοµαρχιακή, στη Νοµαρχιακή του Λασιθίου τα πράγµατα ε ίναι λίγο 
πιο ας πούµε.. . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το καταλαβαίνω αυτό. 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Έτσι;   Όταν λοιπόν λέµε κάτι προφορικά και ε ίµαστε 3 – 
4 άτοµα ή 5 το πολύ. . . . . . . .  Ναι,  δεν έκανε έγγραφο ας πούµε, εντάξει.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το ζητάτε εγγράφως εσείς.  
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Το ζητάµε εγγράφως εµείς,  εντάξει,  ξανάλεω όµως ότι.. ,  
θέλω να σας βάλω λίγο στο κλίµα για να καταλάβετε ας πούµε το τι 
συµβαίνει,  έτσι;  Λοιπόν...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα η συµµετοχή βρε παιδιά στην «Α» είναι. . ,  δεν 
χρειάζεται έγγραφο µετά.. . 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Λοιπόν.. . 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παιδιά να τελειώνουµε να προλάβουµε 
συνάδελφοι,  ο Ρουκουνάκης βιάζεται.  
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Το ένα κοµµάτι λοιπόν ε ίναι αυτό, όσον αφορά µε το 
ιστορικό ας πούµε της υπόθεσης, άρα λοιπόν καταρρίπτεται αυτό το θέµα 
περί παραίτησης και τα πήρα πίσω. 

Τώρα το τι έχει συµβεί µε το έγγραφο αυτό που και εγώ έµεινα 
κατάπληκτος.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα αφήστε να ακούσουµε τ ι λέει ο 
συνάδελφος, δεν ακούµε, µετά θα ψηφίσοµε, να ακούσουµε, να κρίνοµε. 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Λοιπόν, προχωρώ και λέω ότι, πραγµατικά µε το 
έγγραφο αυτό που έστειλε στο Πρόεδρο της Νοµαρχιακής και εγώ έµεινα 
κατάπληκτος, διότι το κλίµα σας ξανάλεω ότι µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν 
µύριζε µπαρούτι ας πούµε του να συµβούν αυτά τα πράγµατα και να 
γραφτεί τέτοιο κείµενο.  Εν πάση περιπτώσει έπεσα και εγώ από τα 
σύννεφα, δεν ξέρω τώρα το τι υπήρξε µεταξύ του Μιχάλη και του 
συναδέλφου του Κατσιδονιωτάκη, το µόνο που ξέρω είναι ότι υπήρχε µια 
συνυποψηφιότητα ας πούµε όσον αφορά τη Προεδρεία της Νοµαρχιακής 
κ.λ.π. 

Εν πάση περιπτώσει προχωρώντας θέλω να πω το εξής, ότι µ’ αυτά 
και µ’ αυτά η Νοµαρχιακή τελικά όντως δεν µπορεί να λειτουργήσει και 
όλο αυτό το σύστηµα τελικά καταντάει να ε ίναι ένα σύστηµα ενός ή δύο 
ατόµων – όσοι µπορούν να ε ίναι εκεί και πολύ περισσότερο.. ,  θα το πω 
έτσι χωρίς Μιχάλη να ε ίναι µοµφή προς Θεού το ξέρεις,  να είναι ένα one 
man show, έτσι;   ∆ιότι όταν δε µαζευόµαστε να συνεδριάζουµε, 
προφανώς ο ένας θα προσπαθήσει να καλύψει ας πούµε αυτά τα θέµατα 
της Νοµαρχιακής. 

Όσον αφορά το νεανικό σχήµα που άκουσα από κάποιον, 
πραγµατικά αυτή η Νοµαρχιακή έχει ένα νεανικό σχήµα και δεν ξέρω γι’  
αυτό αν τελικά έπαιξε και το ρόλο του ούτως ώστε να το σαµποτάρουµε 
ας πούµε, διότι υπήρξανε και κάποια σαµποταρίσµατα που ένοιωσα 
τουλάχιστον εγώ.   

Τις ιδιαιτερότητες του νοµού που γράφω παρακάτω τις γνωρίζοµε, 
καλώς ή κακώς ο νοµός ε ίναι ένας µη υδροκέφαλος νοµός µε τέσσερις 
πόλεις οι οποίες από την 5µελή Νοµαρχιακή πρέπει να εκπροσωπεύονται 
ας πούµε στη Νοµαρχιακή, τώρα αν ε ίναι καλό ή κακό δεν ξέρω.  Αυτό 
που θα σας πω όµως είναι το εξής, στην 5µελή αυτή τη Νοµαρχιακή 
τυχαίνει να ε ίµαστε δύο από τη Νεάπολη, ένας από τον Άγιο, ένας από 
την Ιεράπετρα και ένας από τη Σητεία, και ε ίµαστε και δύο από την ∆ΚΜ, 
δύο από τη ΠΑΣΚ και ένας από την ΑΜΑΚ, τυχαίνει ένας από την.. ,  
δηλαδή δεν ε ίναι ούτε θέµα παρατάξεων ας πούµε το ποιος λείπει και 
ποιος έρχεται – ούτε θέµα τελικά αποστάσεων, διότι ο ένας που λείπει 
είναι από τη Νεάπολη, ε ίναι πολύ κοντά, έτσι;  

Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ε ίναι θέµα τελικά και ίσως σεβασµού στους 
θεσµούς και ίσως σε ένα σεβασµό στο Τεχνικό Επιµελητήριο και στο να 
προσφέρεις και να ε ίσαι παρών σ’ αυτό που σε έχει εκλέξει ας πούµε η 
«Α»κ.λ.π.,  και είναι και θέµα ανθρώπου και χαρακτήρα πιστεύω, το να 
θες να προσφέρεις και να σέβεσαι κάποια πράγµατα. 
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Και κλείνοντας θέλω να πω ότι, προφανώς και στο Λασίθι δεν 
έχουνε ευθύνη οι παρατάξεις,  διότι να είστε σίγουροι ότι οι παρατάξεις 
δεν παίζουνε και τόσο ρόλο στο Λασίθι διότι σας ξανάλεω ότι, αν δείτε οι 
περισσότερες αποφάσεις είναι οµόφωνες, άρα λοιπόν ούτε µοµφές προς 
τη ΠΑΣΚ, ούτε µοµφές προς τη.. ,  διότι ε ίναι πολύ απλά τα πράγµατα στο 
Λασίθι,  έτσι;   Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Ρουκουνάκης. Τώρα 
φέρε και τις αντιρρήσεις σου άµα θες. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Επί ποια; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί του κανονισµού. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Καλησπέρα συνάδελφοι.  

Καταρχήν χαίροµαι σήµερα που κάνουµε µια συζήτηση για τους 
θεσµούς του Τεχνικού Επιµελητηρίου, ξεκινήσαµε για το θεσµό της «Α» 
του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. και όλοι µας διαπιστώσαµε.. ,  όσο τουλάχιστον 
ήµουνα εδώ γιατί άργησα λίγο να έρθω, ότι δεν λειτουργεί σωστά και στο 
τέλος της συζήτησης µας σήµερα ερχόµαστε για ένα άλλο θεσµό του 
Τ.Ε.Ε. – να µιλήσουµε για τη Νοµαρχιακή – που πάλι βλέπουµε ότι δεν 
λειτουργεί σωστά.  Νοµίζω ότι όλοι πρέπει να αναρωτηθούµε ότι κάτι 
φταίει,  να δούµε ότι κάτι φταίε ι και κάτι δεν λειτουργεί σωστά, από την 
«Α» του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. µέχρι τη Ν.Ε. του Λασιθίου ή ενός 
περιφερειακού νοµού.  Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να αλλάξει,  αυτό είναι το 
µόνο σίγουρο, ένα. 

Όλοι θέλουµε εδώ µέσα να αναβαθµίσουµε το Τεχνικό Επιµελητήριο 
και να δώσουµε το θεσµικό ρόλο που του αντιστοιχεί.   Νοµίζω ότι 
καταρχήν η πρώτη απαίτηση είναι να λειτουργεί το Όργανο – άσχετα αν 
λειτουργεί ή όχι σωστά, από τη στιγµή λοιπόν που το Όργανο το 
συγκεκριµένο τώρα που συζητάµε η Νοµαρχιακή Επιτροπή δεν 
λειτουργεί,  πρέπει να το κάνουµε να λειτουργήσει,  µε τον έναν ή µε τον 
άλλο τρόπο. 

Έχουµε ξανάρθει εδώ και έχουµε ξαναµιλήσει για τη Νοµαρχιακή 
Επιτροπή και ε ίχαµε πει και ο συνάδελφος Χωραφάς και εγώ ότι φταίνε οι 
παρατάξεις, ακούστηκαν και σήµερα ότι ε ίναι πολιτ ικό το θέµα.  Αν οι 
παρατάξεις νοµίζω ‘θελαν να λειτουργήσει θα παίρνανε τα µέλη τους, 
τους τρεις που έχουµε σήµερα εδώ για άρση εµπιστοσύνης και να ήτανε 
εδώ.  Νοµίζω ότι ούτε οι παρατάξεις θέλουν να λειτουργήσει και αυτό 
πρέπει να βγούνε οι ίδιες οι παρατάξεις και να το παραδεχτούνε σήµερα 
εδώ, γιατί έχουµε ξανα-έρθει και έχουµε ξαναµιλήσει και όµως από τότε 
µέχρι τώρα δεν έχουνε κάνει τίποτα, δεν είδαµε τ ις πράξεις τους. 

Τώρα για τα συγκεκριµένα άτοµα, προσωπικά δεν θέλω να πω 
τίποτα, δεν µε νοιάζει ποιοι ε ίναι ή τι ε ίναι,  αυτό που µε νοιάζει ε ίναι ότι η 
Νοµαρχιακή Επιτροπή δεν λειτουργεί, πρέπει όλοι να σταθούµε εκεί που 
πρέπει.   Νοµίζω ότι εγώ προσωπικά ναι θα ζητήσω την άρση 
εµπιστοσύνης των τριών ατόµων όχι ως άτοµα, ως παρουσίες.  Κάποια 
στιγµή πρέπει να αλλάξουµε κάποια πράγµατα στο Τ.Ε.Ε. αν θέλουµε να 
λειτουργήσει,  δεν λειτουργεί µ’ αυτό το τρόπο, πρέπει να αναλογιστούµε 
όλοι τι  φταίε ι.  

Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος ∆ολαψάκης, για δύο θα 
γίνει η ψηφοφορία, γ ια τον αυτόν δεν θα γίνει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι;   Εγώ έχω χαρτί συνάδελφε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα συνάδελφε ∆ολαψάκη. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι στο λίγο χρόνο που πρέπει να µιλήσουµε για 
ένα τόσο σοβαρό θέµα θα πρέπει πραγµατικά να κάνουµε µια αυτοκριτική 
για το τι κάνουµε εδώ µέσα.  Είπε πολύ σωστά ο νεαρός Ρουκουνάκης ότι 
σήµερα βγάλαµε ένα συµπέρασµα, από το απώτατο Όργανο του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας µέχρι το Όργανο µιας Νοµαρχιακής Επιτροπής 
όλα ε ίναι κατά διαόλου, κοινή διαπίστωση όλων µέσα στην αίθουσα του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, στην Αντιπροσωπεία, αυτό 
το συµπέρασµα βγάλαµε σήµερα. 

Όµως το να προχωρούµε και να κάνουµε µια κριτική και να µην 
βρούµε τους λόγους για τους οποίους αυτά τα πράγµατα λειτουργούν τότε 
έχουµε αποτύχει,  ή το να προχωρούµε συνέχεια µε προτάσεις του 
Κασαπάκη ή του ∆ολαψάκη ή του Προέδρου ή του αλλουνού, να 
µαζεύουµε υπογραφές για να στέλνουµε κάποιους συναδέλφους στην 
αποβολή, στην αντικατάσταση ή οτιδήποτε µε βρίσκει τελείως αντίθετο, 
και όχι µόνο εµένα αλλά και την ιστορία του Τ.Ε.Ε..    

Θα µου επιτρέψεις Πρόεδρε, εσύ µου έδωσες τη πάσα, ε ίπες µια 
κουβέντα στο τέλος η οποία δεν µ’ άρεσε καθόλου εµένα προσωπικά, δεν 
µ’ άρεσε να λέει κάποιος Πρόεδρος «Α» ότι αυτή την έδρα – που δεν έχει 
αντιπρόσωπο να την πάρει – θα την πάρει µάλλον η τάδε παράταξη, δεν 
λέω το όνοµα της, δεν έχει σηµασία. 

Εµένα µε πείραξε ξέρετε για ποιο λόγο;  ∆εν µ’ αρέσει να 
φαλκιδεύεται οποιαδήποτε διαδικασία εκλογική µε διαδικασίες συλλογής...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό.. , (δεν αποδίδεται καθαρά, 
µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Επιτρέψτε µου, δεν σε διέκοψα Πρόεδρε, είπατε 
συγκεκριµένα ότι,  επειδή δεν υπάρχει άλλος αντικαταστάτης του τάδε, 
µάλλον την έδρα θα την πάρει ο τάδε αντικαταστάτης, ε ίπατε και ένα 
όνοµα, δεν µε ενδιαφέρει γιατί, δεν θέλω τέτοιες διαδικασίες εγώ 
προσωπικά.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το όνοµα.. .  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   . . .τοποθετούµε.. ,  επιτρέψτε µου, αν µου φας όλο το 
χρόνο Πρόεδρε τότε δεν θα πω τίποτα εγώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  όχι,  θέλω να µου πεις ποιο όνοµα. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Αν θέλετε µετά...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι είπα, δεν κατάλαβες. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι µε συγχωρείτε,  αναφέρθηκα σε 
όνοµα;  Εγώ το µόνο όνοµα που είπα – ε ίπα ότι,  εάν διαγραφεί ο 
Τσουκνάκης ο επόµενος που ε ίναι στο ψηφοδέλτιο είναι ο Καραβελάκης, 
ποιο όνοµα είπα; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Είπατε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι να το πεις.  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   . . .ότι αν δεν υπάρχει άλλος στη παράταξη.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν στο.. .  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   . . .τότε πρέπει να γίνουνε εκλογές και την έδρα είπατε θα 
τη πάρει ο τάδε, θέλετε να σας πω και το όνοµα της παράταξης που 
είπατε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Είπε για την ΑΜΑΚ. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Η ΑΜΑΚ είναι,  αλλά.. . 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Μπράβο, το ξέρω πολύ καλά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν κατάλαβα, εγώ είπα.. .  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Συνάδελφε Μονιάκη εάν όλων ο χρόνος φαγωθεί. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .ότι ο Τσιχλής.. ,  δεν καταλαβαίνεις 
συνάδελφε τι λέµε…....και µε κατηγορείς κιόλας. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   ∆εν σε κατηγορώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπα...  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Αναφέρω συγκεκριµένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως λες.. ,  µα εγώ είπα.. .  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Το επιβεβαίωσε και ο κ.  Μονιάκης, σας το ε ίπε τώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Τσιχλής ε ίναι της ΑΜΑΚ, εάν χάσει 
την έδρα του, επειδή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.. . 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Μπράβο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .την έδρα θα την κρατήσει η ΑΜΑΚ. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Λοιπόν.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .όπως και την έδρα θα την κρατήσει η 
∆ΚΜ. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Άρα θα αλλάξει το εκλογικό.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Το εκλογικό αποτέλεσµα στον Άγιο Νικόλαο εµµέσως 
πλην σαφώς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν αλλάζει τίποτα συνάδελφε. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Καλά, συγνώµη συνάδελφε, εντάξει.   Λοιπόν.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν κατάλαβες. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Νοµίζω...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν κατάλαβες τι είπα. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Νοµίζω ότι η άποψη η δικ ιά µου ε ίναι ότι,  η κριτική επί 
αυτής της κατάστασης ε ίναι εποικοδοµητική και πρέπει να γίνεται.   ∆εν θα 
δούµε ποτέ στην ιστορία του Τ.Ε.Ε. να έχει γ ίνε ι άρση εµπιστοσύνης ενός 
Οργάνου, διότι αν αρχίσουµε αυτά τα πράγµατα τότε σιγά – σιγά η 
απαξίωση.. ,  αγώνα για τη µη απαξίωση που κάνουµε αυτή τη στιγµή θα 
την κάνουµε µοναχοί µας. 

Παρακαλώ να προσεχτεί πάρα πολύ η διαδικασία συλλογής 
υπογραφών, που το δέχοµαι και εγώ συµφωνώ µε τους συναδέλφους ότι 
καλά το κάνανε και βάλανε τις υπογραφές για τη κριτική και προτάσεις για 
να βελτιώσουµε αυτό το χαρακτήρα.  Τίποτα άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μονιάκης. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν εγώ εντάξει δεν µιλάω πολύ, αλλά τώρα απ’ αυτά 
που έχω ακούσει. . ,  και εγώ έχω...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ζοριστεί.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Τα ‘χω δει λίγο, έχω ζοριστεί.  

Λοιπόν πρώτα απ’ όλα, να µιλήσουµε λίγο και µε παροιµίες για 
µπας και χαλαρώσουµε λίγο εδώ πέρα, ή στραβός ε ίναι ο αιγιαλός ή 
στραβά αρµενίζουµε λέει µια παροιµία, ωραία;  Τώρα ποιος αρµενίζε ι 
στραβά, η Νοµαρχιακή του Λασιθίου;  Εδώ η «Α»η οποία έφερε σήµερα.. ,  
φέραµε αυτό το θέµα, όποιοι το φέραµε µε το τρόπο που το φέραµε και 
όλοι τώρα ας πούµε ξέρω ‘γω έχουµε αρχίσει να νοιώθουµε και ενοχές, 
εντάξει εγώ καµιά ενοχή δεν νοιώθω, να το πω ξεκάθαρα, έτσι;   Από την 
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αρχή είπα ότι όταν υπόγραφα αυτό το κείµενο το υπόγραφα για να ‘ρθει 
εδώ και να µάθουµε τι γ ίνεται εκεί πέρα. 

∆εύτερον, υπάρχει και άλλη παροιµία, µπρος γκρεµός και πίσω 
ρέµα, ωραία;  ∆ηλαδή εγώ σήµερα δεν έχω πειστεί,  αν διαγράψουµε τους 
συναδέλφους.. , και θα επανέλθω και σ’ αυτό που έχουνε τόσο πολύ µετά 
βδελυγµίας κάποιοι συνάδελφοι αποτρέψει,  έτσι πούνε ότι δεν πρέπει να 
γίνει η διαγραφή ή οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. 

Λοιπόν εγώ δεν έχω πειστεί, αυτοί που θα τους αντικαταστήσουνε 
µα το Θεό αν θα λειτουργήσει καλύτερα να πούµε η Νοµαρχιακή του 
Λασιθίου, δεν το ‘χω καταλάβει, έτσι;  ∆ιότι εδώ άνθρωποι που ε ίναι από 
διαφορετικές παρατάξεις όντως δέχοµαι. . , πολύ σωστά αυτά που είπε ο 
Καφετζάκης και τα καταλαβαίνω ότι σε ένα Σώµα πέντε και στους 
συλλόγους εδώ τους τοπικούς έτσι γ ίνεται πολλές φορές και έτσι γ ινότανε 
και τις παρατάξεις ξεχνάµε, έτσι;   Και λειτουργούµε µε άλλα κριτήρια και 
πιο συναδελφικά και πιο έτσι παρεΐστικα και δεν ξέρω εγώ τι κ.λ.π.,  
ωραία;  Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθώ να ‘χω µερικές απορίες δηλαδή, 
για παράδειγµα.. .  

Πριν φτάσω όµως σ’  αυτό θέλω να πω ότι αυτή τη στιγµή δεν έχω 
πειστεί, τι  θα γίνει στη Νοµαρχιακή του Λασιθίου;  Εντάξει,  αν τους 
αφήσουµε όπως είναι θα αναλάβουνε οι παρατάξεις την ευθύνη για να 
λειτουργήσει καλύτερα;  Και τι κάνανε µέχρι τώρα;  Εµείς δεν καταφέραµε 
τίποτα, δεν κάναµε τίποτα µε το δικό µας, ωραία;  Προσπαθήσαµε, το 
συµµαζέψαµε, δεν συµµαζεύτηκε ας πούµε, πέστε και εσείς τ ι κάνατε µε 
τους δικούς σας; 

Εντάξει,  και στο κάτω – κάτω της γραφής η ΑΜΑΚ πάντα ε ίχε και 
ποτέ δεν ε ίχε. . , µάλλον αν το πούµε και έτσι,  παλιότερα επί Ανηψητάκης 
εποχή κάπως λειτουργούσε η Νοµαρχιακή Επιτροπή του Λασιθίου και 
κάπως τα κατάφερνε ο Αντώνης και να συγκεράσει απόψεις,  και να 
µαζέψει πράγµατα, και εντάσεις και ενστάσεις ας πούµε να διαχειριστεί 
κ.λ.π.,  εδώ και αρκετό καιρό..,  δεν αναφέροµαι στη παρούσα µονάχα 
Νοµαρχιακή, εδώ και αρκετό καιρό εγώ ακούω ότι η Νοµαρχιακή του 
Λασιθίου πρόβληµα, πρόβληµα, κ.λ.π., οι παρατάξεις δεν καταφέρανε να 
το λύσουνε, γιατί θα το λύσουνε τώρα δηλαδή αν πάµε παρακάτω;  Και 
πως θα το λύσουνε τώρα; 

Εδώ είχαµε φτάσει στο τραγελαφικό σηµείο να προτείνουµε κάποτε 
εδώ στη ∆.Ε. να συζητήσει θέµατα της παλιάς πόλης και µε το επιχείρηµα 
ότι αυτά δεν ε ίναι της αρµοδιότητας της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. αλλά ε ίναι 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής του Λασιθίου, δεν ξέρω, να συζητήσουµε 
και για τη Νοµαρχιακή του Λασιθίου, θα το θυµούνται οι παλιότεροι 
συνάδελφοι στη ∆.Ε..  Πέτρο ίσως εσύ να µην τα θυµάσαι,  να µην ήσουνα, 
εντάξει; Εδώ ούτε.. ,  δεν ξέρω αν λύσαµε τα ζητήµατα της παλιάς πόλης 
αλλά πάντως ούτε της Νοµαρχιακής του Λασιθίου έχουµε λύσει.  

Κάτι άλλο, ναι ε ίναι δύσκολο και ε ίναι σκληρό να θες και µε την 
ορολογία που ο νόµος επικαλείται αυτή τη στιγµή να καλείς ανθρώπους 
και να τους στερείς από εκεί την εκλογή που εσύ ο ίδιος ας πούµε 
αποφάσισες πριν από δυο χρόνια κ.λ.π.,  αλλά κάποτε στην Ελλάδα.. ,  
δηλαδή µια άλλη νοοτροπία αγγίζουµε τώρα εδώ που επίσης δεν την 
καταλαβαίνω.  Σε µερικές χώρες του κόσµου ξέρετε µερικοί κάνουν και 
χαρακίρι άµα κάνουνε λάθος και έχουνε κάποιες ευθύνες, εδώ τώρα το 
γιατί κάποιοι δεν πρέπει να  ανακληθούνε σε παραίτηση, όποιοι και να 
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‘ναι αυτοί,  και εµού του ιδίου συµπεριλαµβανοµένου και όλων εµάς εδώ 
µέσα, επίσης δεν µπορώ να το ερµηνεύσω και να το καταλάβω. 

Τώρα όσον αφορά τα της λειτουργίας της Νοµαρχιακής του 
Λασιθίου, δεν ξέρω και δεν.. , καταλαβαίνω το κλίµα που περιέγραψε ο 
Καφετζάκης, άκουσα µε προσοχή αυτά που ε ίπε ο Πρόεδρος, αλλά εδώ 
µερικές απορίες παραµένουνε, γιατί δηλαδή ο Κατσιδονιωτάκης έγγραψε 
αυτό το γράµµα, εντάξει;   Γ ιατί συµµετείχε µετά και δεν ανακάλεσε 
επίσηµα τη παραίτηση του κ.λ.π.;   Και πως πήρε απόφαση η Νοµαρχιακή 
Επιτροπή µετά απ’ αυτό µε ένα τρίτο µέλος µέσα πιθανά το οποίο τυπικά 
ήτανε απέξω σύµφωνα µε το γράµµα του και την παραίτηση που δεν ε ίχε 
ανακαλέσει;  Και εγώ απ’ ότι κατάλαβα ο Κατσιδονιωτάκης κάπου θίχτηκε 
ή πειράχτηκε που δεν ορίστηκε σε µια ΕΠΑΕ εκπρόσωπος, εντάξει;   Γιατί 
ορίστηκε κάποιος άλλος, αλλά ποιο Όργανο την πήρε αυτή την απόφαση 
να µας πει ο Πρόεδρος; 

Εδώ µέσα λέει ότι οι Νοµαρχιακές Επιτροπές το Τ.Ε.Ε. άλφα, βήτα, 
γάµα, ορίζουν τους εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. σε επιτροπές ή άλλα 
Όργανα νοµαρχιακού επιπέδου.  Το όρισε η Νοµαρχιακή Επιτροπή του 
Λασιθίου ας πούµε και τότε ήτανε µέσα ο Κατσιδονιωτάκης και ψήφισε και 
αυτός και µετά παραιτήθηκε;  Τα πήρε στο κρανίο που λένε και 
παραιτήθηκε;  ∆εν έχω καταλάβει πραγµατικά και είναι δυσάρεστα όλα 
αυτά να τα λέµε εδώ µέσα, αλλά ξανάλεω, τι να κάνουµε;  ∆εν ξέρω, 
δηλαδή εντάξει το θέµα ε ίναι πολιτικό, συµφωνώ, ποιος θα µε πείσει ότι 
οι παρατάξεις – συµπεριλαµβανοµένης και της δικ ιάς µας θα καταφέρουµε 
– έτσι;   Και της δικιάς µου θα καταφέρουµε αυτούς τους ανθρώπους να 
τους φέρουµε να λειτουργήσουνε σωστά εκεί µέσα;  Και αν τους 
διαγράψουµε ποιος πάλι. . . 

Επειδή έχει όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες το Λασίθι,  αλλά κάπου 
πρέπει να το δούνε και οι συνάδελφοι οι Λασιθιώτες, δηλαδή εγώ δεν 
δέχοµαι τώρα ότι ούτε η απόσταση Ιεράπετρας – Αγίου Νικολάου ε ίναι 
φοβερή.  Εγώ άµα ξεκινήσω να πάω από ‘δω στο Λασίθι µια µέρα θα 
πάω µέχρι τη Σητεία και θα γυρίσω, εντάξει,  δεν θα το κάνω κάθε 15 
ίσως, αλλά τώρα αυτά τα περί αποστάσεως κ.λ.π. καµιά φορά 
υποκρύπτουνε και άλλα πράγµατα.  Υπάρχει αντικειµενικό πρόβληµα, 
αλλά κάποια στιγµή εντάξει πρέπει να πάψουµε να µιλάµε µόνο για τις 
αποστάσεις σαν αιτ ία, ότι δεν µπορεί να συνεδριάζει η Νοµαρχιακή του 
Λασιθίου, ωραία; 

Και πραγµατικά βρίσκοµαι σε δίληµµα, δεν ξέρω πως θα 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, τι θα κάνω, τι δεν θα κάνω, τι θα ψηφίσω, τι 
δεν θα ψηφίσω, αλλά κάποια στιγµή πρέπει να δούµε τ ι γ ίνεται εδώ.  Αν 
κάποιοι δεν λειτουργούνε.. ,  ωραία, εδώ έστω οκτώ ψήφοι σε καθένα από 
τους.. ,  απόψε αυτούς που είχανε βγει εδώ για να διαγραφούνε ας πούµε 
λόγω απουσιών, έστω οκτώ είπανε ότι βρε φίλε εγώ εκτιµώ ότι κακώς 
απουσίαζες, γιατί να µην το κάνουµε και για τη Νοµαρχιακή του Λασιθίου 
αυτό δηλαδή;  Εντάξει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Βρέντζου. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τι έγινε;   Τελευταία δεν ήµουνα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  τελευταίος πάει ο Καραβελάκης 
για να καλύψει όλα τα ερωτήµατα. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Όλα τα ερωτήµατα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  και 
εγώ θέλω να µιλήσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν το Σώµα δεχτεί.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆έχεται το Σώµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το Σώµα δέχεται;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, θα µιλήσεις, Βαϊλάκη έχω βαρεθεί να 
κάνεις φασαρία, το Σώµα είπε θα µιλήσεις τελείωσε, σταµάτα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ κάνω φασαρία;  Ούτε η φωνή µου δεν ακούγεται. ..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα να κάτσεις εδώ να κάτσω εγώ 
κάτω, ευχαρίστως. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν έχω καµιά διάθεση να κάτσω εκεί,  όταν θα κάτσω... 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Λοιπόν, συνάδελφοι το θέµα της Νοµαρχιακής Λασιθίου 
είναι πραγµατικά ένα θέµα πολύ σοβαρό, ένα θέµα αγκάθι,  εµένα µου 
θυµίζε ι µια από τις πρώτες µου συµµετοχές στην Αντιπροσωπεία, όπου 
είχαµε πάει στον Άγιο Νικόλαο παρόντος τότε του τωρινού Προέδρου και 
ήταν πραγµατικά µια από τις πιο άσχηµες εµπειρίες που έχω ως 
συµµετοχή. 

Είχαµε δεχτεί τότε µια απίστευτη επίθεση από τη Νοµαρχιακή 
Λασιθίου ως ΑΜΑΚ, εµείς από τότε που.. ,  από το 2000 η ΑΜΑΚ δεν έχει 
πάρει ποτέ διακριτή θέση στη Νοµαρχιακή Λασιθίου, ότι 
αποπροσανατολίζουµε τη ∆.Ε.,  ότι ασχολούµαστε µε θέµατα.. ,  τότε 
αναφέρθηκε και ο συνάδελφος ο Μύρωνας µε τη παλιά πόλη και όχι µε 
θέµατα του Λασιθίου, ότι έχουµε πολλές φιλοδοξίες και δεν 
ασχολούµαστε µε τα θέµατα του Τ.Ε.Ε..   Ήτανε πραγµατικά µια πολύ 
άσχηµη έτσι εµπειρία, µια απίστευτη επίθεση και αναφέροµαι στο ότι το 
κλίµα τελικά δεν είναι και τόσο µη πολιτικό, έτσι όπως θέλησε να 
παρουσιαστεί.  

Και µε αµέσως µετά απ’ αυτή την.. ,  µάλλον όχι αµέσως µετά, αλλά 
στη πορεία όταν η ΑΜΑΚ ήτανε η µόνη παράταξη που πήρε σταθερά θέση 
ενάντια στη Μονή Τοπλού θίγοντας όλα τα θέµατα, τα οποία τώρα βέβαια 
θεωρούνται δεδοµένα και γνωστά και πασιφανή σε σχέση και µε την 
εγκυρότητα της.. ,  µάλλον την φερεγγυότητα της εταιρείας που ανέλαβε 
αυτή την επένδυση, αλλά και µε το περιβαλλοντικό κοµµάτι και µε το 
σύνολο τέλος πάντων της επένδυσης, κυνηγηθήκαµε και κατηγορηθήκαµε 
ότι ε ίµαστε ενάντια στην ανάπτυξη στο νοµό, ότι ε ίµαστε µακριά και το 
έχουµε απέξω τέλος πάντων και αυτό το πληρώσαµε και πάρα πολύ 
ακριβά. 

Θέλω να πω λοιπόν ότι τα θέµατα τελικά δεν ε ίναι και τόσο απλά, 
ούτε ε ίναι τόσο µη απολίτικα όπως θέλουνε να παρουσιαστούνε, και δεν 
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ξέρω και κατά πόσο ήταν τόσο οµόφωνη αυτή η απόφαση – όπως 
αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο Καφετζάκης – ήτανε τόσο οµόφωνη η 
απόφαση για να δοθεί ο ΒΟΑΚ µε σύµβαση παραχώρησης της 
Νοµαρχιακής, όπως έγινε η τοποθέτηση στο συνέδριο που έγινε εδώ; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Έχουµε ξεφύγει συνάδελφε Βαϊλάκη;  Μπορεί.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  ∆εν έχουµε ξεφύγει καθόλου από το θέµα, µιλάµε τόση 
ώρα. . . . . . .  Άκουσα.. ,  το θέµα λοιπόν ε ίναι πολιτικό πράγµατι . . . . . .Λοιπόν, 
το θέµα λοιπόν ε ίναι καθαρά πολιτικό πράγµατι,  υπάρχουνε πολλές 
σοβαρές ευθύνες, πραγµατικά θεωρώ ότι ήτανε επιτυχία µόνο και µόνο 
που ήρθε εδώ και συζητήθηκε, γ ιατί όλες τ ις φορές που υπήρχε το 
ερώτηµα – τι γ ίνεται µε τη Νοµαρχιακή και µας τα παρουσίαζε ο 
Πρόεδρος..,  δεν βγήκαν πολλά πράγµατα συνάδελφοι και δεν βγήκε για 
παράδειγµα η διάθεση του συναδέλφου από τη Σητεία του Νίκου του 
Τσουκνάκη, όπου ποτέ δεν ε ιπώθηκε εδώ όσες φορές τοποθετήθηκε ο 
Πρόεδρος ότι ο συνάδελφος έχει διάθεση, ότι προσπαθεί,  ότι συµµετέχει,  
όπως βγήκε.. ,  δηλαδή ήτανε άλλο τελείως το πνεύµα αυτό και τελείως το 
πνεύµα του εγγράφου που έστειλε ο συνάδελφος για να πει γ ιατί δεν 
µπόρεσε κάποιες φορές να παρευρεθεί.  

Ας µην αναφερθώ για τα υπόλοιπα θέµατα µε το συνάδελφο τον 
Κατσιδονιωτάκη – που αναφέρθηκαν πριν πολλοί. .,  και ο συνάδελφος ο 
Μύρωνας και δεν θέλω να πω, δηλαδή τι συµβαίνει εδώ;  Εδώ υπάρχει 
ένα πρόβληµα, υπάρχει πρόβληµα στη Νοµαρχιακή, πρέπει να το..,  όχι.. ,  
καταρχήν να το καταγράψουµε, δηλαδή αυτή τη στιγµή νοµίζω στο µυαλό 
µας ε ίναι πιο έντονα καταγεγραµµένο και ίσως µεγαλύτερη σαφήνεια απ’ 
ότι πριν, που απλώς λέγαµε οι συνάδελφοι δεν πάνε.  ∆εν ε ίναι µόνο ότι 
δεν πάνε, εδώ υπάρχουνε αντιθέσεις, υπάρχουνε καταγγελίες, υπάρχουν 
θέµατα, δεν θα κρίνω αν ε ίναι πιο και τι απ’ όλα συµβαίνει,  αλλά σίγουρα 
όταν γράφονται τέτοια έγγραφα, όταν δεν ανακαλούνται παραιτήσεις, όταν 
δεν ξέρουµε αν κάποιος συµµετέχει ή όχι, όταν δεν ξέρουµε αν ακόµα και 
αυτή τη στιγµή θα πρέπει ο συνάδελφος ο Κατσιδονιωτάκης να µην ε ίναι 
στη διαδικασία απόσυρσης ή µη απόσυρσης, τότε το µόνο σίγουρο είναι 
ότι υπάρχει πρόβληµα. 

Εγώ δεν θεωρώ βέβαια και δεν θεωρούµε και ως παράταξη ότι το 
πρόβληµα το έχει µόνο η Νοµαρχιακή, προφανώς υπάρχει θέµα θεσµών – 
είναι σίγουρο, και ήδη και η «Α»δεν περνά τις καλύτερες στιγµές της.  
Πολλές φορές καταλήγουµε φεύγοντας, χωρίς να έχουµε απαρτία, δεν 
προλαβαίνουµε να συζητήσουµε τα θέµατα, τα µετατοπίζουµε από την µια 
στην άλλη, ήδη το θέµα το επόµενο δεν ξέρω αν προλάβουµε να το 
συζητήσουµε, και τα δύο θέµατα, έτσι;  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   . . .δεν θεωρώ καθόλου το έγγραφο απαράδεκτο, το θεωρώ 
πάρα πολύ σωστό, για να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα.  Λοιπόν . . . . . .Μα να 
ακούνε και από ‘κεί, γ ιατί µιλάω τώρα εγώ και δεν ακούει άνθρωπος 
….……Ε, αφού δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται;   Άµα τώρα το ‘κανα εγώ, το 
κάναµε θα ούρλιαζε……..Λοιπόν ε ίπα ότι,  δεν θεωρώ καθόλου το 
έγγραφο απαράδεκτο, το θεωρώ απόλυτα σωστό, αυτό είναι το ένα θέµα. 
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Το δεύτερο ότι,  µε διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος ότι δεν υπήρχε καµία 
επίσηµη τουλάχιστον απόφαση από την ΠΑΣΚ να µην υπογραφεί,  από 
µέλη της ΠΑΣΚ.  Εµένα δεν µε πλησίασε κανείς και λυπούµαι που ε ίναι 
σβησµένο το όνοµα µου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στην Αθήνα ήσουνα...  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι αλλά εντάξει,  βγαίνει ο Γιάννης τώρα τον οποίο ξέρει 
την εκτίµηση µου και λέει η ΠΑΣΚ και η ΠΑΣΚ, και εµένα δεν µε πλησίασε 
να υπογράψω, πως θα γίνει δηλαδή;  Λοιπόν . . . . . . . .  Αυτό ε ίναι όσον 
αφορά τα επί προσωπικού. 

Τώρα επί της ουσίας...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Που ε ίναι το.. ,  που σου ‘δωσα τις 
υπογραφές;  Το πήρες, που ε ίναι;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιο παιδί µου;  Ποιες υπογραφές; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τις υπογραφές. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Να το, εδώ είναι παιδί µου το έγγραφο, ε ίπα ότι εντάξει,  εγώ 
δεν το ήξερα το ε ίδα σήµερα για πρώτη φορά, ξέρω ότι υπάρχει 
πρόβληµα µε τη Νοµαρχιακή και θεωρώ ότι το πρόβληµα είναι πάρα πολύ 
σοβαρό.  ∆υο άτοµα.. ,  όλοι γνωρίζουµε ότι αυτοί οι δυο ότι τι  κάνουνε, 
υπήρχε πάντα βέβαια κάποιο πρόβληµα και από παλιά, δεν κατηγόρησε 
κανείς την ΑΜΑΚ και δεν κατάλαβα βρε συ Μύρωνα γιατί κάπου στην 
οµιλία σου κάπου είδα ας πούµε να έχεις κάποιες τύψεις,  ίσα – ίσα που η 
ΑΜΑΚ θεωρώ ότι έχει προσφέρει. . . . . . .  Ε, ε ίπες η ΑΜΑΚ και η ΑΜΑΚ, 
εντάξει, η ουσία είναι. . ,  αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι το εξής, τα 
άτοµα αυτά, τα τρία άτοµα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν πάνε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ξεκαθαρίσουµε µιλάµε για δύο, το 
ένα έχει παραιτηθεί. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ έχω ακούσει ότι δεν έχει παραιτηθεί. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ έχω παραίτηση. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Τα πρακτικά λένε ότι δεν έχει παραιτηθεί.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε τότε..,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εν πάση περιπτώσει, η ουσία ε ίναι ότι δεν καταλαβαίνω 
γιατί δεν παραιτούνται οι ίδιοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Γ ιατί δεν παραιτούνται οι ίδιοι αφού δεν ενδιαφέρονται,  γιατί 
δεν µας ευκολύνουνε και δεν παραιτούνται οι ίδιοι,  αλλά αυτή τη στιγµή 
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βρισκόµαστε σε δύσκολη θέση όλοι να καταλήξοµε και να κάνουµε αυτό 
που κάνουµε, που εµένα δεν µου ε ίναι καθόλου ευχάριστο να ψηφίζω 
εναντίον συναδέλφων, πώς θα το κάνουµε;  Βλέπω όµως ότι υπάρχει 
πρόβληµα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παραιτούνται οι ίδιοι και 
γιατί . . . . . . . . .Για να καταλάβω και κάτι άλλο, εντάξει,  αυτοί δεν 
παραιτούνται, υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους άλλους;  Θα έλεγα 
δηλαδή ότι θα ήταν πιο σωστό να τους καλέσουµε εδώ πέρα.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Με το ζόρι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η Αντιπροσωπεία; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Βεβαίως, να δούµε γιατί δεν παραιτούνται οι ίδιοι,  δηλαδή 
δεν το κατάλαβα, από τη στιγµή που δεν ενδιαφέρονται. . . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα τους έχουµε προσκαλέσει και 
έχουµε δικό τους θέµα.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Αν εξαιρέσεις τον Τσουκνάκη ο οποίος εν πάση περιπτώσει 
έδειξε ένα ενδιαφέρον ας πούµε, που και αυτός.. ,  εγώ τουλάχιστον δεν 
καλύφθηκα από ένα γράµµα έτσι ας πούµε, θα προτιµούσα να ‘ρχοτανε 
εδώ να µου πει τι έγινε και τι δεν έγινε,  ο Τσιχλής δεν εµφανίζεται 
καθόλου εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν τον ενδιαφέρει η θέση, ας 
παραιτηθεί να µπει κάποιος άλλος από την ΑΜΑΚ βρε παιδιά, δεν το 
καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση αυτή ας πούµε. 

Και το τρίτο που θέλω να πω τελειώνοντας, γ ιατί εδώ θέλω να 
τελειώσω, ίσως παρεξηγήθηκα.  Ε, θεωρώ τώρα ότι δεν ε ίναι και ιδιαίτερα 
σωστό να υπογράφουνε έγγραφα άτοµα τα οποία έχουνε ακριβώς το ίδιο 
πρόβληµα και αναφέροµαι στο Μάξιµο, ο οποίος δεν έχει πατήσει το πόδι 
του εδώ πέρα και µου γράφει έγγραφο ας πούµε που το οποίο λέει ούτε 
λίγο – ούτε πολύ ότι οι άλλοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.  Θα έλεγα εγώ 
λοιπόν – που ε ίµαι από τα µέλη που µπορεί να κατηγορηθώ για οτιδήποτε 
– αλλά δεν µπορώ να κατηγορηθώ ποτέ για απουσίες, ότι όταν κανείς 
θέλει κάτι να ζητήσει,  πρέπει ο ίδιος να ‘ναι εντάξει.   Αυτό ήθελα να πω 
από την αρχή…….. Και αναφέροµαι και στο Μανιά και στον Πρόεδρο 
τώρα του Λιµενικού Ταµείου……..Εγώ δεν µπορώ, δεν µπορώ να το 
κρύψω όµως, δεν µπορείς να υπογράψεις δηλαδή τέτοια έγγραφα ας 
πούµε και να ζητάς την απόσυρση µελών όταν εσύ δεν πατάς, και ο 
Μηνάς ο Καπετανάκης. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Πάντως τώρα.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα συνάδελφε. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εντάξει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Γολοβάνη. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Γολοβάνη. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν.. ,  µα να απαντήσει,  ήντα εγώ το έφερα να απαντήσει 
την επόµενη φορά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, τελείωσε. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, Βαϊλάκη τελειώσαµε. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Τι µέλλει γενέσθαι τώρα, διότι εδώ έχοµε πέραν όλων αυτών 
των πραγµάτων.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν άκουσα, τι;  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Τι µέλλει γενέσθαι λέω, έχουµε ένα πολύ σοβαρό θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα γίνει ψηφοφορία. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Θα γίνει ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό λέει ο νόµος. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν το αποφασίζω εγώ, ο νόµος. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Να τους διώξουµε αυτούς, να γίνει ψηφοφορία, ποιοι θα 
µπούνε δηλαδή; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν ξέρω. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Τι θα γίνει; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το αποτέλεσµα θα αποδείξε ι.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Θα διαλύσουµε τελείως τη Νοµαρχιακή; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η κάλπη, δεν ξέρω τι θα βγει.   Θα 
γίνουν εκλογές εκ νέου, µην ρωτάς εµένα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ θα έλεγα ότι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ θα έλεγα πρόταση, πριν γίνουνε εκλογές να έχουνε 
βρεθεί αντικαταστάτες.. .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι προτείνει το Σώµα παιδιά, 
κατάργηση του νόµου.. . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   . . .συγκεκριµένοι διότι θα διαλυθεί. ..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κάθε φορά έχουµε τα ίδια.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν υπάρχει περίπτωση να µην γίνει 
ψηφοφορία φίλε, ο νόµος το λέει, τελείωσε, δεν είναι συνδικαλιστικό το 
θέµα. Συνάδελφοι παρακαλώ, παρακαλώ συνάδελφοι,  το λόγο έχει 
ζητήσει.. ,  σταµάτα, σταµατήστε επιτέλους, γι’  αυτό δεν τελειώνουµε,  
µιλάτε, µιλάτε, µιλάτε συνέχεια, έλεος, σοβαρευτείτε βρε παιδιά.  Έθεσε ο 
Ρουκουνάκης θέµα αρχών, έθεσε θέµα θεσµών, ε,  βουλώστε το 
επιτέλους. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εντάξει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία να τελειώσουµε θέλοµε, και 
εγώ θέλω να φύγω όχι µόνο εσείς. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ηρέµησε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ψυχραιµία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αλλά µε αναγκάζετε να κάθοµαι εδώ 
πέρα να σας ακούω που µιλάτε από κάτω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ψυχραιµία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, δεν παλεύεστε, δεν παλεύεστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  
έρχεστε εδώ για να κουβεντιάζετε . . . . . . .  Κάτσετε στο σπίτι σας επιτέλους. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Κάτσετε στο σπίτι σας επιτέλους όσοι δεν θέλετε να...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο η 
συνάδελφος Μαστοράκη, δεν ήταν εγγεγραµµένη, επειδή ε ίναι 
Λασιθιώτισσα προτείνω να της το δώσουµε, συµφωνεί το Σώµα ή 
διαφωνεί;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι,  συµφωνούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, συνάδελφε έχεις το λόγο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και το Καφετζάκη.. .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν τα θέµατα.. ,  τώρα θα απαντήσω 
και σ’ αυτά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το Καφετζάκη...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο Καφετζάκης έχει στόµα, εσύ µη 
µιλάς.  Έλα συνάδελφε. 
 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:  Βασικά εγώ δεν θέλω να το εντοπίσω καταρχάς το 
πρόβληµα στη Νοµαρχιακή του Λασιθίου, διότι επειδή έχω ζήσει πολλά 
χρόνια στο Λασίθι και είναι και η καταγωγή µου από ‘κεί, αυτό που έχω 
σαν ε ικόνα από το Λασίθι ε ίναι ότι υπήρχε πάντα κάποιο πρόβληµα της 
λειτουργίας των συναδέλφων σε συλλογικό επίπεδο και δεν ξέρω για ποιο 
λόγο, ενδεχοµένως επειδή νοιώθουνε αποµακρυσµένοι από το κέντρο, 
ενδεχοµένως επειδή νοιώθουνε ότι είναι µακριά από τα κέντρα λήψεων 
των αποφάσεων.  Οι συνάδελφοι ίσως σε κάποιες καταστάσεις που θα 
‘πρεπε να λειτουργήσουνε συλλογικά κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω πως 
λειτουργεί η ψυχολογία τους και αποµονώνονται στον εαυτό τους ο 
καθένας και σε συλλογικό επίπεδο πάντα πιστεύω ότι υπήρχε κάποιο 
πρόβληµα και οπότε αυτό ίσως να ε ίναι και ευθύνη ολονών να διορθωθεί.   
∆ηλαδή αυτό που σας ε ίπα και πριν σε πιο απλό.. , για το πιο απλό θέµα, 
για το που γίνονται οι Αντιπροσωπείες είναι ένα πολύ απλό, αλλά λέω ότι 
θα ‘πρεπε και το κέντρο να δείξε ι κάποια πιο.. ,  να προσεγγίσει 
περισσότερο τέλος πάντων το Λασίθι σε κάποιο επίπεδο. 

Μετά όµως πιστεύω ότι και αυτοί που ε ίναι. . ,  οι Λασιθιώτες που 
συµµετέχουνε σε θεσµούς ίσως θα ‘πρεπε όλοι – και εµένα βάζω – θα 
‘πρεπε σε κάποιες φάσεις να είµαστε πιο τυπικοί.   ∆ηλαδή καλό είναι το 
παρεΐστικο που ε ίπε ο συνάδελφος ο Καφετζάκης πριν, αλλά για να τους 
κάνουµε να το πάρουνε πιο σοβαρά θα ‘πρεπε να το.. ,  το θεσµό αυτό του 
Τ.Ε.Ε. και να συµµετέχουνε ίσως θα ‘πρεπε να ‘µαστε λίγο πιο τυπικοί,  
δηλαδή πιο πολύ ακριβώς τι λένε οι θεσµοί και τι λέει ο νόµος και να το 
εφαρµόζουµε σωστά, ώστε ο άλλος να µην το βλέπει σε παρεϊστικό, ότι 
τη µια παραιτούµαι και την άλλη συµµετέχω, αλλά να το βλέπει ότι από τη 
στιγµή που έχω υποβάλλει µια παραίτηση δεν µπορεί να γίνεται µετά 
συνεδρίαση και να συµµετέχω και να παίρνεται απόφαση. 

∆ηλαδή να το επιβάλλουµε µόνοι µας αυτοί που συµµετέχουµε και 
θέλουµε να συνεχιστούν κάποιοι θεσµοί και να λειτουργούνε και στο νοµό 
Λασιθίου, να επιβάλουµε µόνοι µας κάποια πιο µεγάλη τυπικότητα.  Αυτό 
θεωρώ καταρχήν ξεκίνηµα και σιγά – σιγά άµα δουν και άλλοι ότι άµα 
τους πιέζεις µε κάποιο τρόπο ότι αυτή ε ίναι η νοµοθεσία, αυτοί ε ίναι οι 
θεσµοί και πρέπει έτσι να λειτουργούµε, σιγά – σιγά νοµίζω ότι θα 
αρχίσει να αλλάζει αυτό.   

Αυτό το λέω τώρα κάπως προβληµατισµένη περισσότερο σε πιο 
ευρύ επίπεδο για το νοµό Λασιθίου, γ ιατί ε ίναι ο τόπος µου και γιατί µε 
ενδιαφέρει. 

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, ο συνάδελφος Καραβελάκης. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι µ’  ακούτε;  Λοιπόν, έχουν 
τεθεί δύο αιτήµατα επί προσωπικού τα οποία προσωπικά τα απορρίπτω, 
το ένα είναι του συνάδελφου του Καφετζάκη και το άλλο ε ίναι του 
συνάδελφου Κασαπάκη.  Ο µεν Κασαπάκης γι ’  αυτά που ε ίπε ο Βαϊλάκης 
ο οποίος.. ,  εν κατακλείδι ο Βαϊλάκης δεν το ‘ξερε, τι τον ενδιαφέρει τον 
Κασαπάκη αν το ήξερε ή δεν το ήξερε.  Άρα δεν ε ίναι προσωπικό το 
θέµα, απλά είναι ένα γεγονός ότι δεν το ήξερε, τελείωσε. 

Λοιπόν, όσον αφορά το ΒΟΑΚ δεν ε ίναι προσωπικό για σένα 
συνάδελφε, άρα δεν ε ίναι προσωπικό, άρα τα απορρίπτω και τα δύο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα όχι Πρόεδρε, δεν σου είπα.. , (δεν αποδίδεται καθαρά, 
µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφε Καραβελάκη έχεις 
το λόγο. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Για πόση ώρα έχω το λόγο Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσύ τώρα.. . 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   2,5 ώρες; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν νοµίζω...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από ‘δω µέχρι το Λασίθι.  
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι καταρχήν απεκδύοµαι το ρόλο του µέλους 
της ∆.Ε.,  δεν µιλώ σαν να ‘µαι µέλος της ∆.Ε..   ανοίγω όµως µια 
παρένθεση για να πω για τον Κωστή τον Μπριλάκι µια µόνο κουβέντα, 
ένας εξ αγχιστείας  Λασιθιώτης έφυγε και ένας Λασιθιώτης ήρθε στη ∆.Ε.,  
κλείνω. 

∆εύτερον, σου ‘χω ζητήσει πολλές φορές το κανονισµό της «Α»– 
δεν τον έχω πάρει,  έχω ένα άλλο κανονισµό της δουλειάς µου 114 άρθρα 
και στο άρθρο 15 λέει ιεραρχία του έργου, δεν το διαβάζω είναι 6 – 7 
σελίδες. 

Έχω και ένα άλλο κανονισµό που τον διαβάζουµε µε τον Μιχάλη 
κάθε φορά, τώρα τελευταία αρχίσαµε να τον διαβάζουµε, κανονισµό 
λειτουργίας Νοµαρχιακών Επιτροπών του Τ.Ε.Ε. – όπως εγκρίθηκε από 
την «Α» του Τ.Ε.Ε. το 1995.  Άρθρο 1ο  παράγραφος 1η ,  την ευθύνη 
λειτουργίας των Νοµαρχιακών Επιτροπών έχει η αντίστοιχη ∆.Ε. του 
Περιφερειακού Τµήµατος κ.λ.π., κ.λ.π.,  η οποία ενηµερώνει την «Α» και 
πάει λέγοντας. 

Είπατε πολλά και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, δυστυχώς αυτή 
είναι η κακοµοιριά του τελευταίου.  Μπάκιντας και Κλάδος.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ήταν αίτηµα δικό σου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Επιλογή σου ήταν. 
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ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Μπάκιντας και Κλάδος, µην περιµένετε λογική στο 
Λασίθι.   ∆ιευκρινίζω, παραιτήθηκε ο συνάδελφος µ’ αυτή την επιστολή, 
εγώ προσωπικά την χαρακτηρίζω λίβελο, την πρωτοκόλλησα γιατί ήθελε 
να πρωτοκολληθεί.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ο ίδιος; 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Ναι,  την έστειλα στο συνάδελφο Χωραφά λέγοντας του 
ότι,  πήγαινε πάνω από το FAX γιατί θα σου ‘ρθει ένα χαρτί που δεν θέλω 
να το δει ούτε η γραµµατέας σου.  Η κοινοποίηση έπρεπε να ‘ρθει στο 
Τµήµα από τον Κατσιδονιωτάκη; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βέβαια. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Γιατί µου ‘χουν έρθει πολλά από την Εισαγγελία και σε 
λιγότερο από τρεις µέρες τα ‘χω πάει στον παραλήπτη, το συγκεκριµένο 
θεώρησα ότι θα ‘ρχοτανε εδώ. Όσον αφορά τη πρόταση, θα την 
υπέγραφα εφόσον ήµουν τη προηγούµενη.. ,  αν ήµουν µάλλον και εγώ τη 
προηγούµενη φορά εδώ θα την υπέγραφα για τρεις λόγους, καταρχήν το 
‘χα πει στο Πρόεδρο, µε πήρε µια Κυριακή βράδυ τηλέφωνο και µου λέει 
το και το, και του ε ίπα ότι θα την βάλω την υπογραφή µου αρκεί να ‘µαι ο 
17ος  γ ια να µην θεωρηθεί ότι υποκινώ εγώ το θέµα. 

∆εν το φοβάµαι το πρόβληµα, τη Νοµαρχιακή τη ζω από το Γενάρη 
του 2003, έχω περάσει τρεις Νοµαρχιακές. 

Και ο τρίτος λόγος ήτανε για να µην λέει ο Κασαπάκης ότι η ΠΑΣΚ 
ήτανε εκείνη η οποία µπήκε µπετό και δεν υπέγραψε κανείς κ.λ.π.,  στο 
κάτω – κάτω της γραφής δεν φοβόµουνα ότι θα µου ‘λεγε ο 
Ροµπογιαννάκης πως είµαι ξένο Σώµα. 

Είπε ο Μανόλης ο ∆ολαψάκης και αν δεν απατώµαι το ‘πε και ο 
Μύρωνας και κάποιος άλλος, τι  θα γίνει αν θα τους διαγράψουµε.  
Υπάρχει ιστορία συνάδελφοι,  υπήρχε ένας Πουλής τον οποίο εγώ δεν τον 
πρόλαβα, ο οποίος κάποτε καθαιρέθηκε, αποσύρθηκε η εµπιστοσύνη, δεν 
ξέρω πως το ‘πανε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  διεγράφη από το Σώµα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιος ο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Πουλής διεγράφη από το Σώµα µε 27 
σε 28 παρόντες συνάδελφοι 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Ήτανε από την Αντιπροσωπεία; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από την Ιεράπετρα. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Ήτανε από την «Α»η διαγραφή; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από την Αντιπροσωπεία. 
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ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Μάλιστα, εγώ νόµιζα ότι ήτανε στη Νοµαρχιακή.  Το 
πρόβληµα εν πάση περιπτώσει είναι διαχρονικό, υπάρχει λύση;  Ναι 
υπάρχει λύση, και η λύση αυτή θα πρέπει να ‘ρθει µέσα από τη ∆.Ε. που 
‘χει την ευθύνη του Οργάνου. 

Προσωπικά δεσµεύοµαι ότι την επόµενη Πέµπτη θα παίξει αυτό το 
θέµα, και γ ια να µην νοµίζετε ότι λέω σαχλαµάρες, πρόσφατα..,  οι 
περισσότεροι µάλλον πήραµε τα πρακτικά του συνεδρίου των νησιωτικών 
τµηµάτων που έγινε εδώ και τα πρακτικά δεν τα θα ‘χουµε για να 
στολίσουνε ένα πόντο στη βιβλιοθήκη, τα ‘χουµε για να τα διαβάζουµε. 

Στηρίζεται λοιπόν στον όρο νησιωτικότητα και παίζε ι πάνω σε δύο 
µοντέλα, στο µοντέλο που δουλεύει το Τµήµα Βορείου-ανατολικού Αιγαίου 
και το Τµήµα ∆ωδεκανήσου.  Έτοιµη ε ίναι η ε ισήγηση, δυο τηλέφωνα 
θέλω να κάνω ακόµα για να τα φτιάξω και µέχρι τη Παρασκευή και 
∆ευτέρα ο Πρόεδρος θα το ‘χε ι για να το διανείµει να συζητηθεί και να 
‘ρθει πια η ε ισήγηση, γιατί άκουσα οι περισσότεροι. . , και πρώτα απ‘ όλα 
ο Θεόδουλος ο Πασχαλίδης είπε ότι πρέπει να λυθεί πολιτικά.  Ε, να τη 
φέρει λοιπόν µια ε ισήγηση εδώ πέρα η ∆.Ε. και να δούµε τι θα γίνει. . ,  
τώρα σ’  αυτή τη τριετία αυτή κλείνει,  σε οκτώ µήνες, σε εννιά µήνες 
έχουµε εκλογές. Να ξεκινήσει µια διαδικασία, να γίνει η διαβούλευση που 
λέει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο µε τους συναδέλφους του Λασιθίου, να 
δούµε αν αυτή η λύση που θα προταθεί εάν υιοθετηθεί και από την 
Αντιπροσωπεία, µάλλον δεν θα υιοθετηθεί από την Αντιπροσωπεία, 
πρώτα πρέπει να γίνει η διαβούλευση, να δούµε τους ενδιαφέρει τους 
συναδέλφους του Λασιθίου να αλλάξει το µοντέλο και τι  να αλλάξει;  

Καταρχήν πρέπει να µάθουνε να γίνουνε πολιτικοί,  Νοµαρχιακές 
γίνονται κάθε µεσηµέρι και έρχεται ο ένας φαγωµένος και ρεύεται,  και 
έρχεται ο άλλος νηστικός και πεινά, και έρχεται ο άλλος και σκέφτεται το 
ραντεβού της επόµενης ώρας και ο άλλος λέει – άντε να τελειώνουµε βρε 
παιδιά να πάρω τα κοπέλια από το σχολειό και πάει λέγοντας…….Και 
πάει λέγοντας, όποτε έρχονται,  ήταν νοµίζω και µια φορά που ήρθαν οι 
τέσσερις…….Όσον αφορά τη περίπτωση του Ντίνου, δεν χρειάζεται να 
ορκιστώ, απλά η περίπτωση του Ντίνου του Κατσιδονιωτάκη ξεκίνησε 
από το Σεπτέµβρη του 2007 και ήρθε εδώ µέσα ένα έγγραφο το 758 στις 
19 Σεπτεµβρίου του 2007, το διάβασες εσύ Πρόεδρε γιατί ήρθε τυχαία 
στα χέρια σου, η πολύµηνη απουσία από τις συνεδριάσεις του Οργάνου. 

Το ξεκίνησε τότε ο Μιχάλης στέλνοντας µου ένα σηµείωµα – στείλε 
αυτό στο Ντίνο ότι, συνάδελφε επειδή έλειπες επί τριµήνου σε 
διαγράφουµε.  Λέω κοίταξε να δεις Μιχάλη, καλό θα ‘ναι να µην το 
εξαντλήσεις αµέσως, θα το φέρεις σιγά – σιγά, θα το κάνεις όπως το 
κάνει ο Ποβάσκη, να ζητήσεις τους λόγους για τους οποίους λείπει,  και 
του στείλαµε µια επιστολή – δεν χρειάζεται να τη διαβάσω γιατί την ε ίχες 
διαβάσει τότε και ε ίχε γίνε ι και µια σχετική συζήτηση. 

∆ουλέψανε οι παρατάξεις τότε;  Ναι διέρρευσε εδώ µέσα, παρουσία 
µου ο Πρόεδρος της ∆.Ε. πήρε τον Τσουκνάκη τηλέφωνο του λέει – ρε συ 
τι γίνεται;   Πας – δεν πας;  Α, ναι ξέρεις κ.λ.π., δεν ξέρω αν.. ,  η Χαρά 
ήτανε τότε επικεφαλής της ∆ΚΜ, δεν ξέρω αν πήρε τηλέφωνο, πάντως ω! 
του θαύµατος στην αµέσως επόµενη Νοµαρχιακή.. ,  ενώ ξέραµε ότι ο 
Καφετζάκης ήτανε τότε στην Ιταλία, έγινε Νοµαρχιακή παρουσία 
Κατσιδονιωτάκη και Τσουκνάκη…….∆εν ξέρω βέβαια αν η Βάννα πήρε 
τον Τσιχλή τηλέφωνο, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Βάννα µπορεί να πήρε ο 
Τσιχλής να µην το σήκωσε……….Κοντολογίς,  οι παρατάξεις πρέπει να 
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παίζουνε το ρόλο του µπαµπούλα;  Όχι,  θα πρέπει να το δούµε κάτω από 
µια άλλη βάση και την άλλη βάση αυτή πιστεύω ότι θα καταφέροµε να τη 
συζητήσουµε στη ∆.Ε. και θα τα φέρουµε να γίνει µια πρώτη ε ισήγηση 
εδώ πέρα ενηµέρωσης του Οργάνου και στη συνέχεια, αφού γίνει η 
διαβούλευση, να παρθεί η τελική απόφαση και να αρχίσει να λειτουργεί 
από την επόµενη θητεία, µάλλον από την επόµενη 3ετία, µέχρι τότε όµως 
τι γίνεται;   Τι κάνουµε;  Θέµατα τρέχουνε. 

Αυτοί εδώ τώρα που υφίσταται τη µοµφή συµµετέχουνε;  ∆εν 
ξανασυµµετέχουνε;  Πρέπει να κάνουµε την άλλη βδοµάδα Νοµαρχιακή;  
Έχουµε θέµατα, να τα φέρουµε τα θέµατα στη ∆.Ε.;   Θα την παύσουµε;  
Θα την καταργήσουµε;  Τι θα γίνει;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το ζητούµενο. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Ακουστήκανε κάποιες νηφάλιες φωνές, είπαν ας τους 
αφήσουµε εκεί πέρα, ας τους βάλουµε στο φιλότιµο τους, δεν ξέρω, οκτώ 
µήνες ε ίναι βρε παιδιά µπορεί να περάσουνε.  Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι 
αυτή τη στιγµή και να τους ξηλώσουµε και να βάλουµε τρεις άλλους – και 
άντε ποιους θα βάλεις και άντε αν θα εκπροσωπείται η Σητεία, και άντε 
αν θα εκπροσωπείται η Ιεράπετρα, και πάλι µεσηµέρι θα γίνεται και πάλι 
τα κοπέλια πρέπει να παίρνουνε από το σχολείο, και πάλι θα πεινούνε ή 
πάλι θα ρεύονται…………∆εν έχουνε κοπέλια, ε ίναι απάντρευτοι…….. 
Θεωρώ ότι σε αναµονή αυτής της εισήγησης από τη ∆.Ε. να τα αφήσουµε 
τα πράγµατα ως έχουνε, νοµίζω ότι η Ειρήνη το ε ίπε ανοιχτά, δεν ξέρω τι 
θα αποφασίσετε τελικά, δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτή ή κλειστή η 
ψηφοφορία.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κλειστή. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Κλειστή µε κάλπη; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με κάλπη, το λέει ο νόµος. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Το λέει ο νόµος, εγώ πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να 
παραµείνουνε και εκτιµώ ότι αυτή η διαδικασία που έγινε απόψε, αυτή η 
ταλαιπωρία – που δεν ήτανε ταλαιπωρία – κάποτε έπρεπε να σπάσει το 
απόστηµα και νοµίζω ότι έσπασε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Καλό ήτανε. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Καλό ήτανε τελικά, ας τους γίνει µάθηµα και δεν ξέρω 
τώρα µήπως θα πρέπει να βρούµε και µια φόρµουλα για το Ντίνο, γιατί 
στο Ντίνο εγώ τουλάχιστον του το ‘χα πει τότε, στείλε µου ένα χαρτί ή 
γράψε το εκείνη την ώρα ότι αίρω τη παραίτηση µου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ε, βέβαια. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Αλλά όσο πήρε ο Πρόεδρος τη κοινοποίηση της 
επιστολής, άλλο τόσο πήραµε και εµείς την άρση της παραίτησης του.  
Αυτά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι εν τάχει θα το κλείσουµε το 
θέµα για να προχωρήσουµε στη ψηφοφορία.  Παρακαλώ, επειδή 
συνάδελφοι της ΠΑΣΚ παραπονιούνται συνέχεια ο Καραβελάκης µίλησε 9 
λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, έχει τον υψηλότερο χρόνο απ’ όλους, έτσι 
προς γνώση για τα επόµενα πολλά λόγια. Εκείνο που θέλω να πω είναι 
ότι,  το έφερα αυτό το θέµα πριν το φέρει ο Κασαπάκης και συνάδελφε 
Χωραφά για τρίτη φορά το έβαλα στο θέµα της λειτουργίας του Τ.Ε.Ε..   
Λοιπόν, όντως οι παρατάξεις δεν έκαναν τίποτα, άρα ε ίναι ένα θέµα που 
απορρίπτεται.  

Η «Α» δεν δικαιούται να κάνει τίποτα, να τον καλέσουµε να κάνουµε 
τι;   Εδώ τους καλούµε για διαγραφή και δεν παρουσιάζονται συνάδελφοι,  
τι καθόµαστε και συζητάµε;  ∆ηλαδή να το ψάξοµε, είναι πολιτικό το θέµα, 
δηλαδή τι πολιτικό ε ίναι το θέµα;  Πόσο πολιτ ικό ε ίναι επιτέλους;  Αν ε ίναι 
πολιτικό συνάδελφε Πασχαλίδη ενεργήστε αύριο το πρωί, ζητήστε τη 
παραίτηση του, αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε και αν ε ίναι 
υποχρεωµένος να σας σεβαστεί αυτός.  Εκλεγµένος ε ίναι συνάδελφοι 
αυτός, δεν ε ίναι εκλεγµένος από σας, εκλεγµένος από το Σώµα. Όχι από 
την ΠΑΣΚ, εσείς τον προτείνατε εµείς ψηφίσαµε εδώ πέρα, και το τι 
ψήφισε ο καθένας ε ίναι λογαριασµός δικός του. 

Όσον αφορά τώρα το συνάδελφο Μπάκιντα που ε ίπε αν ε ίναι 
παρών, προηγουµένως.. ,  ο Κούβακας ε ίναι παρών παράδειγµα, ο 
συνάδελφος ο Τρουλλινός ε ίναι παρών, ο καθένας µπορεί να παρίσταται 
σε µια συνεδρίαση, οι συνεδριάσεις των Οργάνων του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου ε ίναι δηµόσιες διότι το ορίζε ι ο νόµος. Αυτή τη στιγµή 
δυστυχώς ο Κατσιδονιωτάκης όλα τα τυπικά στοιχεία ε ίναι υπέρ αυτού, 
εγώ ρώτησα.. ,  το πρώτο πράγµα που ρώτησα τον Καραβελάκη εάν έχει 
τηρηθεί κανένα πρακτικό και υπάρχει ένα πρακτικό που να λέει ότι ήρθε ο 
Κατσιδονιωτάκης και µας ε ίπε – εγώ δεν παραιτούµαι.   Καταρχάς για 
µένα δεν υπάρχει µου είπε πρακτικό γραµµένο, πρακτικό γραµµένο. Τα 
Όργανα συνάδελφε Μπάκιντα νοµίµως λειτουργούν για τρεις µήνες όταν 
παραιτηθεί κάποιος, όλες οι αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον έχουν 
εκείνη τη στιγµή πλειοψηφία.  Εγώ θεωρώ... 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Πλειοψηφία.. ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θεωρώ ότι εκεί. . ,  ναι, αλλά υπάρχει 
ένα πολύ λεπτό σηµείο συνάδελφε Ρουκουνάκη ότι,  ο νόµος λέει ότι αν οι 
απόντες ε ίναι περισσότεροι από τους παρόντες, οι παρόντες.. ,  το Σώµα 
έχει τέσσερις,  από τη στιγµή που παραιτήθηκε η Νοµαρχιακή Επιτροπή 
αποτελείται από τέσσερα άτοµα, ήταν τα δύο, είναι πολύ – πολύ 
διφορούµενο αν είναι.   Κατά τη προσωπική µου άποψη οι αποφάσεις ε ίναι 
άκυρες, εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω, πλην όµως εγώ δεν έχω την 
ευθύνη, την ευθύνη την έχει η ∆.Ε. όπως λέει ο νόµος – αυτό που 
διάβασα. 

Όσον αφορά τον Καραβελάκη τώρα που µίλησε για νόµο, δυστυχώς 
για σένα Καραβελάκη το µεν νόµο θα µπορούσες να τον πάρεις από τη 
γραµµατεία, αλλά στον έχω στείλει εγώ και το κανονισµό λειτουργίας και 
το νόµο, σας τους έχω στείλει σε ηλεκτρονική µορφή που τα έχει γράψει 
και τα δύο η Εµµανουέλα, δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή πουθενά.  
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Η συζήτηση που κάναµε για το κανονισµό λειτουργίας ε ίναι ο νόµος και 
µετά προσθέσαµε τα άλλα πράγµατα και σας το έστειλα µε E-mail , λοιπόν 
τον έχεις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα Πρόεδρε γράφτηκες στη λίστα για τοποθέτηση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιος εγώ;  Εγώ κλείνω, λοιπόν, 
ξεκαθάρισα ποια ε ίναι η συµµετοχή του. 

Και επαναλαµβάνω πάλι να τα ακούει ο Πρόεδρος της ∆.Ε., όσον 
αφορά τη νοµιµότητα ή όχι των αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
θα τη κρίνει η ∆.Ε.,  καλό ε ίναι να τη κρίνει όµως µε νοµική συµβουλή, 
όπως εγώ όλα τα θέµατα τα κρίνω – να ‘χετε υπόψη σας – µε νοµική 
συµβουλή. ∆εν έχω σπουδάσει νοµικά, αλλά έχω από πίσω µου δυο – 
τρεις φίλους νοµικούς που τους συµβουλεύοµαι.  

Υπάρχει το Προεδρικό ∆ιάταγµα το 883 και το έχω φέρει 
επανειληµµένως εδώ να συζητηθεί, να αποφασίσοµε ότι έχοµε το 
δικαίωµα εκ του νόµου να προσλάβουµε ένα Νοµικό Σύµβουλο.   
Προβλέπεται να προσλάβουν τα Περιφερειακά Τµήµατα ένα Νοµικό 
Σύµβουλο, απλά η Αθήνα τους προσλαµβάνει και τους κρατάει εκεί.  Ένας 
Νοµικός Σύµβουλος ε ίναι απαραίτητος συνάδελφοι,  διότι αυτή τη στιγµή 
συνάδελφοι τη παραίτηση του Κατσιδονιωτάκη οφείλω να την αποδεχτώ 
και θα προχωρήσω σε εκλογές. 

Όσον αφορά το όνοµα που είπαµε (.. . ) συνάδελφε ε ίπα και 
προηγουµένως ότι, εάν παραιτηθεί και ο Καραβελάκης η έδρα ανήκει στη 
ΠΑΣΚ, γιατί κόλλησες ότι ανήκει στην ΑΜΑΚ και δεν λες, γιατί είπες ότι 
ανήκει στη ΠΑΣΚ;  Αυτό δεν το ‘πες, κόλλησες στην ΑΜΑΚ. 

Λοιπόν, συνάδελφοι όπως ορίζε ι ο νόµος.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  το 
όλο θέµα ξεκίνησε µε παρουσίες και απουσίες και το µόνο που έχω να 
σου επισηµάνω εδώ είναι ότι,  εδώ στο Ηράκλειο έχουν τη δυνατότητα 
κάποιοι να ‘ρχονται να υπογράφουν και να φεύγουν και να µην ε ίναι ποτέ 
προς διαγραφή, ενώ ο Σητειακός και ο Ιεραπετρίτης δεν την έχει τη 
δυνατότητα αυτή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βεβαίως και αυτός ε ίναι ο ιδιαίτερος 
λόγος όπου ζήτησα παλαιότερα το Λασίθι,  το µέλη εκ Λασιθίου να έχουν  
τη δυνατότητα πέντε απουσιών. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το λέω και για σας, δεν το λέω για µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ το ζήτησα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Που έρχονται και υπογράφουνε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ το ζήτησα και δεν πέρασε, τι να 
κάνω δηλαδή παραπάνω, να το επιβάλλω;  ∆εν έχω το δικαίωµα.   

Λοιπόν συνάδελφοι,  γ ια να προχωρήσουµε λίγο γρήγορα, Μαίρη, 
Μαρία. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε εδώ που τα λέµε τώρα δώδεκα η ώρα.. , (δεν 
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, θα τελειώσουµε αµέσως, 
µπορεί να ψηφίσουν και να φύγουν, το αποτέλεσµα.. .  

Λοιπόν, εντάξει δεν πειράζει δεν είναι. . ,  ο νόµος λέει γ ια δύο, 
λοιπόν συνάδελφοι µ’  ακούτε; συνάδελφοι παρακαλώ µ’ ακούτε;  
Συνάδελφοι βιάζεστε να φύγοµε, Μπριλάκι, Καραβελάκη, να τελειώσοµε. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Πρόεδρε..,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου).. ,  ο συνάδελφος Καραβελάκης για κάποια ε ισήγηση που θα 
γίνει από τη ∆.Ε., θα πάρουµε µια απόφαση στην «Α» χωρίς να ‘χουµε 
καµία ε ισήγηση.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι συνάδελφοι,  θα πάρουµε απόφαση, 
ήρθε το θέµα, ψήφισε κατά συνείδηση, η ε ισήγηση του Καραβελάκη θα 
είναι πως θα πρέπει να λειτουργεί η Νοµαρχιακή. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  την 
ευθύνη της λειτουργίας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πως θα ‘χει.. ,  την ευθύνη.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  
λε ιτουργίας Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και εµείς έχοµε την ευθύνη της 
ψηφοφορίας. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Αρκεί να ‘χουµε όλοι την άποψη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι,  εδώ υπάρχει ένα 
ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο γράφει.. ,  µ’ ακούτε;  Καραβελάκη µ’ ακούς;  
Σταµατήστε ένα λεπτό, δυο λεπτά θέλουµε για να τελειώσοµε παιδιά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφε από ‘κε ί,  Πόπη, 
λοιπόν.. . .. .Σηκωθείτε να ψηφίσετε όπως θέλετε αφού κουβεντιάζετε,  
ακούστε πως θα ψηφίσετε και κουβεντιάστε µετά, ένα λεπτό. 

Λοιπόν, υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, όταν θα µπει ασταύρωτο ε ίναι 
λευκό, όποιον θέλετε να διαγραφεί θα του βάζετε ένα σταυρό, εάν θέλετε 
να το ακυρώσετε να του βάζετε ένα «Χ» απάνω, γιατί υπάρχουν και 
άκυρα τα οποία επιδρούν ως παρόντα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελείωσε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ο σταυρός άκυρο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σταυρός.. , όχι, σταυρός στο όνοµα 
σηµαίνει διαγραφή, µιλάτε και δεν µ’ ακούτε, µιλάει ο Χωραφάς από 
πίσω...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ το άκουσα Πρόεδρε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι αλλά δεν το άκουσε η Ματίνα και 
ρωτάει τι  ε ίπα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Επανέλαβε µια φορά...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και ρωτάει τι ε ίπα, εσύ το άκουσες.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πρόεδρε ξαναπές τα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γι’  αυτό κάντε ησυχία. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆υο λεπτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα πάρετε ένα ψηφοδέλτιο, δεν θα 
βάλουµε πάλι φακέλους, συµφωνείτε σ’ αυτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι,  ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, όποιον θέλετε να διαγραφεί θα 
βάλετε ένα «+» – ένα «Χ» ότι θέλετε βάλτε, λοιπόν όποιον θέλετε.  Αν 
δεν θέλετε να διαγραφεί κανένας ή λευκό θα το ρίξετε έτσι το ψηφοδέλτιο, 
αλλά θα το ρίξετε µέσα γιατί πρέπει να έχουµε χαρτιά.   Όποιος θέλει να 
δηλώσει ακυρότητα – δηλαδή ότι ε ίναι παρών, τράβα του µια γραµµή και 
πες ότι.. ,  καταλάβατε;  Η διαγραφή θέλει σταυρουδάκι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και όταν δεν θέλουµε να διαγραφεί. . . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όταν θέλουµε να παραµείνει κάποιος στη Νοµαρχιακή.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το βάζοµε ως έχει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν βάζεις τίποτα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και το λευκό; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πως θα ξεχωρίσει.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το είπες λευκό Πρόεδρε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πως θα ξεχωρίσουµε το λευκό; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βάλε του ένα «Χ» απάνω. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τη ζωή σας τη κάνετε δύσκολη, θα 
ψηφίσεις λευκό..,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, λευκό θέλετε – λευκό θα πάρετε, 
γιατί δηµιουργείτε θέµατα για πλάκα, έχω και το Γιώργο για πλάκα εδώ 
µέσα. Αν θες να φύγει κάποιος θα του βάλεις σταυρό, από ‘κε ί και πέρα 
αν θες να µείνει δεν θα βάλεις τίποτα και άµα δεν θες να ψηφίσεις θα 
ρίξεις το λευκό χαρτί που θα σου δώσοµε. Άµα θες να διαγραφεί. . , όποιος 
θες να διαγραφεί θα του βάλεις ένα σταυρό, εσύ τι θες να ρίξε ις λευκό;  
Θα πάρεις λευκή κόλλα, να σου δώσουµε λευκή κόλλα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σας έχω πει τι σηµαίνουνε τα λευκά και 
τα παρόντα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τελευταία, τελευταία.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλω να πω πόσα χαρτιά λευκά θα 
‘ναι,  αλλά έπρεπε εσύ να πας να τα φέρεις όχι η Μαρία. 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θα πάρετε δύο ψηφοδέλτια, συνάδελφοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ένα λευκό και άλλο µε ονόµατα, όσοι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  η ουσία των πραγµάτων είναι,  αν 
θέλετε να διαγραφεί βάλτε ένα σταυρό να τελειώνει,  αυτό συζητάµε.. ,  
λευκά – παρόντα και µπούρδες. 

Λοιπόν, Σταµατάκης.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα σας παρακαλώ..,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καθίστε κάτω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άσε, θα τα φωνάζω εγώ και να µου 
πεις εσύ.  Λοιπόν, Σταµατάκης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Λείπει,  λε ίπει,  προχώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πατρικαλάκη. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τι είναι αυτά τα πράγµατα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ρουκουνάκης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Έφυγε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έφυγε;  Ψήφισε;  Α, όχι µέσα,   
Σφακιανάκη, Κλάδος Αλέξανδρος, Βρέντζου, Βρέντζου έλα, 
Ασσαριωτάκης. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πάει αυτός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ασσαριωτάκης ε ίπαµε όχι,  
Μαυρογιάννης, Μαυρογιάννης Αντώνης, Μονιάκης Μύρων, Τζαβλάκη 
Καλλιόπη, Τζανίνης Εµµανουήλ, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, Μαστοράκη 
Ελένη, Γκοργκούλης Μιχαήλ, Κασαπάκης Ιωάννης, Μανιαδή Ευαγγελία, 
Τριαµατάκη Χαρά ψήφισε, Αγαπάκης Γεώργιος, Σενετάκης Μάξιµος, 
Φραγκιαδάκης Εµµανουήλ ψήφισε, Γολοβάνης Μιχαήλ, Καπετανάκης 
Μηνάς, Κυπριωτάκη Σταµατία ψήφισε, Λυδάκη Μαρία, Παπαδάκης 
Ιωάννης, Γιάννης Παπαδάκης, ψήφισε;  Χωραφάς ψήφισες;  Χωραφάς, 
Φανουράκης Κωνσταντίνος και Ορφανός Στυλιανός, Ιν ιωτάκης Πέτρος, 
Μπαρτολότσι Ιουλία, Βαϊλάκης Ιωάννης, Πασχαλίδης Θεόδουλος,  
Αλιφιεράκης, Κουρλετάκης, Τσαγκαράκη Ευφροσύνη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τσαγκαράκη έλα, ∆ολαψάκης, Αφρώ 
άµα κάνει κάποιος ένσταση θα την ακυρώσω διότι ψήφισες φανερά και ο 
νόµος λέει µυστική ψηφοφορία, µπες µέσα, εδώ έριξες και µπήκες µετά, 
αφού έριξες και µπήκες τώρα µην µου λες εµένα ότι θες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπριλάκις,  έλα Κωστή, Μπριλάκις,  από 
πίσω θα πας κάνε ότι θες και έλα έξω, Φουρναράκης, Μαρνέλλος, 
Ροµπογιαννάκης, Κενδριστάκη ∆ήµητρα, Γρηγοράκης Ευάγγελος, 
Κρασανάκης Αντώνης, Αλεξάκη Μαίρη, Νεονάκης ∆ηµήτριος, Καφετζάκης 
Γεώργιος, Καραβελάκης Εµµανουήλ, δώσε µου τον κατάλογο πάλι να 
διαβάσω τα «Χ». 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Σταµατάκης Γεώργιος, Πατρικαλάκη Ελευθερία, 
Σφακιανάκη Ιωάννα, Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Γκοργκούλης Μιχαήλ, 
Μανιαδή Ευαγγελία, Σενετάκης Μάξιµος, Καπετανάκης Μηνάς, Ποβάσκη 
Ριχάρδος, Μπαρτολότσι Ιουλία, Μαµουλάκης Χαράλαµπος δεν ε ίναι 
παρών, Κουρλετάκης Γεώργιος, Μαρνέλλος Ιωάννης, Κενδριστάκη 
∆ήµητρα, Γρηγοράκης Ευάγγελος, Κρασανάκης Αντώνης, Νεονάκης 
∆ηµήτριος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έκλεισε ο κατάλογος, πόσοι ψήφισαν; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ψήφισαν 34 άτοµα, βρες τα 
µέσα είναι 34;  Εδώ όµως θέλει ονόµατα, έτσι;   ∆εν βάζεις Νοµαρχιακή, 
εντάξει, βάλε από κάτω ονόµατα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι,  η ψηφοφορία 
έληξε, ψήφισαν 34 άτοµα, 1 λευκό, 6 διαγραφή και των δύο συναδέλφων, 
και τα 6 ήταν και οι δύο και 27 να παραµείνουν. Η ώρα συνάδελφοι ε ίναι 
24:20, καληνύχτα σας, τα επόµενα δύο θέµατα.. .  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Πρόεδρε.. ,  έχουµε καταθέσει και ζητάµε να ε ίναι 
ξεχωριστό θέµα.. .  
 



Συνεδρίαση 2η         11ης   Φεβρουαρίου  2009          σελίς   102 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν µπορεί να ε ίναι µόνο του γιατί 
έχουµε πολλά θέµατα, εκτός αν δέχεστε να κάνουµε αλλεπάλληλες 
συνεδριάσεις, τα επόµενα δύο θέµατα.. ,  εσύ το κατέθεσες, ούτως ή 
άλλως αναβάλλεται.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα αναβάλλεται ούτως ή άλλως, δεν 
φτάσαµε εκεί.  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Μα είπαµε να είναι µοναδικό θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εσείς το ζητάτε, αλλά δεν είναι εφικτό 
αυτό. Ένα θέµα να µπει;   ∆εν µπορεί να.. ,  και τα άλλα τι θα γίνουνε;  Εγώ 
µπορώ να κάνω κάθε βδοµάδα συνεδρίαση συνάδελφε, δεν έχω 
πρόβληµα, εσείς το ‘χετε το πρόβληµα, έτσι;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τα επόµενα δύο θέµατα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τα δύο αναβάλλονται,  αλλά λέει ο 
συνάδελφος...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Γολοβάνης έχει 
καταθέσει ένα αίτηµα, το ε ίχε καταθέσει να αναβληθεί µη υπολογίζοντας 
την ώρα, αλλά παράλληλα ζητάει να συζητηθεί µόνο του και εγώ του λέω, 
είναι αδύνατον να συζητηθεί µόνο του διότι έχουµε πολλά θέµατα τα 
οποία.. .  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Αν το ‘λεγες να αποφασίσει το Σώµα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ θα σου πω ένα απλό θέµα, η 
Νοµαρχιακή Επιτροπή από σήµερα δεν µπορεί να λειτουργήσει. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Πρόεδρε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η Νοµαρχιακή Επιτροπή από σήµερα 
11.11 δεν ε ίπε;  Πότε υπέβαλλε την παραίτηση του;……….11.11, τρεις 
µήνες, ε ίναι 11/2ου,  άρα από αύριο το πρωί δεν µπορεί να συνεδριάσει 
διότι το άτοµο αντικαθίσταται στους τρεις µήνες απ’ ότι λέει ο νόµος, αν 
και θα το δω και θα σε πάρω τηλέφωνο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απ’ ότι θυµάµαι τρεις µήνες. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  
για να ξέρω, έτσι;   Γ ια να ξέρω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο να στο 
πω, άµα θες να το δούµε τώρα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, έκλεισε η συνεδρίαση, 
καληνύχτα. 
 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ  

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η  

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 


