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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Ειδική  Συνεδρίαση  

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 
Της 17ης  Φεβρουαρίου 2014 
Ημέρα Τετάρτη  και Ώρα 19:30 

 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΑΛΥΡΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ  
ΕΙΡΗΝΗ , ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ , 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ  ΒΑΛΙΑ , ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ , 
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ , ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΦΡΥΣΑΛΗ  ΜΕΛΑΝΗ ,  ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54  
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ:54         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 0  

 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1.  Εκλογή  Προέδρου  ,  Αντιπροέδρου ,  Γεν .  Γραμματέα  της  Αντιπροσωπείας .  
2.  Εκλογή  των  εννέα  (9)  μελών  της  Διοικούσας  Επιτροπής .  
3.  Εκλογή  Προέδρου ,  Αντιπροέδρου  και  Γ .  Γραμματέα  της  Δ .Ε .  

 
Γ. ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Συνάδελφοι 
καλησπέρα, παρακαλώ να έρθετε να υπογράψετε σιγά – σιγά όλοι για να κάνουμε έλεγχο 
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απαρτίας. Καθίστε σας παρακαλώ και μην μιλάμε μεταξύ μας γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά 
μπροστά μας. 
 Καλησπέρα καταρχήν σε όλους, σήμερα 17-2-2014, είναι η 1η ειδική συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. 
 Εγώ φαντάζομαι ξέρετε είμαι ο Γιώργος ο Αγαπάκης ο απερχόμενος Πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας της προηγούμενης 3ετίας 2010-2013. 
 Ύστερα από την πράξη ανακήρυξης των επιτυχόντων, καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους 
και στους νέους και στους παλιούς, εύχομαι μια καλύτερη και πιο παραγωγική περίοδο από την 
προηγούμενη και εν πάσει περιπτώσει το Επιμελητήριο να ανακάμψει μπροστά στις ειδικές 
δυσκολίες και στα προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν. 
 Ύστερα από την πράξη ανακήρυξης των επιτυχόντων στις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου, η 
ανακήρυξη δηλαδή που έγινε στις 10 Φεβρουαρίου το ’14, κληθήκαμε σήμερα 17/2ου σε εφαρμογή 
του νόμου 2187/94 με βάση το άρθρο 14 παράγραφος 7, στην 1η ειδική συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του τμήματος της περιόδου 2014-2016, που η συνεδρίαση αυτή αφορά 
αποκλειστικά την εκλογή των οργάνων διοίκησης του τμήματός μας. 
 Η εκλογή των οργάνων γίνεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του νόμου 
1486/84, του άρθρου 14 του νόμου 21187/94 και το άρθρο 18 του Προεδρικού Διατάγματος 7 το 
2010. Είμαστε σε πλήρη απαρτία, όλα τα μέλη είναι παρόντα, 54, κι όπως γνωρίζετε στην ειδική 
συνεδρίαση η απαρτία πρέπει να είναι κατά τα 2/3 η οποία υπερκαλύπτεται. 
 Τα θέματα της 1ης ειδικής συνεδρίασης όπως είπαμε και προηγούμενα είναι αποκλειστικά η 
εκλογή της διοίκησης και συγκεκριμένα ξεκινάμε με τις διαδικασίες. Θα σας πω έτσι επιγραμματικά, 
ξεκινάμε με την πρώτη διαδικασία και συνεχίζουμε. 
 Πρώτη λοιπόν διαδικασία η εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου Αντιπροσωπείας. 
 Ακολούθως, μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, εγκαθίσταται ο νέος Πρόεδρος, 
ακολουθεί η εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας για την 
εκλογή και των τριών αυτών μελών απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, μάλλον πλειοψηφία των 
μελών, όλων των μελών της Αντιπροσωπείας, δηλαδή χρειάζονται 28 ψήφοι.  Αν δεν επιτευχθεί 
αυτό τότε γίνεται επαναληπτική και με σχετική πλειοψηφία εκλέγεται αντίστοιχα η κάθε περίπτωση 
του οργάνου. 
 Ακολουθούν μετά από αυτά η εκλογή των εννέα μελλών της Διοικούσας Επιτροπής και στη 
συνέχεια αφού εκλεγούν τα εννέα μέλη γίνεται η εκλογή του Προέδρου της Διοικούσας, του 
Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε πάρα – πάρα πολλές 
διαδικασίες. Εύχομαι με σύνεση και με ψυχραιμία όλα να πάνε καλά. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο:Εκλογή Προέδρου , Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε από την εκλογή του Προέδρου της Αντιπροσωπείας και συγκεκριμένα από 
την υποβολή υποψηφιοτήτων. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ: Πρόεδρε επί της διαδικασίας μπορώ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αγαπητέ συνάδελφε Ορφανέ θα έλεγα να μην κάνουμε συζητήσεις, ακούστε, 
ακούστε λίγο, γιατί θα ανοίξουμε ολόκληρη συζήτηση.  Εάν έχετε αντίρρηση να ρωτήσω το Σώμα κι 
ότι αποφασίσει το Σώμα. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ: Επί της διαδικασίας. Η πρόταση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στη διαδικασία είναι η 
εξής. Επειδή από την ημέρα των εκλογών πολλά λέχθηκαν γύρω από το σε ποια βάση και σε 
ποιες αρχές θα συγκροτηθούν τα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και πολλά ακούστηκαν σ’ 
αυτό το διάστημα επίσης, γύρω από διάφορες υπόγειες συζητήσεις, μοιράσματα, ανταλλάγματα 
κ.λ.π. Και εμείς έχουμε τη γνώμη ότι αυτά δεν πρέπει να λέγονται σε υπόγειες συναντήσεις και 
συζητήσεις μεταξύ των παρατάξεων, αλλά ο χώρος του ουσιαστικού διαλόγου είναι αυτός εδώ, 
δηλαδή η ίδια η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. 
 Έχω τη γνώμη ότι ναι μεν ο κανονισμός και ο νόμος δεν λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 
τοποθετήσεις παρατάξεων, αλλά δεν το απαγορεύουνε κιόλας. Θα λέγαμε λοιπόν να δοθεί έστω 
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στους επικεφαλής των παρατάξεων ή σ’ έναν από κάθε παράταξη η δυνατότητα να εκφράσουνε, η 
κάθε παράταξη τη θέση της, με ποιες αρχές θα κινηθεί στις επόμενες ψηφοφορίες. Μην πάμε 
δηλαδή έτσι ξερά σε μια ψηφοφορία κι όλα τα άλλα υπόγεια. Νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει, έχω 
την εντύπωση ότι θα διευκολύνει και τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, να καταλάβουνε ότι δεν 
είναι κάτι κρυφό και υπόγειο η διαδικασία που ακολουθούμε, αλλά είναι κάτι δημόσιο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Συνάδελφε είναι σαφής η πρότασή σου. Εγώ θα έλεγα το εξής, συνάδελφε ένα 
λεπτό. Αν ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία συζήτησης δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Η πρόταση η 
δικιά μου, που η δουλειά μου αυτή τη στιγμή είναι να εκλέξουμε τον Πρόεδρο και μετά να συνεχίσει 
η διαδικασία, είναι να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όμως επειδή εγώ κάνω μια δουλειά αυτή τη 
στιγμή αναγκαστική για να γίνει ένα ξεκίνημα παλιάς και καινούριας, το λόγο τον έχει το Σώμα.  Εάν 
δηλαδή κάποιοι διαφωνούν να ρωτήσουμε το Σώμα. Ορίστε τι; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Συμφωνούμε με τον συνάδελφοι Ορφανό, θεωρούμε ότι μια μικρή τοποθέτηση 
τουλάχιστον από τους εκπροσώπους των παρατάξεων για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τέλος 
πάντων πως πάμε σ’ αυτή την εκλογική διαδικασία, είναι σκόπιμο να γίνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως το θέμα, εγώ έχω την άποψη ως υπηρεσιακός Πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας αυτή τη στιγμή, ότι δεν πρέπει να γίνει. Αυτό δεν το κάναμε και στις 
προηγούμενες εκλογές, το θυμάστε πολύ καλά και είχαμε  πάλι τα ίδια και επέμενα να μην γίνει και 
τώρα ξανά επιμένω να μην γίνει. Εφόσον όμως εσείς αντικρούετε εγώ ρωτώ το Σώμα, ποιοι δεν 
θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση γιατί και θα καθυστερήσουμε και δεν προβλέπεται. Να δούμε 
χέρια, να σηκώσουμε χέρια. Ποιοι δεν θέλουν να γίνει η συζήτηση, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, δεν βλέπω εδώ μπροστά, εδώ μπροστά, βρε παιδιά ένα 
λεπτό μην κάνουμε και λάθος, ποιοι δεν θέλουν να γίνει η συζήτηση, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, άλλος είναι; 26 κι εγώ 27 να μην γίνει 
συζήτηση. Συνεπώς είμαστε ισοπαλία και σ’ αυτήν την περίπτωση η άποψη του Προέδρου 
υπερισχύει και είναι να μην γίνει η συζήτηση. Αυτό είναι, βεβαίως, τι να κάνουμε; Συγγνώμη. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Με βάση ποιο άρθρο το λέει αυτό Πρόεδρε; Με βάση ποιο άρθρο, με βάση…, τον 
κανονισμό με βάση ποιο άρθρο το λέει αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εσύ να μου πεις ποιο άρθρο λέει ότι πρέπει να κάνουμε συζήτηση. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Η πλειοψηφία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια πλειοψηφία οι 27 – 27; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να ξαναψηφίσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά παιδιά για όνομα του Θεού, 
προχωράμε στις διαδικασίες. Σας παρακαλώ, και την προηγούμενη φορά αγαπητοί συνάδελφοι 
σας εκτιμώ και το ξέρετε, το ίδιο ακριβώς πράγμα κάναμε. Προχωράμε στη διαδικασία. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Υπερτερούν οι ψήφοι της πρώτης παράταξης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι αγαπητέ συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Την 
προηγούμενη φορά τι κάναμε; Δεν κάναμε και είχατε ίδια γνώμη. Σας παρακαλώ. Για τη διαδικασία, 
υποβολή υποψηφιοτήτων, για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, εάν υπάρχει υποψήφιος να 
υποβληθεί, εγώ καταθέτω την υποψηφιότητά μου, Αγαπάκης Γεώργιος, εάν κάποιος άλλος θέλει 
να υποβάλλει, καταθέτω την υποψηφιότητά μου. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Και η δεύτερη πρόταση να μπει σε ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια πρόταση. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να γίνει η συζήτηση. Του Ορφανού. Να ψηφίσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεν μπορεί να ψηφίσει το ένα μέρος, να ψηφίσει και το άλλο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο άλλο; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το να συζητηθεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο θέμα δεν ήτανε; Μα για όνομα του Θεού την προηγούμενη φορά δεν λέγαμε 
τίποτα τώρα λέμε; Σας παρακαλώ, όχι. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Η πρόταση ήταν να υπάρξει συζήτηση όχι να μην υπάρξει συζήτηση, αυτό πρέπει 
να μπει σε ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όταν υπάρχει ισοψηφία ο Πρόεδρος αποφασίζει, το ξέρετε σε όλα τα συλλογικά 
όργανα. Προχωράμε σας παρακαλώ, επιμένω, επιμένω, την προηγούμενη φορά δεν κάνατε, μην 
επιμένετε τώρα, να αναλώσουμε όλο το βράδυ να συζητάμε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κι 
εγώ, προχωράμε, προχωράμε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Να γίνει ψηφοφορία…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος έκανε πρόταση να μην γίνει συζήτηση. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ακριβώς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρνητικά ψήφισα στην πρόταση, αρνητικά, συνάδελφοι μην παίζουμε με τις λέξεις, 
μην παίζουμε με τις λέξεις. Ξέρετε πολύ καλά τα ίδια συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, ο 
ίδιος ήμουνα και την προηγούμενη φορά. Υποβολή υποψηφιοτήτων, παρακαλώ, εγώ καταθέτω την 
υποψηφιότητά μου, άλλος.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πού την καταθέτεις Πρόεδρε; Σε ποιον; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ στην έδρα, η εφορευτική επιτροπή είναι μετά, μην τα μπερδεύετε τα πράγματα, 
μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα; Έχουμε τόσο καιρό συνεργαστεί εδώ μέσα. Άλλη υποψηφιότητα. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος σε προτείνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά δεν προβλέπεται αυτό, ο καθένας καταθέτει την υποψηφιότητά του. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ποιος προτείνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν προβλέπεται από το νόμο, μην μου λέτε τώρα τέτοιες ερωτήσεις, δεν 
προβλέπεται. Διαβάστε το νόμο, σας παρακαλώ.  Ειρήνη καταθέτεις υποψηφιότητα παιδί μου; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Βεβαίως. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μπράβο, άλλη υποψηφιότητα; Περαιώνεται η υποβολή υποψηφιοτήτων, 
ανακοινώνουμε στο Σώμα την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Η μία υποψηφιότητα είναι – 
ησυχάστε – η μία υποψηφιότητα είναι Αγαπάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ και η άλλη 
υποψηφιότητα είναι Καλλιόπη Τζαβλάκη, ωραία. Αποδέχομαι εγώ την υποψηφιότητά μου, εσύ 
Καλλιόπη την αποδέχεσαι. Θα παρακαλούσα τώρα για την εκλογή ψηφολεκτών, ο νόμος λέει δύο, 
εγώ θα πρότεινα τρεις αν δεν έχετε αντίρρηση για να είναι πιο εύκολη η δουλειά τους. Ένας 
ψηφολέκτης από κάθε…, ως νεότεροι, ΔΚΜ ποιον προτείνει ψηφολέκτη;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τον κ. Αγγελάκη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αγγελάκης παρακαλώ, εδώ, εδώ θα έρθετε κ. Αγγελάκη. Ο δεύτερος 
ψηφολέκτης από την Δημοκρατική Συμπαράταξη; Ο δεύτερος ψηφολέκτης, Δημοκρατική 
Συμπαράταξη ποιος θα ήθελε να είναι ο δεύτερος ψηφολέκτης; Η κυρία; 
 
ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ: Πλατύρραχου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία, πολύ ωραία και από την ΑΜΑΚ τρίτος ψηφολέκτης; Ρουκουνάκης Μανώλης, 
ωραία. Συνάδελφοι θα διακόψουμε προς το παρόν για να ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια, τα δύο αυτά 
ψηφοδέλτια και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Διακόπτουμε για να 
ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια. Ακούστε η ψηφοφορία θα είναι με φακέλους και θα επιστρέψουμε σε 
λίγο. Ξεκινώντας από την ΑΜΑΚ, παιδιά είστε έτοιμοι; Έχουμε τρία ο καθένας και ο φάκελος 
σφραγισμένος. Ξεκινάμε συνάδελφοι. Θα παρακαλούσα όλοι οι συνάδελφοι να μπαίνουν στο 
παραβάν και στη συνέχεια στην κάλπη. Ξεκινάμε, Βρέντζου Ειρήνη. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Σταυρώνουμε ή όχι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Από τη στιγμή που ο υποψήφιος είναι ένας δεν έχει νόημα ο σταυρός. Να 
ετοιμάζεται ο Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Μαυρογιάννης Αντώνιος, να ετοιμάζεται ο…(ο Πρόεδρος 
καλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν με αλφαβητική σειρά…Τώρα θα ψηφίσω εγώ 
Αγαπάκης Γιώργος και μετά η εφορευτική επιτροπή.  Ξεκινάμε Αγγελάκης Κώστας και 
Ρουκουνάκης, Αγγελάκης Κώστας πάρε τρία ψηφοδέλτια και Ρουκουνάκης Εμμανουήλ, και 
ακολουθεί η Πλατύρραχου Καλλιόπη.  (αλλαγή κασέτας)  …διαλογής. Μετά τη διαλογή των 
ψηφοδελτίων από την εφορευτική επιτροπή και το πρακτικό που συνέταξα σας ανακοινώνω το 
αποτέλεσμα της πρώτης εκλογής. 
 Επί συνόλου μελών 54 ψήφισαν 51, δήλωσαν παρόντες 3 και έλαβαν για τη θέση του 
Προέδρου της Αντιπροσωπείας Γεώργιος Αγαπάκης 28 και Καλλιόπη Τζαβλάκη 23, λευκά – άκυρα 
μηδέν. Συνεπώς μετά την εκλογή ανακηρύσσεται νέος Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ο 
υποφαινόμενος Γεώργιος Αγαπάκης. 
 Δυο κουβέντες συνάδελφοι πριν προχωρήσουμε στην επόμενη εκλογή. Ευχαριστώ όλους 
τους συναδέλφους που με ψήφισαν, αλλά και εκείνους που δεν με ψήφισαν. Όλοι είμαστε στο ίδιο 
καζάνι. Θα προσπαθήσω στο διάστημα που θα είμαι εδώ για το καλύτερο. Αυτό λέω μόνο, 
απαιτείται βέβαια, θα τα πούμε και αναλυτικά στην επόμενη συνεδρίαση, απαιτείται συνεργασία 
όλων των φορέων, όλων των ατόμων. Τα προβλήματα είναι κοινά, οι δυσκολίες είναι κοινές και 
λίγο – πολύ οι περισσότεροι από εδώ με γνωρίζετε. Εγώ θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Σας 
ευχαριστώ και πάλι. 

Και συνεχίζουμε στην επόμενη εκλογή, η οποία είναι η εκλογή του Αντιπροέδρου της 
Αντιπροσωπείας, όπου θα παρακαλούσα να υποβάλλετε υποψηφιότητες. Ξεκινάμε με υποβολή 
υποψηφιοτήτων, Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας. Παρακαλώ ξεκινήστε, ποιοι ενδιαφέρονται; 
Να το γράψεις σ’ ένα χαρτί συνάδελφε, ένα λευκό χαρτί, υποβολή υποψηφιότητας Αντιπροέδρου 
της Αντιπροσωπείας. Όχι θα γράψεις Χωραφάς Μιχάλης υποψήφιος Αντιπρόεδρος 
Αντιπροσωπείας. Άλλος συνάδελφος; Δεν βλέπω να υπάρχει κανείς άλλος συνάδελφος, επομένως 
περαιώνουμε την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ανακοινώνουμε στο Σώμα την υποβολή 
υποψηφιότητας του συναδέλφου του Μιχάλη του Χωραφά και τον ερωτώ αν αποδέχεται την 
υποψηφιότητα.  

 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Την αποδέχομαι 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Επομένως προχωράμε στην επόμενη φάση.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Δεν μπορεί να μπει και του Γραμματέα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν γίνεται αγαπητέ Στέλιο, από τη διαδικασία ένα – ένα πάει. Η δεύτερη 
ψηφοφορία είναι για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας. Ξεκινάμε, τα ψηφοδέλτια 
είναι ένα με υποψήφιο το συνάδελφο Χωραφά και το λευκό. Ξεκινάμε τώρα τον κατάλογο 
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ανάποδα, από το τέλος προς τα μπροστά και μετά το αντίστοιχο …(ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν με αλφαβητική σειρά από το τέλος προς την αρχή)…Είναι κανείς 
που να μην άκουσε το όνομά του; Όχι. Επομένως κλείνει η διαδικασία της ψηφοφορίας και 
ακολουθεί η διαλογή.  
 Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων για την εκλογή του Αντιπροέδρους της Αντιπροσωπείας 
επί συνόλου 54 μελών ψήφισαν 51, παρόντες – αποχή 3 και έλαβαν Μιχάλης Χωραφάς 28 και 
λευκά 23. Συνεπώς μετά από τα αποτελέσματα αυτά ανακηρύσσεται Αντιπρόεδρος του 
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος μας, ο Μιχάλης ο Χωραφάς. 
 Μιχάλη καλή δύναμη και καλή συνέχεια και καλή συνεργασία. Μπορείς να έρθεις, πρέπει να 
έρθεις τώρα αφού ανακηρύχτηκες Αντιπρόεδρος, συγχαρητήρια και καλή δουλειά, θέλεις να πεις 
δυο κουβέντες πριν προχωρήσουμε στην επόμενη φάση; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Μιλάμε με έργα στη διάρκεια της θητείας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την ανακήρυξη του Αντιπροέδρου προχωράμε στην εκλογή του Γενικού 
Γραμματέα και ξεκινάμε με την υποβολή υποψηφιοτήτων. Παρακαλώ υποβολή υποψηφιοτήτων για 
το Γ. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας. Υποβάλλεται η υποψηφιότητα Γ. Γραμματέα της Αντιπρο-
σωπείας Ιωάννης Κασαπάκης, υπάρχει άλλη υποψηφιότητα; Βλέπω καλά; Υπάρχει κανείς ή καμία; 
Περαιώνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, ένα λεπτό, ανακοινώνουμε στο Σώμα την 
υποψηφιότητα του Ιωάννη Κασαπάκη και ερωτάται εάν αποδέχεται την υποψηφιότητά του. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Την αποδέχομαι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς προχωράμε στην προετοιμασία των ψηφοδελτίων και στην τρίτη διαδικασία 
εκλογής…(ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν με αλφαβητική σειρά)…  
Εντάξει, εντάξει. Ορφανός Στυλιανός, παρών, Φανουράκης Κώστας, παρών, Φρύσαλη Μελίνα, 
παρούσα, Κασαπάκης Γιάννης, παρών. Είναι κανείς να μην άκουσε το όνομά του; όχι, επομένως 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας, τώρα θα ξεκινήσει η διαλογή, μικρό διάλλειμα. 
 Να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Μετά τη διαλογή που έκανε η εφορευτική επιτροπή, επί 
συνόλου 54, 4 παρόντες 23 λευκά, και 27 υπέρ της υποψηφιότητας του Γενικού Γραμματέα. 
Επειδή λοιπόν με βάση το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεν έχουμε την πλειοψηφία του 50 συν ένα η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται με νέα ψηφοφορία. Και τώρα με σχετική, παρακαλώ, παρακαλώ. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Μετράει επί των ψηφισάντων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι αγαπητέ Στέλιο. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Δες το καλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο νόμος είναι σαφής, να σου διαβάσω το νόμο; Άρθρο 8 παράγραφος 2, τις θέσεις 
του Προεδρείου καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου που συγκεντρώνει ψήφους 
περισσότερους από το μισό του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας, του όλου έτσι; 
Λοιπόν είναι σαφές αυτό. Επομένως η ψηφοφορία θα επαναληφθεί, η υποψηφιότητα ισχύει η ίδια, 
έτσι δεν είναι συνάδελφε Γιάννη; Και αν κάποιος θέλει να υποβάλλει μπορεί να υποβάλλει και νέα 
υποψηφιότητα. Σχετική πλειοψηφία, το λέει εδώ παρακάτω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιάννη γιατί δεν ψήφισες τον εαυτό σου; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τώρα τελείωσε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν είναι υποχρέωσή μου να απολογηθώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η υποψηφιότητα του Γιάννη του Κασαπάκη ισχύει έτσι Γιάννη; Υπάρχει άλλη 
υποψηφιότητα; Όχι, προχωράμε λοιπόν, προχωράμε σε νέα διαδικασία. Ετοιμάζουμε τα 
ψηφοδέλτια και ξεκινάμε, τώρα ισχύει η σχετική πλειοψηφία. …(ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν με αλφαβητική σειρά)… Ορφανός Στυλιανός, παρών, Φανουράκης 
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Κώστας, παρών, Φρύσαλη Μελίνα, παρούσα, Κασαπάκης Γιάννης, παρών. Είναι κανείς να μην 
άκουσε το όνομά του; όχι, επομένως ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας, τώρα θα 
ξεκινήσει η διαλογή, ολιγόλεπτη διακοπή για ανακοίνωση αποτελεσμάτων. 
 Να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Η δεύτερη διαδικασία εκλογής του Γενικού Γραμματέα 
έδωσε τα εξής αποτελέσματα, 27 υπερψήφισαν, 23 λευκά, και 4 παρόντες. Συνεπώς και με 
πλειοψηφία σχετική ανακηρύσσεται ο Γιάννης Κασαπάκης Γενικός Γραμματέας του 
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Αγαπητέ Γιάννη μπορείτε να έρθετε.  Συγχαρητήρια και καλή 
δουλειά. 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή των εννέα (9) μελών της Διοικούσας Επιτροπής. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μετά την εκλογή και του Γενικού Γραμματέα προχωράμε στη διαδικασία η οποία λέει 
ότι πάμε στην εκλογή των 9 μελών της Διοικούσας Επιτροπής. Λίγο να πούμε έτσι τα διαδικαστικά. 
Θα πρέπει να υποβληθούν ψηφοδέλτια υποψηφίων μελών. Τα ψηφοδέλτια αυτά παρακαλώ, τα 
ψηφοδέλτια αυτά μπορεί να είναι μέχρι 12 υποψήφιοι, μέχρι 12. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπαίνουν 
μέχρι 5 σταυροί. Οι υποψήφιοι σε κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει για τα μέλη της Διοικούσας πάντα, θα 
πρέπει να προτείνονται από το 1/20 των μελών της Αντιπροσωπείας, δηλαδή από 3 συναδέλφους.
 Συνεπώς θα παρακαλούσα λοιπόν να υποβληθούν τα ψηφοδέλτια αυτά, να μην τα 
αριθμήσετε εσείς, να μας τα φέρετε εδώ και θα τα αριθμήσουμε εμείς. Θα τα βάλουμε σε μία 
απόλυτη αρίθμηση. Συνεννοηθήκαμε; Λοιπόν, υποβάλλετε τα ψηφοδέλτιά σας μαζί με αυτούς που 
τα προτείνουν, τρεις για κάθε ψηφοδέλτιο. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά ψηφοδέλτιο είναι μέχρι 
12 και η αρίθμηση θα γίνει από μας εδώ στη συνέχεια. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ: Επί της διαδικασίας μπορώ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι μπορείς.   
 
ΟΡΦΑΝΟΣ: Συνάδελφοι οι εκλογές γίνανε το Νοέμβρη, οι παρατάξεις κατεβήκανε και εκλεγήκανε 
όσοι εκλεγήκανε με βάση αυτές τις παρατάξεις.  Εδώ τώρα ξεκινά μια διαδικασία για να ξαναδούμε 
ένα σκηνικό που το έχουμε δει και στα προηγούμενα χρόνια που είναι εξευτελισμός κάθε έννοιας 
διαδικασίας δημοκρατικής. Ποιος δηλαδή; Να κατεβαίνει με ψηφοδέλτιο και να ζητάει την ψήφο 
2.000 συναδέλφων μια παράταξη, να παίρνει τη δύναμη που παίρνει κι εδώ να κατεβάζει τρία 
ψηφοδέλτια, τέσσερα, δύο, διάφορα ψηφοδέλτια η ίδια παράταξη. Λες και αν κατεβάσει δυο 
ψηφοδέλτια θα έχουνε κάποιες διαφορετικές πολιτικές θέσεις το ένα από το άλλο, η ίδια παράταξη.
  Αυτό το πράγμα που δεν γίνεται για να τηρηθεί το τυπικό του νόμου, γιατί και ο νόμος 
ακόμα, αν πούμε δηλαδή ότι προβλέπει κάτι, προβλέπει ότι μέχρι 12 θα βγούνε, 9 θα έχει δικούς 
σας. Δηλαδή σιγά τώρα μια παράταξη να μην διεκδικήσει με 12 συναδέλφους 9 θέσεις. Ο μόνος 
λόγος που γίνεται και καταστρατηγείται δηλαδή στην ουσία η ψήφος και η θέληση των 
συναδέλφων, είναι να μαζευτούν οι σκόρπιοι ψήφοι και να αξιοποιηθούν τα υπόλοιπα για να μην 
σκορπίσουνε και να μπορεί να ελεγχθεί επίσης καλύτερα και η μυστικότητα της ψηφοφορίας. 
Παραβιάζεται και η μυστικότητα όταν 3, 4, 5, μπουν σ’ ένα ψηφοδέλτιο και θα το ψηφίσουνε κιόλας, 
παραβιάζεται και η μυστικότητα της ψηφοφορίας.  
 Εμείς καλούμε επί της διαδικασίας να μην τηρηθεί έτσι όπως τηρείται τα προηγούμενα 
χρόνια η διαδικασία, δηλαδή να κατεβούνε 15 ψηφοδέλτια από 3, 4, 5, το καθένα, αλλά κάθε 
παράταξη όπως κατέβηκε το Νοέμβριο έτσι να κατεβεί και σήμερα και να λειτουργήσει η απλή 
αναλογική. Αυτό είναι το πιο δημοκρατικό. 
 Εξαρτάται προφανώς το αν θα υλοποιηθεί ή όχι, όχι μόνο από τη θέληση του Προεδρείου 
αλλά και από τη θέληση των παρατάξεων, και είναι πολιτική ευθύνη των παρατάξεων να 
σταματήσουν – να μου επιτρέψετε να το πω – να μαϊμουδίζουν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εντάξει, καταρχήν μια διευκρίνιση.  Δεν μπορεί να υποβληθεί ψηφοδέλτιο πάνω από 
12 άτομα, δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι παραβιάζουμε το νόμο. Έχω μπροστά μου το άρθρο 18 
του Προεδρικού Διατάγματος 7/2010 και μια σειρά άλλων διατάξεων που το λένε ξεκάθαρα, ότι το 
ψηφοδέλτιο για την εκλογή των 9 μελών της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος, 
περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μέχρι 12 και η εκδήλωση προτίμησης εκ μέρους των 
ψηφιζόντων γίνεται με σταυρό προτίμησης, μπορεί δε σε αυτά να μπούνε μέχρι πέντε σταυροί. Άρα 
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πάνω από 12 δεν μπορεί να υποβληθεί, όποιος θέλει να υποβάλλει 12 να το υποβάλλει. Αν φέρει 
κανείς ψηφοδέλτιο 13 δεν μπορεί να γίνει δεκτό, μέχρι 12 φέρτε τα.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, είσαι Πρόεδρος κι έχεις 
ευθύνη, να το ξέρεις.  Να πάρουνε θέση οι παρατάξεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα παρατάξεων, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου να το ξεκαθαρίσουμε. 
Ξαναλέω  υπάρχει εδώ το άρθρο 18 του Προεδρικού Διατάγματος 7/2010, αν το αμφισβητεί κανείς 
να πάει να το προσβάλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι εδώ συνάδελφοι, να ξέρουμε τι λέμε. 
Δεν είναι εδώ για να προσβάλουμε το Διάταγμα, εδώ είναι για να εφαρμόσουμε το Διάταγμα. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ: Μα έχεις κάτι ουσιαστικό, πες το, γιατί δεν το λες; Μην λες στο διάλλειμα τα δικά σου, 
πες τώρα ότι είναι. Άμα έχεις να το πεις πες το. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε αγαπητοί; Η δουλειά μας εδώ είναι να εφαρμόσουμε το νόμο. 
Εγώ να σας πω την προσωπική μου γνώμη; Εναντίον όλων αυτών των διατάξεων είμαι και θα 
φέρουμε στην Αντιπροσωπεία, θα φέρουμε εδώ προτάσεις για να αλλάξουνε αυτοί οι νόμοι, αυτοί 
εδώ είναι για τα σκουπίδια εγώ συμφωνώ. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε της κεφαλής μας.  
Ελάτε να αλλάξουμε το νόμο. 
 Λοιπόν, υποβλήθηκαν εδώ δέκα ψηφοδέλτια. Σας διαβάζω τα ψηφοδέλτια εν τάχει να 
γνωρίζετε για να τα βγάλουμε μετά φωτοτυπία. 
1. Ψηφοδέλτιο 1: Γολοβάνης Μιχάλης, Μαυράκης Νικήτας, Χωραφάς Μιχάλης και Αγαπάκης 

Γεώργιος. 
2. Ψηφοδέλτιο 2: Λυδάκη Μαρία, Κοσμαδάκης Εμμανουήλ, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ, 

Τριαματάκη Χαρά. 
3. Ψηφοδέλτιο 3: Σγουρός Οδυσσέας, Αποστολάκης Σπύρος, Αλεξάκης Χάρης, Ταβερναράκης 

Γιώργος, Συγγελάκης Πολυάνθης και Σχινάς Γιάννης. 
4. Ψηφοδέλτιο 4: Χαρωνίτης Γιάννης, Σίτη Μαρία, Πλατύρραχου Καλλιόπη, Φουρναράκης 

Γεώργιος, Παρασύρης Ιωάννης και Ασπιρτάκης Ιωάννης. 
5. Ψηφοδέλτιο 5: Χαμηλοθώρης Κώστας, Μπαρτολότσι Παύλος, Αναγνώστου Ιωάννης, 

Γρηγοράκης Ευάγγελος, Καραλάκης Εμμανουήλ και Μαρνέλλος Γιάννης. 
6. Ψηφοδέλτιο 6: Ειρήνη Βρέντζου, Αργύριος Ματάμης. 
7. Ψηφοδέλτιο 7: Ιωάννης Κλάδος, Ευαγγελία Κοκκινίδου. 
8. Ψηφοδέλτιο 8: Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Αντώνιος Μαυρογιάννης. 
9. Ψηφοδέλτιο 9: Νικόλαος Κατσαράκης, Γεώργιος Ζαμπετάκης. 
10. Ψηφοδέλτιο νούμερο δέκα, Ορφανός Στέλιος και Φρυσάλη Μελίνα. 
 Κι εδώ από την ΑΜΑΚ κατά της υποψηφιότητας του συναδέλφου Χαμηλοθώρη. Σας 
διαβάζω: 
 

«Ένσταση κατά της υποψηφιότητας για μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κωνσταντίνου 
Χαμηλοθώρη.  Ο Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης είναι υπάλληλος με μόνιμη σχέση εργασίας του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ και θεωρούμε πολύ σοβαρό θέμα δεοντολογίας την ταυτόχρονη συμμετοχή του σ’ ένα 
όργανο που είναι η Διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αυτό δημιουργεί συνθήκες μη χρηστής διοίκησης, 

δεδομένου ότι ανατρέπει στην πράξη την ιεραρχία στη δομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
Η εκπρόσωπος της ΑΜΑΚ, Ειρήνη Βρέντζου» 

 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να κάνω μία διευκρίνιση πάνω σ’ αυτό. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Διάταξη υπάρχει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι διευκρίνιση, ορίστε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Για όποιον δεν κατάλαβε τι λέμε θα το πω με απλά λόγια. Ο Κωστής είναι 
υπάλληλος του τμήματος και μέσω της Διοικούσας θα προΐσταται του προϊσταμένου του. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Επ’ αυτού θέλει κάποιος να πει κάτι, πριν εμείς πούμε τη γνώμη μας; Όπως 
καταλαβαίνετε αυτό θα τεθεί στην κρίση του Σώματος, αλλά θέλει να πει κανείς κάτι; 
 Συνάδελφοι εγώ διαβάζοντας τη νομοθεσία δεν έχω δει, ο συνάδελφος ο Χαμηλοθώρης 
είναι μηχανικός μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου κι έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι.  Συνεπώς εγώ δεν έχω δει κάπου που να λέει ότι αν είναι υπάλληλος στο τμήμα δεν 
μπορεί να εκλεγεί κάπου. Επομένως νομικά όσο μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω 
κάτι που να είναι σε αντίφαση. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και προηγούμενα, δηλαδή και στην 
Αντιπροσωπεία της Αθήνας και παλαιότερα είχε συμβεί αυτό, στη Διοικούσα.  Συνεπώς 
συνάδελφοι το Προεδρείο απορρίπτει αυτή την ένσταση. Εάν τώρα εσείς εξακολουθείτε να 
επιμένετε την απόλυτη κρίση την έχει το Σώμα. Η κρίση μας είναι ότι δεν ευσταθεί η ένστασή σας. 
Έχετε αντίρρηση, η κρίση μας είναι ότι δεν ευσταθεί. Θέλετε να το βάλετε στο Σώμα. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ: Καταρχάς να πω ότι δεν έχουμε συνεδριάσει ως παράταξη δυστυχώς για να έχουμε 
συλλογική θέση, οπότε λίγο πρόχειρα ορισμένες σκέψεις. 
 Πρώτον, υπάρχει ένα ζήτημα όχι νομικό, δεν το σεβόμαστε ιδιαίτερα το νόμο για να είμαστε 
εξηγημένοι δηλαδή και την υπόλοιπη 3ετία, έχει άπειρα κενά. Υπάρχει ένα θέμα ουσιαστικό, ένα 
θέμα δεοντολογίας, κατά πόσο δηλαδή θα μπορεί να είναι ένας υπάλληλος του τμήματος, όχι από 
την άποψη ποιος προΐσταται ποιανού, αλλά από την άποψη ότι ως υπάλληλος του τμήματος που 
έχει να χειρίζεται υποθέσεις του τμήματος με άλλους συναδέλφους, είχε τη δυνατότητα και στις 
εκλογές και στην καθημερινή ζωή να έχει μια προνομιακή σχέση με έναν μεγάλο αριθμό 
συναδέλφων που δεν τον έχουνε άλλοι, μ’ αυτή την έννοια. Μία σκέψη. 
 Δεύτερη σκέψη, μου φαίνεται ότι είναι λίγο υποκριτική η πρόταση της ΑΜΑΚ, με ποια 
έννοια; Όλοι γνωρίζουμε τώρα πόσο στην πράξη ισχύει είναι άλλη ιστορία, ότι το ανώτατο όργανο 
του τμήματος είναι η Αντιπροσωπεία, δεν είναι η Διοικούσα. Το λέμε μάλιστα πολλές φορές 
σχολιάζοντας το ανάποδο, ότι δηλαδή πολλές φορές η Διοικούσα λειτουργεί από πάνω από την 
Αντιπροσωπεία. Η ένσταση αυτή θα έπρεπε να έχει υποβληθεί για τη συμμετοχή του συναδέλφου 
του οποιουδήποτε υπαλλήλου του τμήματος για την ίδια την Αντιπροσωπεία κι όχι μόνο για τη 
Διοικούσα. Μ’ αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή αν υπάρχει θέμα συμμετοχής τι θα πει εκτελεστικό 
και μη εκτελεστικό, λέμε το ανώτερο όργανο είναι η Αντιπροσωπεία. Υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη 
μας, υπάρχει θέμα και θα έπρεπε να έχει υποβληθεί αυτή η ένσταση με διάφορους τρόπους που 
θα μπορούσαν να κριθούν και δικαστικά. Βέβαια δικαστικά θα δικαιωνότανε ο Χαμηλοθώρης γιατί ο 
νόμος όπως είπαμε έχει κενά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα και για την Αντιπροσωπεία 
κι όχι μόνο για τη Διοικούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Συνάδελφοι έχουμε κι άλλη ένσταση, βλέπω βροχή εδώ οι ενστάσεις. Διαβάζω τις 
ενστάσεις: 
 
 «Ένσταση κατά της υποψηφιότητας στη Διοικούσα Επιτροπή του Κωνσταντίνου 
Χαμηλοθώρη δεδομένης της ιδιότητάς του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης. Οι παραπάνω δύο ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες. 

Η εκπρόσωπος της ΑΜΑΚ, Βρέντζου Ειρήνη» 
 

    «Ένσταση κατά της υποψηφιότητας της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυάνθη Συγγελάκη 
δεδομένης της ιδιότητάς του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Οι παραπάνω δύο ιδιότητες είναι 

ασυμβίβαστες.  
Η εκπρόσωπος της ΑΜΑΚ, Βρέντζου Ειρήνη» 

 
 Μάλιστα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λέει ότι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για όργανα των Διοικητικών Συμβουλίων 
Συλλόγων, ειδικοτήτων ανάλογων με εκείνες των μελών του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν δεν παραιτηθούν από τη θέση τους μέχρι την τελευταία ημέρα 
υποβολής υποψηφιότητας. Παραιτείσαι από τη θέση σου σ’ ένα όργανο υποβάλλοντας την 
παραίτησή σου στο όργανο αυτό κι όχι εδώ στον Πρόεδρο του άσχετου Σώματος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο Χαμηλοθώρης έχει υποβάλει την παραίτηση του στο Σύλλογο Τοπογράφων… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία άμα έχει υποβάλει παραίτηση δεν υπάρχει θέμα. Ωραία θα μας φέρει την 
αίτηση ωραία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Περιμένετε λίγο, μισό λεπτό, το να υποβάλλεις την παραίτησή σου (…) αν γίνεται 
και αποδεκτή. Έχει γίνει συμβούλιο του συλλόγου κι έχει γίνει δεκτή η παραίτηση; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η βούλησή του είναι να παραιτηθεί, από ‘κει και πέρα. Ακούστε με λίγο ξαναδιαβάζω 
το νόμο, ακούστε με λίγο, ένα λεπτό, ένα λεπτό, μην γίνεστε φωστήρες όλοι, ένα λεπτό. Διαβάζω 
αυτό που διάβαζε ο Κώστας ο Μπάκιντας, διαβάζω. Ακούστε λίγο, λέει, δεν μπορούν να είναι 
υποψήφιοι για τα όργανα των Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογα με εκείνες 
των μελών του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν δεν παραιτηθούν 
από τη θέση τους μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας. Δεν λέει να γίνει αποδεκτή, 
να παραιτηθούν λέει. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ωραία πού είναι η παραίτησή του; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τώρα είπε θα την φέρει. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Πρόεδρε μπορώ να σου υποβάλλω υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει 
ρητά ότι έχω υποβάλλει την παραίτησή μου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σωστό μπορείς, βεβαίως και μπορείς. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Στα όργανα του συλλόγου από τις 14 Φεβρουαρίου του 2014. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Συμφωνώ απόλυτα. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εντάξει καλυφθήκατε; 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Μπορείτε να ελέγξετε και να διασταυρώσετε το έγκυρο του πράγματος 
ζητώντας αίτημα προς το Σύλλογο των Τοπογράφων, αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησής 
μου. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Πρόεδρε για να είμαστε εντάξει ο έλεγχος έπρεπε να γίνει από εσάς. Και μην 
φωνάζεις ο Πολυάνθης παραιτήθηκε γιατί είχαμε δίκιο. Δεν μπορούμε να μυρίσουμε τα νύχια μας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κι εγώ πού να ξέρω που είναι ο καθένας; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι να ξέρετε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πού να ξέρω και που ξέρω αν είσαι εσύ αλλού; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς δεν μπορούμε να μυρίσουμε τα νύχια μας τι έχει συμβεί, πρέπει να 
προστατεύουμε το Σώμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφώς αλλά εγώ πού να ξέρω που είναι ο καθένας; Για τον συνάδελφο τον 
Πολυάνθη τον Συγγελάκη παραιτήθηκε από το ψηφοδέλτιο άρα εκλείπει ο λόγος. Για το συνάδελφο 
τον Χαμηλοθώρη θα μας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι υπέβαλλε παραίτηση τότε. Επομένως 
συμφωνούμε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Περιμένουμε για και την άλλη ένσταση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ποια άλλη ένσταση; 



1 η   Ειδική  Συνεδρίαση          17ης   Φεβρουαρίου    2014              σελίς    12 

 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Τρεις είναι οι ενστάσεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Α, για την δεοντολογία είπατε έτσι; Ωραία θα ρωτήσουμε το Σώμα, είναι όλοι εδώ;  
Παρακαλώ, κοιτάξτε το Προεδρείο πήρε μια κρίση. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από τη στιγμή που ο άνθρωπος που επιτρέψατε να εκλεγεί στην Αντιπροσωπεία 
δεν πρέπει να ερωτηθεί καθόλου το Σώμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ακούστε, το Προεδρείο έκρινε και είπε ότι η ένσταση δεν είναι δεκτή, οι άνθρωποι 
επιμένουν στην άποψή τους. Εμείς το ανώτερο όργανο εδώ πέρα είναι το Σώμα, μετά από μας 
είναι το Σώμα, να αποφασίσει λοιπόν το Σώμα. Οι άνθρωποι λένε για θέμα δεοντολογίας, δεν λένε 
αν θα συμμετέχει ή όχι, δεοντολογία λένε. Επομένως η ένσταση της ΑΜΑΚ σ’ ό,τι αφορά το θέμα 
της δεοντολογίας του συνάδελφου του Κωνσταντίνου του Χαμηλοθώρη, αναφέρουν εδώ ότι η 
ταυτόχρονη συμμετοχή του σ’ ένα όργανο με τη διοίκηση του ΤΕΕ κατά την άποψή τους υπάρχει 
θέμα δεοντολογίας. Αν γίνεται δεκτή αυτή η ένσταση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θα παρακαλούσα να μην μεταφράζεις εσύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αυτό που γράφει η ένστασή μας να διαβαστεί, μην μεταφράζεις εσύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι είναι, δεοντολογία λέτε. Ωραία, το θέμα λοιπόν 
τίθεται στην κρίση του Σώματος, ποιοι καταψηφίζουν την ένταση, ότι υπάρχει…, ορίστε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εάν είναι θέμα νομικό ή έχει δικαίωμα ή δεν έχει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε ρε παιδιά, ακούστε, το Προεδρείο αποφάσισε ότι απορρίπτει αυτή την 
ένσταση. Προχωράμε; Ωραία, τελείωσε, ωραία, πάμε παρακάτω. 
 Κατά σειρά διαβάζω,  
1. Ψηφοδέλτιο νούμερο ένα Γολοβάνης, Μαυράκης, Χωραφάς, Αγαπάκης. 
2. Ψηφοδέλτιο νούμερο δύο, Λυδάκη, Κοσμαδάκης, Φραγκιαδάκης, Τριαματάκη. 
3. Ψηφοδέλτιο τρία, Σγουρός, Αποστολάκης, Αλεξάκης, Ταβερναράκης, Σχινάς. 
4. Ψηφοδέλτιο νούμερο τέσσερα, Χαρωνίτης, Σίτη, Φουρναράκης, Παρασύρης. 
5. Ψηφοδέλτιο νούμερο πέντε, Χαμηλοθώρης, Μπαρτολότσι, Αναγνώστου, Γρηγοράκης, 

Καραλάκης και Μαρνέλλος. 
6. Ψηφοδέλτιο νούμερο έξι, Βρέντζου, Αργύρης Ματάμης.   
7. Ψηφοδέλτιο νούμερο εφτά, Κλάδος, Κοκκινίδου. 
8. Ψηφοδέλτιο νούμερο οχτώ, Μπάκιντας, Μαυρογιάννης. 
9. Ψηφοδέλτιο νούμερο εννέα, Κατσαράκης, Ζαμπετάκης. 
10. Ψηφοδέλτιο νούμερο δέκα, Ορφανός και Φρυσάλη. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Γιατί έγινε προσθήκη ονομάτων και με νέα ψηφοδέλτια; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πού άλλαξε; Σβήστηκαν ρε παιδιά; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Πού άκουσες προσθήκες; Προστέθηκε όνομα; Ποιο όνομα; Είπαμε να σβηστεί 
προστέθηκε όνομα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Προστεθήκανε ονόματα, δυο που δεν ήτανε υποψήφιοι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ήτανε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιατί απαγορεύεται να προστεθούνε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ένα λεπτό, είσαι σε κάποιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο απλό μέλος, δεν είμαι τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλό μέλος; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στο Δ.Σ. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ο Παρασύρης ήτανε πριν; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ήτανε, ήτανε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Να το διορθώσουμε αυτό;  σβήσε το με το χέρι. Καθίστε κάτω να το πω εγώ. 
Καθίστε, καθίστε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό πάντως, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας δεν μπορεί 
να είναι υποψήφιος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα σοβαρολογείτε; Ήτανε Πρόεδρος της Διοικούσας και Πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας, υπάρχει προηγούμενο. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ήταν σε άλλο καθεστώς. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό γιατί δεν γνωρίζετε 
κιόλας. Παλιά εκλεγότανε ένα Προεδρείο και για τη Διοικούσα και για την Αντιπροσωπεία, άμα δεν 
το ξέρετε έτσι είναι. Τώρα είναι ανοιχτά όργανα, είναι δυνατόν ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας να 
θέτει υποψηφιότητα για μέλος της Διοικούσας; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γιατί; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Γιατί είναι εκλεγμένο όργανο, εκλεγμένο σε όργανο είναι αυτό. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Δεν υπάρχει κανένα νομικό τέτοιο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι ηρεμήστε, σας διαβάζω τη διάταξη, εάν κάποιος άλλος είναι μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου να το πει να αφαιρεθεί από το τέτοιο. Η διάταξη είναι η εξής: δεν μπορούν να είναι 
υποψήφιοι για όργανα των Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων Ειδικοτήτων ανάλογων με εκείνες 
των μελών του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν δεν παραιτηθούν 
από τη θέση τους μέχρι την τελευταία μέρα υποβολής υποψηφιότητας. Υπάρχει κάποιος άλλος 
που είναι υποψήφιος εδώ στο ΤΕΕ και είναι και σε Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογο συνδικαλιστικό ή 
οργάνων; Υπάρχει κανείς άλλος; Εμείς δεν μπορεί να ξέρουμε ποιοι είναι. Αν δεν υπάρχει κάποιος 
άλλος προχωράμε. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μια στιγμή, Πρόεδρε να διαβαστούν ξανά τα ψηφοδέλτια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαναδιαβάζω πάλι: 
 
1. Ψηφοδέλτιο Νούμερο ένα: Γολοβάνης Μιχάλης, Μαυράκης Νικήτας, Χωραφάς Μιχάλης και 

Αγαπάκης Γεώργιος. 
2. Ψηφοδέλτιο Νούμερο δύο: Λυδάκη Μαρία, Κοσμαδάκης Εμμανουήλ, Φραγκιαδάκης 

Εμμανουήλ, Τριαματάκη Χαρά. 
3. Ψηφοδέλτιο Νούμερο τρία: Σγουρός Οδυσσέας, Αποστολάκης Σπύρος, Αλεξάκης Χάρης, 

Ταβερναράκης Γιώργος, και Σχινάς Γιάννης. 
4. Ψηφοδέλτιο Νούμερο τέσσερα: Χαρωνίτης Γιάννης, Σίτη Μαρία, Παρασύρης Ιωάννης. 
5. Ψηφοδέλτιο Νούμερο πέντε: Χαμηλοθώρης Κώστας, Μπαρτολότσι Παύλος, Αναγνώστου 

Ιωάννης, Γρηγοράκης Ευάγγελος, Καραλάκης Εμμανουήλ και Μαρνέλλος Γιάννης. 
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6. Ψηφοδέλτιο Νούμερο έξι: Ειρήνη Βρέντζου, Αργύριος Ματάμης. 
7. Ψηφοδέλτιο Νούμερο εφτά: Ιωάννης Κλάδος, Ευαγγελία Κοκκινίδου. 
8. Ψηφοδέλτιο Νούμερο οχτώ: Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Αντώνιος Μαυρογιάννης. 
9. Ψηφοδέλτιο Νούμερο εννέα: Νικόλαος Κατσαράκης, Γεώργιος Ζαμπετάκης. 
10. Ψηφοδέλτιο Νούμερο δέκα: Ορφανός Στέλιος και Φρυσάλη Μελίνα. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Τα καινούρια ψηφοδέλτια με τα προηγούμενα τι σχέση έχουνε είναι τα ίδια;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν αφαιρεθεί ονόματα.  Υπάρχει μία ένσταση εδώ πέρα. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να ελεγχθούν τα παλιά σε σχέση με τα καινούρια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τα παλιά ρε παιδιά τα πήγαμε από κάτω, να τα παλιά, να το. Να ένα παλιό και να 
ένα άλλο παλιό, να το.  Ησυχία, ησυχία σας παρακαλώ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Έχουν αφαιρεθεί ρε παιδιά, δεν έχουνε προστεθεί, έχουνε αφαιρεθεί. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Να το δείξουν, να το δείξει ο Πρόεδρος, να το δω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εντάξει, το βγάζω δεν έχω πρόβλημα εγώ. Υπάρχει άλλη μία ένσταση από την 
Εκπρόσωπο της ΑΜΑΚ κατά της υποψηφιότητας Αγαπάκη Γεωργίου ως μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής, αφού είναι εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Επ’ αυτού, εγώ δεν 
γνωρίζω να υπάρχει ασυμβίβαστο, όμως για να μην έχετε πρόβλημα κι εσείς αποσύρω την 
υποψηφιότητά μου, οπότε ησυχάστε. Ξαναδιαβάζω τα ψηφοδέλτια: 
 
1. Ψηφοδέλτιο Νούμερο ένα: Γολοβάνης Μιχάλης, Μαυράκης Νικήτας, και Χωραφάς Μιχάλης. 
2. Ψηφοδέλτιο Νούμερο δύο: Λυδάκη Μαρία, Κοσμαδάκης Εμμανουήλ, Φραγκιαδάκης 

Εμμανουήλ, Τριαματάκη Χαρά. 
3. Ψηφοδέλτιο Νούμερο τρία: Σγουρός Οδυσσέας, Αποστολάκης Σπύρος, Αλεξάκης Χάρης, 

Ταβερναράκης Γιώργος, και Σχινάς Γιάννης. 
4. Ψηφοδέλτιο Νούμερο τέσσερα: Χαρωνίτης Γιάννης, Σίτη Μαρία, Παρασύρης Ιωάννης. 
5. Ψηφοδέλτιο Νούμερο πέντε: Χαμηλοθώρης Κώστας, Μπαρτολότσι Παύλος, Αναγνώστου 

Ιωάννης, Γρηγοράκης Ευάγγελος, Καραλάκης Εμμανουήλ και Μαρνέλλος Γιάννης. 
6. Ψηφοδέλτιο Νούμερο έξι: Ειρήνη Βρέντζου, Αργύριος Ματάμης. 
7. Ψηφοδέλτιο Νούμερο εφτά: Ιωάννης Κλάδος, Ευαγγελία Κοκκινίδου. 
8. Ψηφοδέλτιο Νούμερο οχτώ: Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Αντώνιος Μαυρογιάννης. 
9. Ψηφοδέλτιο Νούμερο εννέα: Νικόλαος Κατσαράκης, Γεώργιος Ζαμπετάκης. 
10. Ψηφοδέλτιο Νούμερο δέκα: Ορφανός Στέλιος και Φρυσάλη Μελίνα. 
 Είμαστε εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία της ψηφοφορίας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  …(ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν με αλφαβητική 
σειρά)… Υπάρχει κανείς που δεν άκουσε το όνομά του; Όχι, ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία 
και θα ξεκινήσει τώρα η εφορευτική επιτροπή τη διαλογή των ψηφοδελτίων…Τα αποτελέσματα για 
την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, καθίστε και ακούστε. Λοιπόν, ψηφοδέλτιο 
νούμερο ένα, έλαβε έξι ψηφοδέλτια, θα σας πω και τις ψήφους, Γολοβάνης έξι, Μαυράκης Νικήτας 
τρία, Χωραφάς Μιχάλης δύο, επομένως εκλέγεται ο Γολοβάνης Μιχάλης. 

Ψηφοδέλτιο δύο, έλαβε έξι ψηφοδέλτια και οι ψήφοι είναι, Λυδάκη Μαρία έξι, Κοσμαδάκης 
Εμμανουήλ τρία, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ δύο και Τριαματάκη Χαρά δύο. Εκλέγεται η Λυδάκη 
Μαρία. 

Ψηφοδέλτιο νούμερο τρία, έλαβε πέντε ψηφοδέλτια και παίρνουν την εξής σειρά, Σγουρός 
Οδυσσέας πέντε, Αποστολάκης Σπύρος τέσσερα, Αλεξάκης Χάρης τρία, Ταβερναράκης δύο και 
Σχινάς βλέπω εδώ μηδέν. Εκλέγεται Σγουρός Οδυσσέας. 

Ψηφοδέλτιο τέσσερα, έλαβε έξι, με την εξής σειρά, Χαρωνίτης Ιωάννης έξι, Σίτη τρία, 
Παρασύρης ένα. Εκλέγεται ο Χαρωνίτης Ιωάννης. 

Ψηφοδέλτιο νούμερο πέντε, έλαβε πέντε ψήφους, κατά σειρά Χαμηλοθώρης πέντε, 
Μπαρτολότσι Παύλος τέσσερα, Αναγνώστου τρία, Γρηγοράκης Βαγγέλης δύο. Εκλέγεται ο 
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Χαμηλοθώρης. Είναι και ο Καραλάκης ένα και ο Μαρνέλλος ένα. Εκλέγεται ο Χαμηλοθώρης 
Κων/νος. 

Το ψηφοδέλτιο έξι, έλαβε έξι ψήφους και κατά σειρά η Βρέντζου έξι, Ματάμης πέντε, 
εκλέγεται η Βρέντζου Ειρήνη. 

Συγγνώμη έγινε ένα λάθος τώρα εδώ, όχι όμως ουσίας, ο Σχινάς έχει μία ψήφο κι όχι 
μηδέν, στο ψηφοδέλτιο τρία. 

Είμαστε στο ψηφοδέλτιο εφτά, έλαβε πέντε ψήφους, Κλάδος Ιωάννης πέντε, Κοκκινίδου 
Ευαγγελία τέσσερα, εκλέγεται ο Κλάδος Ιωάννης. 

Ψηφοδέλτιο νούμερο οχτώ, έλαβε έξι ψήφους, Μπάκιντας πέντε, Μαυρογιάννης τέσσερα. 
Εκλέγεται ο Μπάκιντας Κων/νος. 

Το νούμερο εννέα, έλαβε έξι ψήφους Κατσαράκης Νικόλαος πέντε, Ζαμπετάκης Γεώργιος 
τέσσερα, εκλέγεται ο Κατσαράκης Νικόλαος. 

Ψηφοδέλτιο νούμερο δέκα, έλαβε τρεις ψήφους, Ορφανός Στυλιανός ένα και Φρύσαλη 
Μελίνα τρεις, δεν εκλέγεται. 

Συνεπώς για να συνοψίσουμε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι: Γολοβάνης, 
Λυδάκη, Σγουρός, Χαρωνίτης, Χαμηλοθώρης, Βρέντζου, Κλάδος, Κατσαράκης και 
Μπάκιντας. 

Συγχαρητήρια τους εκλεγέντες, καλή δύναμη και προπάντων καλή δουλειά. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γ. Γραμματέα της Δ.Ε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα προχωράμε στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της 
Διοικούσας Επιτροπής. Δυστυχώς πρέπει να γίνει μεμονωμένα. Η εκλογή Προέδρου, θα πρέπει να 
υποβληθούν υποψηφιότητες και η κάθε υποψηφιότητα θα προταθεί από το 1/10 των μελών της 
Αντιπροσωπείας, δηλαδή από έξι μέλη. Παρακαλούμε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή 
του Προέδρου της Διοικούσας.  …(αλλαγή κασέτας)… Άλλη υποψηφιότητα για τη θέση του 
Προέδρου της Διοικούσας; Υπάρχει κανείς; Δεν βλέπω κανέναν. Επομένως περαιώνουμε την 
υποβολή των  υποψηφιοτήτων και ανακοινώνουμε στο Σώμα την υποψηφιότητα του Χαρωνίτη 
Ιωάννη για Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής με 7 προτείνοντες και την υποψηφιότητας της Κα 
Βρέντζου με επίσης άλλους 7. 
 Αποδέχεστε την υποψηφιότητα; Ειρήνη Βρέντζου αποδέχεσαι την υποψηφιότητα; 
Αποδέχεσαι. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε συνάδελφοι την ψηφοφορία για την εκλογή 
Προέδρου της Διοικούσας…(ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν με 
αλφαβητική σειρά)…  

Είναι κανείς που να μην άκουσε το όνομά του; Κανένας.  Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται και 
ξεκινάμε τη διαλογή...η εφορευτική επιτροπή διαπιστώνει, ο Χαρωνίτης έλαβε 27 ψήφους και η 
Βρέντζου 23, επίσης 4 ήταν παρών και αποχή.  Συνεπώς με βάση το άρθρο 8 παράγραφος 2 του 
νόμου 1486/84 πρέπει να συγκεντρωθεί το 50% συν 1 των μελών της Αντιπροσωπείας, δηλαδή 
χρειάζεται 28 και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, όπου θα αναδειχθεί ο Πρόεδρος με σχετική 
πλειοψηφία. Εγώ να ρωτήσω, οι υποψήφιοι αποδέχονται την υποψηφιότητα έτσι; Κι εσείς το ίδιο, 
υπάρχει κανείς άλλος υποψήφιος; Δεν βλέπω κανέναν, προχωράμε στην φωτοτύπηση των 
ψηφοδελτίων για να επαναληφθεί η εκλογή. 

Ξεκινάμε επαναληπτική ψηφοφορία, ξεκινάω τον κατάλογο αυτή τη φορά από τη μέση…(ο 
Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν με αλφαβητική σειρά από τη μέση 
όμως του καταλόγου και μέχρι να ολοκληρωθεί όλος ο κατάλογος)…Κασαπάκης 

 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Παρών.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …συνεχίζει την ανάγνωση των ονομάτων…Ορφανός Στυλιανός απών, Φανουράκης 
Κωνσταντίνος απών, Φρύσαλη Μελίνα απούσα. Είναι κανείς που δεν άκουσε το όνομά του; Όχι, 
επομένως κλείνει η διαδικασία της ψηφοφορίας και γίνεται διαλογή. Διαπιστώνεται ότι είχαμε τρεις 
απόντες, ένα παρών, 27 υπερψήφισαν Πρόεδρο τον Γιάννη Χαρωνίτη και 23 τη συνάδελφο 
Βρέντζου. Συνεπώς ο Γιάννης Χαρωνίτης ανακηρύσσεται Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την περίοδο 2014-2016. 
 Πρόεδρε συγχαρητήρια, καλή δουλειά, καλή δύναμη. 
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 Προχωράμε τώρα στην εκλογή του Αντιπροέδρου της Διοικούσας, παρακαλούμε να 
υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας. Ήδη έχουμε εδώ Γολοβάνης 
Μιχαήλ με τις δηλώσεις των εφτά άλλων μελών. Άλλη υποψηφιότητα; Υπάρχει καμία άλλη 
υποψηφιότητα; Δεν βλέπω καμία. Συνεπώς κλείνει η υποβολή υποψηφιοτήτων και ανακοινώνουμε 
στο Σώμα υποψήφιος Αντιπρόεδρος για τη Διοικούσα Επιτροπή Γολοβάνης Μιχάλης. Αποδέχεσαι 
συνάδελφε; 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Αποδέχομαι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ξεκινάμε λοιπόν τώρα, …(ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας να 
ψηφίσουν)…Βρέντζου Ειρήνη. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παρούσα, Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας 
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παρών, Μαυρογιάννης Αντώνιος. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Να γράψει σε όλους παρών και παρούσες; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ διαβάζω, διαβάζω, Μπάκιντας Κωνσταντίνος. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τζαβλάκη Καλλιόπη.  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κλάδος Ιωάννης. 
 
ΚΛΑΔΟΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κατσαράκης Νικόλαος. 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βαρδάκης Φιλοκτήτης. 
 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τζαννίνης Εμμανουήλ. 
 
ΤΖΑΝΙΝΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Καλογεράκη Μαρία 
 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ:  Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μονιάκης Μύρων. 
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ΜΟΝΙΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Φιλιππής Γεώργιος. 
 
ΦΙΛΙΠΠΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γέμελας Σαράντος 
 
ΓΕΜΕΛΑΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μουτσοπούλου Εύη. 
 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαμπετάκης Γιώργος 
 
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματάμης Αργύρης. 
 
ΜΑΤΑΜΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοκκινίδου Εύα. 
 
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πετράκη Βάλια. 
 
ΠΕΤΡΑΚΗ:  Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στρατήγης Γεώργιος. 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βαλύρη Δέσποινα. 
 
ΒΑΛΥΡΗ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βέργης Γεώργιος. 
 
ΒΕΡΓΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μπέκος Χρήστος. 
 
ΜΠΕΚΟΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ρουκουνάκης Εμμανουήλ. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  …(συνεχίζει και καλεί να ψηφίσουν τα μέλη των υπόλοιπων 
Παρατάξεων)…Χαρωνίτης Γιάννης, Μπαρτολότσι Παύλος, Μαρνέλλος Γιάννης, Χαμηλοθώρης 
Κωνσταντίνος, Αποστολάκης Σπυρίδων, Ταβερναράκης Γεώργιος, Ασπιρτάκης Γιάννης, 
Αναγνώστου Γιάννης, Συγγελάκης Πολυάνθης, Γρηγοράκης Ευάγγελος, Παρασύρης Γιάννης, 
Σχινάς Γιάννης, Σίτη Μαρία, Φουρναράκης Γεώργιος, Σγουρός Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, 
Καραλάκης Εμμανουήλ, Τριαματάκη Χαρά, Γολοβάνης Μιχάλης, Λυδάκη Μαρία, Φραγκιαδάκης 
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Εμμανουήλ, Κοσμαδάκης Εμμανουήλ, Μαυράκης Νικήτας, Χωραφάς Μιχάλης, Κασαπάκης 
Ιωάννης. Πλατύρραχου Καλλιόπη, Αγγελάκης Κώστας. Να διαβάσω λίγο αυτούς που λείπανε για 
να κλείσουμε την ψηφοφορία. Ορφανός Στέλιος απών, Φανουράκης Κώστας απών και Φρύσαλη 
Μελίνα απούσα. Συνεπώς κλείνει η ψηφοφορία και περνάμε στη διαλογή. 
 Θέση του Αντιπροέδρου της Διοικούσας ψήφισαν υπέρ 28, παρόντες 23 και απόντες 3, 
συνεπώς έχει την πλειοψηφία του 50% συν ένα κι έτσι ανακηρύσσεται Αντιπρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής ο συνάδελφος Γολοβάνης Μιχάλης, συγχαρητήρια και καλή δουλειά. 
 Και προχωράμε στην τελευταία ψηφοφορία της ειδικής συνεδρίασης, που αφορά τον 
Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής. Υποβολή υποψηφιοτήτων παρακαλώ. 
 Υποψήφιος Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας ο Οδυσσέας Σγουρός με τους 
προτείνοντες 8 – 9 συναδέλφους, άλλη υποψηφιότητα; Υποβάλλει άλλος κανείς άλλη 
υποψηφιότητα; Όχι. Περαιώνεται λοιπόν η υποβολή των υποψηφιοτήτων και ανακοινώνεται στο 
Σώμα ότι υποψήφιος Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής θα είναι ο Οδυσσέας 
Σγουρός, αποδοχή; Αποδέχεται ο συνάδελφος και προχωράμε…(ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της 
Αντιπροσωπείας να ψηφίσουν)…Βρέντζου Ειρήνη 
 
 ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας. 
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυρογιάννης Αντώνης.  
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπάκιντας Κωνσταντίνος. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τζαβλάκη Καλλιόπη.  
 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κλάδος Ιωάννης. 
 
ΚΛΑΔΟΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κατσαράκης Νικόλαος. 
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βαρδάκης Φιλοκτήτης. 
 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τζαννίνης Εμμανουήλ. 
 
ΤΖΑΝΙΝΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Καλογεράκη Μαρία 
 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ:  Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μονιάκης Μύρων. 
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ΜΟΝΙΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Φιλιππής Γεώργιος. 
 
ΦΙΛΙΠΠΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γέμελας Σαράντος 
 
ΓΕΜΕΛΑΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μουτσοπούλου Εύη. 
 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ζαμπετάκης Γιώργος 
 
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματάμης Αργύρης. 
 
ΜΑΤΑΜΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοκκινίδου Εύα. 
 
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ:  Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πετράκη Βάλια. 
 
ΠΕΤΡΑΚΗ:  Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στρατήγης Γεώργιος. 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βαλύρη Δέσποινα. 
 
ΒΑΛΥΡΗ: Παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βέργης Γεώργιος. 
 
ΒΕΡΓΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μπέκος Χρήστος. 
 
ΜΠΕΚΟΣ: Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ρουκουνάκης Εμμανουήλ. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, Ορφανός Στυλιανός απών; Φανουράκης Κωνσταντίνος απών, Φρύσαλη 
Μελίνα απούσα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αγγελάκης Κώστας; Είναι κανείς που δεν άκουσε το όνομα του; Όχι, περαιώνεται η 
ψηφοφορία, παρακαλώ τους ψηφολέκτες για τη διαλογή. 
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 28 υπερψηφίζουν την εκλογή του Οδυσσέα του Σγουρού ως Γενικού Γραμματέα, 23 
παρόντες και 3 απόντες, κι έτσι ανακηρύσσεται Γ. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής ο 
συνάδελφος Οδυσσέας Σγουρός. Συγχαρητήρια αγαπητέ Οδυσσέα. 
 Η 1η ειδική συνεδρίαση τελείωσε, σύντομα μες στο Μάρτιο θα έχουμε και την επόμενη 
συνεδρίαση για την Νομαρχιακή Επιτροπή και τα υπόλοιπα θέματα. 
 Καληνύχτα σας. 
  
  
  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 
  

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 
 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 
 

 


