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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί  α σ η 1
η  

(έκτακτη) 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 27
ης

 Ιανουαρίου 2016 

Ημέρα Τετάρτη και Ώρα 20:15 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Εκλογή Προέδρου και  Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος. 

2. Εκλογή του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Τμήματος. 

3. «Εξελίξεις στο Ασφαλιστικό Ν/Σ και  συντονισμός δράσεων με το Κεντρικό 

ΤΕΕ και τα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα.»  
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ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ (Απών) 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΑΛΕΞΑΚΗΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΒΑΛΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 

ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΠΑΥΛΟΣ,  ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΟΡΦΑΝΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ ΙΡΙΣ, ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ,  

ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,  

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΛΙΑ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ,   

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 42         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 12  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (ΑΓΑΠΑΚΗΣ):  Συνάδελφοι καθίστε σας 

παρακαλώ να ξεκινήσουμε. 

 Καλησπέρα συνάδελφοι καταρχήν, καθίστε, καθίστε σας παρακαλώ. 

Καλησπέρα και  πάλι ,  ε ίναι  η 1
η
 συνεδρίαση που κάνουμε στο 2016. Εύχομαι 

καταρχήν υγεία, καλή χρονιά, καλή δύναμη σε δύσκολες περιόδους. 

 Η σημερινή συνεδρίαση όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί  ε ίναι  μια 

έκτακτη συνεδρίαση και  θα έχουμε εκλογές νέου Προεδρείου, καθώς όπως 

γνωρίζετε ήδη έχω υποβάλλει  εγώ την παραίτησή μου, μαζί  με τον 

Αντιπρόεδρο εδώ. Επομένως η σημερινή συνεδρίαση ως έκτακτη έχει  ως 

αντικείμενο την εκλογή καταρχήν Προέδρου και  Αντιπροέδρου της 

Αντιπροσωπείας, στη συνέχεια έχουμε κάποιες αλλαγές στη Διοικούσα 

Επιτροπή. Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί ότι  παρατήθηκε ο συνάδελφος ο 

Γολοβάνης από τη θέση της Διοικούσας και  του Αντιπροέδρου της Διοικούσας 

και  η συναδέλφισσα Λυδάκη και  στις θέσεις τους ήδη έχουν αντικατασταθεί  ο 

συνάδελφος Μαυράκης Νικήτας και  η συναδέλφισσα Τριαματάκη Χαρά, με 

βάση τα αποτελέσματα των μελών της Διοικούσας που είχαμε κάνει  πριν από 

δύο χρόνια. 

 Πριν περάσουμε στη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου που είναι  το 

1
ο
 θέμα και  δεν προτάσσεται  κανένα άλλο θέμα πριν από αυτό. Όπως είδατε 

βέβαια και  στην πρόσκληση έχουμε βάλει  εκτάκτως και  το θέμα του 

ασφαλιστικού που είναι  το θέμα της εποχής, των καιρών και  ελπίσω οι  

διαδικασίες να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα υπό την καθοδήγηση του νέου 

Προέδρου. Παρακαλώ ησυχάστε, υπό την καθοδήγηση του νέου Προέδρου 

και  νέου Προεδρείου να γίνει  η συζήτηση αυτή. 

 Να ενημερώσω επίσης το Σώμα ότι  όπως με ενημέρωσε ο συνάδελφος 

ο Γιάννης ο Κασαπάκης για λόγους πολύ προσωπικούς βρίσκεται  στην Αθήνα 

για ένα σοβαρό θέμα που έχει  και  δεν θα μπορέσει  να παραστεί  σήμερα. 

 Από τον έλεγχο της απαρτίας διαπιστώθηκε ότι  έχουμε ήδη παρόντα 

μέλη 39 συνεπώς έχουμε απαρτία των 2/3, δεν θέλουμε σήμερα απλώς 

πλειοψηφία, θέλουμε ενισχυμένη πλειοψηφία λόγω της εκλογής του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και  του Αντιπροέδρου της Διοικούσας.  

 Επομένως έχουμε απαρτία και  πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία της 

εκλογής, φαντάζομαι ε ίδατε την επιστολή που σας έστειλα, θα μου επιτρέψετε 

δύο λεπτά να σας θυμίσω λίγο τ ι  έγραφα εκεί .  

 Αγαπητοί  συνάδελφοι και  συναδέλφισσες, καταρχήν όπως είπαμε 

χρόνια πολλά, καλή χρονιά. 

 Μετά από έξι  χρόνια σχεδόν και  δύο θητείες εδώ στη θέση του 

Προέδρου της Αντιπροσωπείας, στην οποία εσείς με τ ιμήσατε, ήρθε η ώρα να 

αποχωρήσω από τη θέση αυτή για λόγους και  προσωπικούς, αλλά και  
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προκειμένου νεότεροι συνάδελφοι να ασχοληθούν με τα όργανα διοίκησης 

του ΤΕΕ. 

 Είναι  αλήθεια ότι  ζούμε σε μια εποχή όπου επικρατούν τα 

δυσμενέστερα σενάρια για το μέλλον των εργαζομένων, των συνταξιούχων, 

των ανέργων και  των νέων συναδέλφων. Τεράστια προβλήματα στον κλάδο 

των μηχανικών, όπως το ασφαλιστικό, μισθολογικό, συνταξιοδοτικό, ανεργία 

και  άλλα, όχι  μόνο δεν επιλύονται  αλλά διευρύνονται  εφιαλτικά. Ησυχάστε 

λίγο σας παρακαλώ, ησυχάστε. 

 Για τους λόγους αυτούς είναι  επιτακτική η ανάγκη οι  συνάδελφοι 

μηχανικοί ,  όλοι  εμείς και  το ΤΕΕ να είμαστε ενωμένοι πέρα και  πάνω από 

χρώματα και  κόμματα. Τα προβλήματα είναι  κοινά, υπερκομματικά και  

διαχρωματικά. 

 Σ’ ό,τ ι  με αφορά θα παραμείνω ενεργό μέλος στο Σώμα της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μέχρι τη λήξη της θητείας της και  θα 

συνδράμω από την πλευρά μου όπου κι  όπως μπορώ για να προωθηθούν για 

επίλυση τα προβλήματα των μηχανικών που συνεχώς μεγεθύνονται .  

 Κλείνοντας αισθάνομαι την ανάγκη, αλλά και  την υποχρέωση να 

ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και  συναδέλφισσες από όλες τ ις 

παρατάξεις για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, παρά τα οξυμένα 

προβλήματα που μας μαστίζανε το διάστημα αυτό, ανεξαρτήτως παρατάξεων 

και  ανεξαρτήτως αποχρώσεων. 

 Σε ό,τ ι  αφορά τώρα τη διαδικασία όπως γνωρίζετε έχω υποβάλλει  την 

παραίτησή μου και  επίσημα, με βάση τον κανονισμό θα ξεκινήσουμε τώρα τη 

διαδικασία της εκλογής του νέου Προέδρου ή της νέας Προέδρου, όποιον 

εσείς επιλέξετε. Και για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία έξι  

χρόνια μαζί ,  σας ευχαριστώ από καρδιά όλους και  όλες. Καλή χρονιά 

εύχομαι,  υγεία και  αγωνιστική συνέχεια. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάμε τώρα στη διαδικασία εκλογής του 

Προέδρου. 

 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα αναλάβει  ο νέος Πρόεδρος και  θα 

συνεχίσει  τα υπόλοιπα, δηλαδή την εκλογή του Αντιπροέδρου του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας και  του Αντιπροέδρου της Διοικούσας. 

 Το πρώτο ζήτημα λοιπόν για τη διαδικασία του Προέδρου είναι  η 

υποβολή υποψηφιοτήτων. Παρακαλώ λοιπόν όποιος ή όποια συναδέλφισσα 
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θέλει  να υποβάλλει  υποψηφιότητα να φέρει  ένα έντυπο που να δηλώνει  ότι  θα 

είναι  υποψήφιος ή υποψήφια. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Πρόεδρε επί της διαδικασίας έχω κάποιες ερωτήσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαρίστως, σε ό,τ ι  μπορώ να βοηθήσω, 

εγώ είμαι  απερχόμενος απ’ ό,τ ι  καταλαβαίνετε, το μόνο που πρέπει  να κάνω 

είναι  κάνω την εκλογή του Προέδρου. Εάν θέλεις μπορείς να πεις. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Καλησπέρα, έχω την εντύπωση ότι  εκτός του ότι  όλη αυτή τη 

θητεία κατά την άποψή μας το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν λειτουργεί  όπως θα 

έπρεπε, έχω την εντύπωση ότι  τελευταία και  θεσμικά δεν ακολουθούνται  οι  

διαδικασίες οι  σωστές. 

 Την προηγούμενη βδομάδα πήγαμε σε συνεδρίαση της Διοικούσας 

Επιτροπής και  ε ίδαμε μπροστά μας άλλα μέλη από αυτά που ξέραμε. Και μας 

είπανε, εμείς ε ίμαστε η καινούρια Διοικούσα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω 

ξαναδεί  εδώ. Πήγαμε στη συνεδρίαση της Διοικούσας και  στη θέση δύο μελών 

της Διοικούσας ήταν δύο άλλα μέλη. Είπαμε ότι  δεν έχουμε απαρτία, μας 

είπαν πώς δεν έχουμε λέει ;  Εμείς ε ίμαστε η Διοικούσα. 

 Προφανώς μετά την παραίτηση της Μαρίας της Λυδάκη και  του Μιχάλη 

του Γολοβάνη, μπήκαν στη θέση τους η Χαρά τη Τριαματάκη και  ο Νικήτας ο 

Μαυράκης. Όμως δεν προκύπτει  νομίζω αυτό από τον κανονισμό κι  αν 

προκύπτει  παρακαλώ Πρόεδρε να μου το πεις, γιατί  εδώ ναι μεν λέει  ότι  

αντικαθίστανται  από τον αμέσως επόμενο στη σειρά στο ψηφοδέλτιο, όμως 

λέει  ότι  σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής ή του 

Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής, εδώ έχουμε και τα δύο, ο Πρόεδρος 

συγκαλεί  το Σώμα εντός δέκα ημερών από την  υποβολή της παραιτήσεως, με 

1
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης παραίτηση μέλους και  συμπλήρωση Διοικούσας 

Επιτροπής. 

 Κατά τη συνεδρίαση απαγορεύεται  αλλαγής σειράς συζητήσεως του 

θέματος και  ακολουθείται  η εξής διαδικασία. Τα παραιτηθέντα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής αναπτύσσουν τους λόγους της παραίτησής τους. Το 

Σώμα υποβάλλει  διευκρινιστικές ερωτήσεις σε αυτούς. Το Σώμα τοποθετείται  

επί του θέματος. Αν μετά το τέλος των τοποθετήσεων τα μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής εμμένουν στην παραίτησή τους, το Σώμα προβαίνει  εντός δέκα 

ημερών σε εκλογή νέων κατά τη διαδικασία των άρθρων τάδε και  τάδε. 

 Δηλαδή νομίζω ότι  θα έπρεπε αυτό να έχει  ακολουθηθεί .  Και σε κάθε 

περίπτωση δεν νομίζω ότι  ε ίναι  σωστό τη Δευτέρα δια περιφοράς να ψηφίζει  

η ΔΚΜ, η Μαρία η Λυδάκη να στέλνει  mail και  να ψηφίζει  για τη ΔΚΜ και την 
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Τετάρτη να έρθουμε στη συνεδρίαση να μας λένε ότι  δεν είναι  η Μαρία η 

Λυδάκη έχει  παραιτηθεί  ε ίναι  δύο άλλα μέλη. Τουλάχιστον δεν είναι  σωστό, 

τουλάχιστον αυτό. Αλλά όπως βλέπω και από τον κανονισμό επίσης δεν 

προβλέπεται .  

 Και να πω και για την πρόσκληση της συνεδρίασης αυτής, εμείς κάναμε 

την προηγούμενη βδομάδα, στις αρχές της προηγούμενης βδομάδας κάναμε 

ένα αίτημα με όλο αυτόν τον αναβρασμό που επικρατεί  για το ασφαλιστικό 

για ειδική συνεδρίαση, συγγνώμη για έκτακτη συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα 

το ασφαλιστικό. Μάλιστα σύμφωνα με τον κανονισμό έχουμε τη δυνατότητα 

να καλέσουμε έκτακτη Αντιπροσωπεία, γιατί  ε ίμαστε πάνω από το 1/5 των 

μελών του Σώματος και  γι ’  αυτό ζητήσαμε και  αριθμό πρωτοκόλλου από το 

ΤΕΕ που  μας δόθηκε και  έπρεπε αυτόματα να κληθεί  η συνεδρίαση έκτακτη 

με μοναδικό θέμα αυτό. Αντ’ αυτού μας ήρθε ως απάντηση παραιτήσεις 

σωρηδόν και  σύγκληση ειδικής θα έπρεπε να είναι  Πρόεδρε συνεδρίασης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι  η πρώτη. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Είναι  η πρώτη μπράβο, όπου απαιτείται  και  τα 2/3 των μελών, 

παρουσία των 2/3 των μελών κ.τ.λ.,  κ.τ.λ. και  εκλογές ανάδειξης Προεδρείου 

κ.τ.λ. και  τρίτο θέμα το ασφαλιστικό. Το οποίο πάλι  αντίκεινται  στον 

κανονισμό, διότι  αναφέρει  ότι  αποκλειστικά και  μόνο μπαίνει  το θέμα της 

εκλογής των μελών. Αν πρόκειται  για την ειδική συνεδρίαση ή άλλως αν 

πρόκειται  για έκτακτη όπως είχαμε κάνει  εμείς το αίτημα, ήταν υποχρεωμένο 

το Προεδρείο με το που κάναμε το αίτημα να συγκαλέσει  έκτακτη συνεδρίαση 

με μοναδικό θέμα αυτό. 

 Δεν έγινε ούτε το ένα, ούτε το άλλο, έγινε μία μείξη, πάλι  δεν είναι  

σύμφωνο με τον κανονισμό. Εντάξει  εμείς καταθέτουμε την έκπληξή μας για 

όλα αυτά που γίνονται ,  αλλά εντάξει  τα συνηθίζουμε σιγά – σιγά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αγαπητέ συνάδελφε δεν θα ήθελα να κάνω 

μια κάποια αντιπαράθεση, αν είναι  σωστά ή όχι  αυτά τα οποία λες ή αυτά 

που κάνουμε. Νομίζω ότι  μικρή διαφορά έχει  το εάν έπρεπε με την παραίτηση 

του Αντιπροέδρου της Διοικούσας να πάμε κατευθείαν σε συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας ή με τη διαδικασία που έγινε. 

 Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει  ένα παραιτηθέν Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας και  το πρώτο πράγμα που πρέπει  να κάνουμε σαν Σώμα 

είναι  να εκλέξουμε Προεδρείο. Το πρώτο πράγμα. Νομίζω ότι  ε ίμαστε μες στο 

10ημερο, ακόμα και  με την παραίτηση του Αντιπροέδρου της Διοικούσας, 

αλλά και  από τ ις υπόλοιπες παραιτήσεις.  
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 Τώρα σε ό,τ ι  αφορά το θέμα του ασφαλιστικού, επειδή είναι  μείζον 

θέμα, πραγματικά αυτό είναι  το θέμα, δεν είναι  το θέμα η παραίτηση του 

Προεδρείου και  σιγά και  τ ι  έγινε τώρα, παραιτήθηκε ο Πρόεδρος και  τ ι  έγινε. 

Είναι  αυτό το θέμα. Πράγματι  όταν γίνεται  εκλογή Προεδρείου δεν συζητείται  

κανένα άλλο θέμα, στην πρώτη ειδική συνεδρίαση. Εδώ βέβαια τυπικά δεν 

είμαστε στην πρώτη είμαστε σε μια ενδιάμεση έκτακτη συνεδρίαση, θα 

μπορούσαμε να το ονομάσουμε και  δεύτερη ειδική συνεδρίαση. Αλλά 

επαφίεται  αυτό σε εσάς εάν θέλετε να το συζητήσουμε. Με τον νέο Πρόεδρο 

που θα βγει  όποιος θα είναι ,  εάν τα 3/5 του Σώματος συμφωνούν να 

συζητηθεί  το θέμα, νομίζω ότι  ε ίναι  στη δικαιοδοσία του Σώματος. Επειδή 

είναι  βαρύνον το θέμα και  επειδή αυτό είναι  το θέμα, εγώ γι ’  αυτό το έβαλα 

μέσα ότι  δεν είναι  το πρόβλημα τώρα ποιος θα είναι  Πρόεδρος, το πρόβλημα 

είναι  το ασφαλιστικό. 

 Επομένως συνάδελφε ας μην σταθούμε τώρα σε κάποιες λεπτομέρειες 

που μπορούμε να τ ις ερμηνεύσουμε και  άλφα και  άλφα τόνος κ.τ.λ. Εγώ θα 

σας πρότεινα με σεβασμό σε όλα όσα είπες αγαπητέ Κώστα, να 

προχωρήσουμε παρακάτω στην εκλογή του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας 

και  μετά να δει  το νέο Προεδρείο και  την εξέλιξη της συζήτησης του 

συγκεκριμένου θέματος. Εάν θέλετε να το κάνετε σήμερα ή αν θέλετε να το 

κάνετε σε δυο – τρεις μέρες, σε πέντε μέρες.  

 Επομένως συνάδελφοι μετά από τις ενστάσεις αυτές και  τους 

προβληματισμούς που εντάξει  κάποιοι  από αυτούς μπορεί  να είναι  και  δεκτοί .  

Η ουσία είναι  όμως ότι  πρέπει  να εκλεγεί  Προεδρείο. Ορίστε συναδέλφισσα, 

ορίστε να σε ακούσουμε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θα σας διαβάσω ένα υπόμνημα που καταθέτουμε σήμερα πριν 

τ ις εκλογές ανάδειξης μελών στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και  της 

Διοικούσας μετά από παραιτήσεις των μελών, το οποίο και  θα καταθέσουμε 

στο Προεδρείο.  

 Στις εκλογές που έγιναν στις 24 Νοεμβρίου του ’13 η ΑΜΑΚ 

αναδείχθηκε μεγάλος νικητής με πολύ μεγάλα ποσοστά στην προτίμηση των 

μηχανικών, 43,27%. Όμως η τοπική συγκυβέρνηση δεν επέτρεψε στην ΑΜΑΚ 

να ασκήσει  το ρόλο που της ζήτησε η πλειοψηφία των μηχανικών. 

 Δηλώσαμε τότε με την ισχυρή παρουσία μας στα όργανα του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

στην Αντιπροσωπεία και  τη Διοικούσα, έστω και από τη θέση της 

αντιπολίτευσης θα παλέψουμε για ένα άλλο ΤΕΕ στην υπηρεσία των 

συναδέλφων και  της κοινωνίας για μια άλλη Ελλάδα κι  αυτό κάνουμε. 

 Καταψηφίσαμε το πρόγραμμα δράσης που κατατέθηκε στη Διοικούσα 

και  στην Αντιπροσωπεία στις 4 Φεβρουαρίου του ’15, επειδή θεωρήσαμε ότι  
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επί της ουσίας είναι  περίπου μια αντιγραφή του προηγούμενου, χωρίς 

πολιτ ικές εκτιμήσεις και  διαπιστώσεις για τη σημερινή κατάσταση, για τη 

σχέση του τμήματος με το Κεντρικό ΤΕΕ και χωρίς ένα ουσιαστικό πλαίσιο 

διεκδίκησης, εκτιμώντας ότι  η διοίκηση στο ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι  πολύ κατώτερη 

των περιστάσεων. 

 Συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια εκτίμηση από τη μέχρι σήμερα δράση 

της διοίκησης του τμήματος, την οποία εκφράζουμε και  εγγράφως 

καταθέτοντας τ ις απόψεις μας με μορφή υπομνημάτων, καταγγελιών, ενώ και 

για την Αντιπροσωπεία έχουμε επισημάνει  ότι  δεν επιτελεί  το ρόλο της και  

δεν αναβαθμίζει  τη λειτουργία της στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. 

 Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε για να εκλεγούν νέα μέλη στο 

Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, στις θέσεις του Προέδρου και  του 

Αντιπροέδρου και  στο Προεδρείο της Διοικούσας στη θέση του Αντιπροέδρου 

μετά από τις παραιτήσεις των μελών τους. 

 Στις εκλογές αυτές δηλώνουμε ότι  δεν θα καταθέσουμε υποψήφιους για 

καμία από τις θέσεις αυτές. Δέκα μήνες πριν από τ ις επόμενες εκλογές που 

ορίστηκαν στις 20 Νοεμβρίου του ’16, δεν πιστεύουμε ότι  μία θέση στο 

Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής ή της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα 

αλλάξει  κάτι  στην απαξίωση που έχει  οδηγήσει  η τοπική συγκυβέρνηση 

ΔΗΣΗΜ (ΠΑΣΚ) και  ΔΚΜ το Τεχνικό Επιμελητήριο. Ας τους αφήσουμε λοιπόν 

να ολοκληρώσουν το έργο τους που πιθανόν περιλαμβάνει  και  εσωτερικές 

συμφωνίες θέσεων. 

 Επειδή τα προβλήματα των μηχανικών είναι  τεράστια με αιχμή για το 

επόμενο διάστημα το ασφαλιστικό, καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι  

κοντά μας με αγωνιστική διάθεση στην προσπάθεια που καταβάλουμε 

προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό καταθέτουμε ως τοποθέτηση 

ψήφου για την προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, μετά από αυτό ξεκινάμε τη 

διαδικασία για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Όποιος ή όποια συναδέλφισσα 

θέλει  να υποβάλλει  εδώ στο Προεδρείο την υποψηφιότητά του. παρακαλώ σε 

ένα χαρτί  μεγέθους Α4 υποβάλλω υποψηφιότητα τάδε, για τη θέση του 

Προέδρου της Αντιπροσωπείας. Συνάδελφος ή συναδέλφισσα, μην μου πείτε 

ότι  δεν θα βάλει  κανείς, διότι  εγώ έχω παραιτηθεί ,  θα έρθει  ο αρχαιότερος να 

κάνει  τη συζήτηση. Παρακαλώ συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει  να 

υποβάλλει  υποψηφιότητα για τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, ε ίναι  κανείς; 

Δεν βλέπω να κινείται  άνθρωπος, ε ίναι  κανείς; Ξαναρωτάω, πρόκειται  να 

εκλέξουμε τη θέση του Προέδρου και  μετά του Αντιπροέδρου, τώρα του 

Προέδρου. Συνάδελφος ή συναδέλφισσα που επιθυμεί  να υποβάλλει  
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υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της Αντιπροσωπείας στο 

υπολειπόμενο διάστημα της θητείας, μέχρι τ ις επόμενες αρχαιρεσίες που θα 

γίνουν όταν γίνουν. 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συνάδελφοι εγώ θα υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για τη 

θέση του Προέδρου της Αντιπροσωπείας. 

 Καταρχήν σας καλησπερίζω, ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με 

υγεία και  δημιουργικότητα, δραστηριότητα στο Τεχνικό Επιμελητήριο και  να 

ευχηθώ τις θερμότερες ευχές στο συνάδελφο τον Μανώλη Ρουκουνάκη που 

απέκτησε τ ις προηγούμενες μέρες την πρώτη κόρη του.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα υποβάλλεις συνάδελφε υποψηφιότητα, 

ωραία. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χωραφάς υποβάλλει  υποψηφιότητα για τη 

θέση του Προέδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, άλλος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα; 

 Επομένως περαιώνεται  η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αφού 

δεν βλέπω κανέναν, επαναλαμβάνω υπάρχει  κανείς άλλος ή άλλη; Δεν 

βλέπω, περαιώνεται  η διαδικασία λοιπόν της υποβολής υποψηφιοτήτων και  

ανακοινώνεται  στο Σώμα ότι  έχει  υποβάλλει  υποψηφιότητα ο Μιχάλης ο 

Χωραφάς ως υποψήφιος Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. Και ρωτάω το 

Μιχάλη το Χωραφά αν αποδέχεται  την υποψηφιότητά του; Την αποδέχεσαι. 

 Και πάμε στην εκλογή ψηφολεκτών συνάδελφοι, να ορίσουμε ένα 

3μελές, μια 3μελή ομάδα από κάθε παράταξη, ας προτείνει  η κάθε παράταξη 

ένα μέλος για να οργανώσουμε τη διαδικασία της εκλογής. Από την ΔΚΜ 

ποιος προφέρεται  να βοηθήσει ;  ΔΚΜ, προσφέρεσαι Μανώλη; Ο συνάδελφος ο 

Μανώλης ο Κοσμαδάκης προσφέρεται  να είναι  στην επιτροπή. Από την ΑΜΑΚ 

συνάδελφοι προτείνεται  κάποιο μέλος να βοηθήσει  στη διαδικασία, ένα 

λεπτό, να τη σεβαστούμε όμως τη διαδικασία συνάδελφε, ανοιχτή είναι  η 

διαδικασία δεν είναι  κλειστή, ανοιχτή είναι .  Μα συγγνώμη όποιος μπορούσε 

μπορεί  να υποβάλλει  υποψηφιότητα, θα προτείνετε ένα μέλος να βοηθήσει ;  

Α, εσείς, το όνομά σας θυμίστε μου. Βαλύρη πολύ ωραία και  από την 

ΔΗΣΗΜ; Η συναδέλφισσα Πλατύραχου που είχε βοηθήσει  την προηγούμενη 

φορά είναι  εδώ; Να βοηθήσεις και  τώρα που ξέρεις τη δουλειά;  

 Ορίζεται  λοιπόν, συνάδελφοι ησυχάστε λίγο, ησυχάστε, μην με 

ταλαιπωρείτε τελευταία φορά. Οι ψηφολέκτες λοιπόν θα είναι ,  η 

συναδέλφισσα Βαλύρη, ο συνάδελφος Κοσμαδάκης και  η συναδέλφισσα 

Πλατύραχου. Μπορούν να έρθουν για να ετοιμάσουμε τη διαδικασία. Θα 

διακόψουμε για λίγο να προετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια, το ψηφοδέλτιο του 

Μιχάλη του Χωραφά, το λευκό, πώς; Δεν άκουσα, Μπαρτολότσι,  ναι .  
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Επομένως σαν ψηφολέκτης ο συνάδελφος Μπαρτολότσι,  η συναδέλφισσα 

Βαλύρη και  ο συνάδελφος Κοσμαδάκης. Πάρτε τ ις θέσεις σας, ετοιμαστείτε, 

θα σας δώσω εγώ και κατάλογο.  

 

(αλλαγή κασέτας) 

 

Ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Αντιπροσωπείας  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι ε ίμαστε έτοιμοι  να ξεκινήσουμε 

την πρώτη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Αντιπροσωπείας, διαβάζω 

ονόματα και  παίρνετε σειρά για να τελειώνουμε και  σχετικά γρήγορα.  

  Ξεκινάω, Βρέντζου Ειρήνη μπορείτε να έρθετε να ψηφίσετε, 

Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Μαυρογιάννης Αντώνιος, συγγνώμη συνάδελφοι δεν 

χρειάζεται  να θυμίσω τον τρόπο της ψηφοφορίας, επιλέγουμε την κόλλα με 

τον υποψήφιο ή το λευκό, ό,τ ι  θέλετε. Μπάκιντας Κωνσταντίνος, Τζαβλάκη 

Καλλιόπη, Κλάδος Ιωάννης, Κατσαράκης Νίκος, Βαρδάκης Φιλοκτήτης, 

Τζανίνης Εμμανουήλ λείπει ,  Καλογεράκη Μαρία, Μονιάκης Μύρων, Φιλιππής 

Γεώργιος, Γεμελάς Σαράντος, Μουτσοπούλου Εύη λείπει ,  Ζαμπετάκης 

Γιώργος, Ματάμης Αργύρης λείπει ,  Κοκκινίδου Εύα λείπει ,  Πετράκη Βάλια 

λείπει ,  Στρατήγης Γεώργιος λείπει ,  Βαλύρη Δέσποινα είναι  επάνω, Βέργης 

Γιώργος λείπει ,  Ρουκουνάκης Μανώλης λείπει ,  Περουλιού Ίρις, Χαρωνίτης 

Γιάννης, Μπαρτολότσι ε ίναι  επάνω μετά εσείς, Μαρνέλλος Γιάννης, δεν 

χρειάζεται  σταυρό, δεν χρειάζεται  σταυρό παιδιά, δεν χρειάζεται ,  Μαρνέλλος 

εδώ πού είναι ;  Χαμηλοθώρης Κωνσταντίνος, Αποστολάκης Σπυρίδων, 

Ταβερναράκης Γιώργος λείπει ,  Ασπιρτάκης Ιωάννης, Αναγνώστου Ιωάννης, 

Πλατύρραχου Καλλιόπη, Συγγελάκης Πολυάνθης, Γρηγοράκης Ευάγγελος, 

Παρασύρης Ιωάννης, Σχινάς Ιωάννης, Σίτη Μαρία απούσα, Φουρναράκης 

Γεώργιος, Σγουρός Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, λίγο ησυχία όμως 

συνάδελφοι, λίγο ησυχία να προχωρήσουμε, Καραλάκης Μανώλης απών, 

Τριαματάκη Χαρά, Γολοβάνης Μιχάλης απών, Λυδάκη Μαρία, Φραγκιαδάκης 

Εμμανουήλ, Κοσμαδάκης Εμμανουήλ θα ψηφίσει  μετά, Μαυράκης Νικήτας, 

Χωραφάς Μιχαήλ, Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Ορφανός Στυλιανός, Βερβελάκης 

Γιώργος, Φρύσαλη Μελίνα, Κασαπάκης Ιωάννης απουσιάζει .  

  Συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση, επαναλαμβάνω τα 

ονόματα αυτών που δεν ψήφισαν εάν κάποιος δεν άκουσε. Επαναλαμβάνω, 

για τελευταία φορά επαναλαμβάνω, Τζανίνης Εμμανουήλ, Ματάμης Αργύρης, 

Ματάμης απουσιάζει ;  Κοκκινίδου Εύα, Πετράκη Βάλια, Στρατήγης Γιώργος, 

Βαλύρη θα ψηφίσει  αμέσως μετά, Μουτσοπούλου ναι ,  η Βαλύρη μετά λοιπόν, 

Βέργης απουσιάζει ,  τώρα προχωράμε, Ταβερναράκης Γιώργος, Σίτη Μαρία, 
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Καραλάκης Εμμανουήλ, τώρα εγώ θα ψηφίσω μετά, ο Γολοβάνης απουσιάζει ,  

ο Κοσμαδάκης θα ψηφίσει  μετά και  ο Κασαπάκης ο οποίος απουσιάζει .  Θα 

ψηφίσω εγώ και η εφορευτική επιτροπή και  κλείνει  ο κατάλογος. 

  Συνάδελφοι διάβασα τα ονόματα δύο φορές, ε ίναι  κανείς που δεν 

ψήφισε; Όχι.  επομένως κλείνει  η διαδικασία της εκλογής, σταματάμε εδώ και 

η εφορευτική επιτροπή θα ανοίξει  για την καταμέτρηση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι να σας ανακοινώσω το 

αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, ψήφισαν 42, πρώτη ψηφοφορία 

ανακοινώνουμε το αποτέλεσμα, ψήφισαν 42, Μιχάλης Χωραφάς 23, άκυρα 14, 

λευκά 5, σύνολο 42. 

 Με βάση το αποτέλεσμα αυτό δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία που 

θέλουμε για την εκλογή Προέδρου και  επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία της 

ψηφοφορίας και  με τ ις αντίστοιχες υποψηφιότητες και  πάλι .  Είναι  με βάση 

την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της Αντιπροσωπείας. Η δεύτερη 

όποιος πάρει  τους περισσότερους κι  έναν. 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τα άκυρα δεν μετράνε συνάδελφε, δεν 

μετράνε στα ποσοστά αφού τα ξέρεις ε ίσαι  παλιός συνδικαλιστής. 

 Προχωράμε λοιπόν, υποβολή νέας υποψηφιότητας, υποβάλλεις 

συνάδελφε Μιχάλη υποψηφιότητα, υπάρχει  κανείς άλλος να υποβάλλει ;  

Μπορεί  να υποβάλλει  και  άλλος αν θέλει ,  υπάρχει  κάποιος; Ρωτάω υπάρχει ;  

Κώστα υπάρχει ;  Όχι.  

 Επομένως συνάδελφοι περαιώνεται  η υποβολή υποψηφιοτήτων, 

ανακοινώνεται  στο Σώμα και  η αποδοχή της υποψηφιότητας του Μιχάλη του 

Χωραφά, αποδέχεται  ο Μιχάλης ο Χωραφάς και  ξεκινάμε, μόλις ετοιμαστούν 

οι  ψηφολέκτες. Είσαστε συνάδελφοι έτοιμοι ;  Έχουμε τα ψηφοδέλτια; Λοιπόν 

ξεκινάμε εν τάχει .  
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Ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Αντιπροσωπείας (2
η
 ψηφοφορία) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βρέντζου Ειρήνη, Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, 

Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, Τζαβλάκη Καλλιόπη, 

Κλάδος Ιωάννης, Κατσαράκης Νίκος, Βαρδάκης Φιλοκτήτης, Τζανίνης 

Εμμανουήλ, Καλογεράκη Μαρία, Μονιάκης Μύρων, Φιλιππής Γεώργιος, 

Γέμελας Σαράντος   

 

(αλλαγή κασέτας) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μουτσοπούλου Εύη, Ζαμπετάκης Γιώργος, 

Ματάμης Αργύρης, Κοκκινίδου Εύα, Πετράκη Βάλια, Στρατήγης Γεώργιος, 

Βαλύρη Δέσποινα στο τέλος, Βέργης Γιώργος, Ρουκουνάκης Μανώλης, 

Περουλιού Ίρις, Χαρωνίτης Γιάννης, Μπαρτολότσι Παύλος μετά, Μαρνέλλος 

Γιάννης, Χαμηλοθώρης Κωνσταντίνος, Αποστολάκης Σπυρίδων, 

Ταβερναράκης Γιώργος, Ασπιρτάκης Ιωάννης, Αναγνώστου Ιωάννης, 

Πλατύρραχου Καλλιόπη, Συγγελάκης Πολυάνθης, Γρηγοράκης Ευάγγελος, 

Παρασύρης Ιωάννης, Σχινάς Ιωάννης, Σίτη Μαρία, Φουρναράκης Γεώργιος, 

Σγουρός Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, Καραλάκης Μανώλης απών, 

Τριαματάκη Χαρά, Γολοβάνης Μιχάλης, Λυδάκη Μαρία, Φραγκιαδάκης 

Εμμανουήλ, Κοσμαδάκης Εμμανουήλ μετά, Μαυράκης Νικήτας, Χωραφάς 

Μιχαήλ, Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Ορφανός Στυλιανός, Βερβελάκης Γιώργος, 

Φρύσαλη Μελίνα, Κασαπάκης Ιωάννης. 

  Επαναλαμβάνω αυτούς που δεν άκουσαν το όνομά τους πριν, 

Τζαννίνης Εμμανουήλ, Μουτσοπούλου Εύη, Ματάμης Αργύρης, Κοκκινίδου 

Εύα, Πετράκη Βάλια, Στρατήγης Γεώργιος, Βέργης Γεώργιος, Ταβερναράκης 

Γιώργος, Συγγελάκης Πολυάνθης εδώ, ησυχάστε παιδιά, ησυχάστε να 

τελειώσουμε, Σίτη Μαρία, Καραλάκης Εμμανουήλ, Αγαπάκης Γεώργιος θα 

ψηφίσω μετά, Γολοβάνης Μιχάλης, Κοσμαδάκης Εμμανουήλ, Κασαπάκης 

Γιάννης. Της ΑΜΑΚ ποιοι  ε ίναι ;  Αντώνης Μαυρογιάννης και  ο άλλος; Είναι  

κανείς που δεν άκουσε το όνομά του; Α ναι ,  Κατσαράκης Νίκος ναι .  

  Είναι  κάποιος που δεν άκουσε το όνομά του; Ο Αναγνώστου 

ψήφισε δεν υπέγραψε. Είναι  κανείς άλλος που δεν άκουσε το όνομά του; Όχι,  

περαιώνεται  λοιπόν η ψηφοφορία και  παρακαλείται  η επιτροπή να ανοίξει  

τους φακέλους και  να κάνει  καταμέτρηση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι καθίστε να ανακοινώσουμε το 

αποτέλεσμα της 2
ης

 ψηφοφορίας, ακούστε λίγο. Αποτέλεσμα 2
ης

 ψηφοφορίας 

για εκλογή Προέδρου Αντιπροσωπείας, ψήφισαν 42, Μιχάλης Χωραφάς 23, 
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άκυρα 13, λευκά 6. Συνεπώς με βάση τα αποτελέσματα αυτά ανακηρύσσεται  

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για το  υπόλοιπο της περιόδου ο Μιχάλης 

Χωραφάς. Συγχαρητήρια Πρόεδρε. 

 

(ΝΕΟΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΧΩΡΑΦΑΣ:   Να είσαι καλά. 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Εύχομαι στο Μιχάλη καλή συνέχεια, καλή δύναμη και  εδώ θα 

είμαστε όλοι  για να συνδράμουμε ο καθένας από τον τομέα του, Πρόεδρε 

καθίστε. 

 

Ψηφοφορία για την εκλογή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αντιπροσωπείας 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΧΩΡΑΦΑΣ:  Θα συνεχίσουμε με την υποβολή 

υποψηφιοτήτων για τη θέση του Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας, 

παρακαλώ να έρθουν οι  υποψηφιότητες στην έδρα. Ήρθε η υποψηφιότητα 

του Κωστή του Αγγελάκη, υπάρχει  άλλη υποψηφιότητα για τη θέση του 

Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας; Εφόσον δεν υπάρχει  άλλη υποψηφιότητα 

εντός ενός λεπτού ξεκινάει  η ψηφοφορία, Βρέντζου Ειρήνη. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Συγχαρητήρια. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να είσαι καλά Ειρήνη ευχαριστώ πολύ, 

Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, 

Τζαβλάκη Πόπη, Κλάδος Ιωάννης, Κατσαράκης Νίκος, ευχαριστώ Νίκο καλή 

συνεργασία, Βαρδάκης Φιλοκτήτης, Καλογεράκη Μαρία, Μονιάκης Μύρων, 

Φιλιππής Γεώργιος, Γέμελας Σαράντος, Μουτσοπούλου Εύη, Ζαμπετάκης 

Γιώργος, Ματάμης Αργύρης, Κοκκινίδου Εύα, Πετράκη Βάλια, Στρατήγης 

Γεώργιος, Βαλύρη Δέσποινα είναι  επάνω, Βέργης Γιώργος, Ρουκουνάκης 

Μανώλης, Περουλιού Ίρις, Χαρωνίτης Γιάννης, Μαρνέλλος Γιάννης, 

Χαμηλοθώρης Κωνσταντίνος, Αποστολάκης Σπυρίδων, Ασπιρτάκης Ιωάννης, 

Αναγνώστου Ιωάννης, Πλατύρραχου Κάλλια, Συγγελάκης Πολυάνθης, 

Γρηγοράκης Ευάγγελος, Παρασύρης Ιωάννης, Σχινάς Ιωάννης, Φουρναράκης 

Γεώργιος, Σγουρός Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, Τριαματάκη Χαρά, 

Αγαπάκης Γιώργος, Λυδάκη Μαρία, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ, Μαυράκης 

Νικήτας, Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Ορφανός Στυλιανός, Βερβελάκης Γιώργος, 

Φρύσαλη Μελίνα.   

 

(αλλαγή κασέτας)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αποτελέσματα ψηφοφορίας για τη θέση του 

Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας, ψήφισαν 42 Αγγελάκης Κωστής 23, 

άκυρα 14, λευκά 5. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωράμε σε 2
η
 ψηφοφορία δεδομένου ότι  

δεν υπάρχει  η απόλυτη πλειοψηφία. Να κατατεθούν εάν υπάρχουν άλλες 

υποψηφιότητες. Ο Κωστής ο Αγγελάκης επανυποβάλλει  τη δική του.  

Δεδομένου ότι  δεν υπάρχει  άλλος υποψήφιος ξεκινά η 2
η
 ψηφοφορία.  

 

 

Ψηφοφορία για την εκλογή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αντιπροσωπείας (2
η
 

Ψηφοφορία)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βρέντζου Ειρήνη, Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, 

Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, Τζαβλάκη Πόπη, Κλάδος 

Ιωάννης, Κατσαράκης Νίκος, Βαρδάκης Φιλοκτήτης, Καλογεράκη Μαρία, 

Μονιάκης Μύρων, Φιλιππής Γεώργιος, Γέμελας Σαράντος, Ζαμπετάκης 

Γιώργος, Ρουκουνάκης, Περουλιού, Χαρωνίτης, Μαρνέλλος, Χαμηλοθώρης, 

Αποστολάκης Σπυρίδων, Ασπιρτάκης Ιωάννης, Αναγνώστου Ιωάννης, 

Πλατύρραχου Κάλλια, Συγγελάκης Πολυάνθης, Γρηγοράκης Ευάγγελος, 

Παρασύρης Ιωάννης, Σχινάς Ιωάννης, Φουρναράκης Γεώργιος, Σγουρός 

Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, Τριαματάκη Χαρά, Αγαπάκης Γιώργος, 

Λυδάκη Μαρία, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ, Μαυράκης Νικήτας, Αγγελάκης 

Κωνσταντίνος, Ορφανός Στυλιανός, Βερβελάκης Γιώργος, Φρυσάλη Μελίνα.  

 Συνάδελφοι λίγο ησυχία έχουμε το αποτέλεσμα της 2
ης

 ψηφοφορίας για 

Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας του τμήματος. Ψήφισαν 42 λευκά 5, άκυρα 

14, Αγγελάκης 23. 

 Συγχαρητήρια συνάδελφε εκλέχτηκες Αντιπρόεδρος της 

Αντιπροσωπείας, καλή και  δημιουργική θητεία εύχομαι και  καλή συνεργασία.  
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ΘΕΜΑ 2
ο
 

 

Εκλογή Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΧΩΡΑΦΑΣ:  Προχωράμε με την ψηφοφορία 

του Αντιπροέδρου της Διοικούσας, μετά την παραίτηση του συναδέλφου 

Μιχάλη Γολοβάνη. Παρακαλώ να κατατεθούν υποψηφιότητες. Έχει  ήδη 

κατατεθεί  στο Προεδρείο η υποψηφιότητα του συναδέλφου Νικήτα Μαυράκη. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   (Δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου)…, στο 

ψηφοδέλτιο που ήτανε ο κ. Γολοβάνης, ποιος ήτανε αναπληρωματικός έτσι  

δεν πάει ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ήταν ο κ. Μαυράκης. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ωραία, τότε ο αναπληρωματικός δεν πάει ;  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Στέλιο ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι, συνάδελφοι να… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ξεκινάει  η ψηφοφορία, δεδομένου ότι  δεν 

υπάρχει  άλλος υποψήφιος.  

 

 

Ψηφοφορία για την εκλογή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βρέντζου Ειρήνη, Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, 

Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μαυρογιάννης Αντώνης έφυγε, Μπάκιντας 

Κωνσταντίνος, Τζαβλάκη Πόπη, Κλάδος Ιωάννης, Κατσαράκης Νίκος, 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης, Καλογεράκη Μαρία, Μονιάκης Μύρων, Φιλιππής 

Γεώργιος, Γέμελας Σαράντος, Ζαμπετάκης Γιώργος, Ρουκουνάκης, Περουλιού 

Ίρις, Χαρωνίτης Γιάννης, Μαρνέλλος, Χαμηλοθώρης, Αποστολάκης Σπυρίδων, 

Ασπιρτάκης Ιωάννης, Αναγνώστου Ιωάννης, Πλατύρραχου Κάλλια, 

Συγγελάκης Πολυάνθης, Γρηγοράκης Ευάγγελος, Παρασύρης Ιωάννης, Σχινάς 

Ιωάννης, Φουρναράκης Γεώργιος, Σγουρός Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, 

Τριαματάκη Χαρά, Αγαπάκης Γιώργος, Λυδάκη Μαρία, Φραγκιαδάκης 
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Εμμανουήλ, Μαυράκης Νικήτας, Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Ορφανός 

Στυλιανός, Βερβελάκης Γιώργος, Φρυσάλη Μελίνα.…   

 

(αλλαγή κασέτας)  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι λίγο ησυχία παρακαλώ, 

ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας, 

ψήφισαν 39 Μαυράκης Νικήτας 23, λευκά 4, άκυρα, 12. 

 Δεν επετεύχθη η απόλυτη πλειοψηφία οπότε προχωρούμε σε δεύτερη 

ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει  νέος υποψήφιος ξεκινάμε σε ένα λεπτό. Ο κ. 

Μαυράκης επανυπέβαλλε την υποψηφιότητά του. 

 

 

Ψηφοφορία για την εκλογή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2
η
 

Ψηφοφορία) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ξεκινάει  η ψηφοφορία, Βρέντζου Ειρήνη, 

Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, Κλάδος Ιωάννης, 

Κατσαράκης Νίκος, Βαρδάκης Φιλοκτήτης, Καλογεράκη Μαρία, Μονιάκης 

Μύρων, Φιλιππής Γεώργιος, Γέμελας Σαράντος, Ζαμπετάκης Γιώργος, 

Ρουκουνάκης Μανώλης, Περουλιού Ίρις, Χαρωνίτης Γιάννης, Μαρνέλλος 

Γιάννης, Χαμηλοθώρης, Αποστολάκης Σπυρίδων, Ασπιρτάκης Ιωάννης, 

Αναγνώστου Ιωάννης, Πλατύρραχου Κάλλια, Συγγελάκης Πολυάνθης, 

Γρηγοράκης Ευάγγελος, Παρασύρης Ιωάννης, Σχινάς Ιωάννης, Φουρναράκης 

Γεώργιος, Σγουρός Οδυσσέας, Αλεξάκης Χαρίλαος, Τριαματάκη Χαρά, 

Αγαπάκης Γιώργος, Λυδάκη Μαρία, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ, Μαυράκης 

Νικήτας, Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Ορφανός Στυλιανός, Βερβελάκης Γιώργος, 

Φρυσάλη Μελίνα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση για τον 

Αντιπρόεδρο της Διοικούσας, ψήφισαν 39, Μαυράκης Νικήτας 23, άκυρα 12, 

λευκά 4. 

  Νέος Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο 

Νικήτας Μαυράκης. Συγχαρητήρια συνάδελφε, καλή θητεία, καλή δύναμη. 
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ΘΕΜΑ 3
ο
 

 

Ασφαλιστικό 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (ΧΩΡΑΦΑΣ):   Προχωράμε με το θέμα του 

ασφαλιστικού, όπου όπως γνωρίζετε έχει  αποσταλεί  ε ισήγηση της ΑΜΑΚ στα 

e-mail σας και  κατατέθηκε στο Προεδρείο μια εισήγηση της ΔΗΣΗΜ για το 

ίδιο θέμα. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της ΑΜΑΚ να έρθει  να αναγνώσει… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ψήφισαν 39, αν έχουν αποχωρήσει  άνω 

των 4… 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Ούτως ή άλλως όπως έχει  γίνει… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στο βήμα να καταγράφεται .  Παρακαλώ να 

κλείσει  η πόρτα και  να κάνουμε μία καταμέτρηση. Σήκω ρε Κωστή, ξεκίνα από 

μας και  μέτρα τους έναν – έναν. Παρακαλώ να μην κινείστε ώστε να γίνει  

εύκολα η καταμέτρηση. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Λέω λοιπόν ότι  ούτως ή άλλως δεν ήταν καθόλου σωστή η 

απόφαση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας προηγούμενα, όταν γίνεται  

αίτημα για έκτακτη Αντιπροσωπεία με θέμα το ασφαλιστικό, αποκλειστικό 

θέμα το ασφαλιστικό, να μπαίνει  το θέμα των ψηφοφοριών. 

 Αυτό το οποίο συμβαίνει  τώρα ήταν αναμενόμενο ότι  θα συμβεί  και  δεν 

μπορούμε 10:30 η ώρα να ξεκινάμε να συζητάμε το ασφαλιστικό, έχοντας αν 

έχουμε που νομίζω ότι  δεν έχουμε, την απαρτία που θα έπρεπε. Γιατί  η 

απαρτία εφόσον η συνεδρίαση λοιπόν είναι  ε ιδική συνεδρίαση, θα έπρεπε να 

είναι  τα 2/3 σωστά;  

 Πρόταση λοιπόν είναι ,  να μην γίνει  την επόμενη Τετάρτη γιατί  έχουμε 

και  την απεργία της Τετάρτης Φλεβάρη, δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει  την 

παραμονή της απεργίας, γιατί  δεν προλαβαίνει  και  το Σώμα, το Επιμελητήριο 

να ενημερώσει μέλη για τη συμμετοχή στην απεργία. Να γίνει  τη Δευτέρα, για 

να υπάρχει  η δυνατότητα ενημέρωσης των μελών και  να μην μπει  κανένα 

άλλο θέμα. Η πρόσκληση δε θα ξαναπάει  στους συλλόγους και  νομίζω ότι  θα 

έπρεπε να ζητήσουμε να είναι  ανοιχτή. Δηλαδή να ενημερωθούν οι  

συνάδελφοι ότι  ε ίναι  ανοιχτή η Αντιπροσωπεία. Αυτή είναι  η πρόταση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστώ συνάδελφε Ζαχαρία, οι  

συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του τμήματος είναι  πάντα σύμφωνα με τον 

κανονισμό της ανοιχτές συνεδριάσεις. Δηλαδή μπορεί  να παρακολουθήσει  ο 

οποιοσδήποτε, ίσως να εννοείς να δημοσιευτεί ,  να το επικοινωνήσουμε 

περισσότερο, να είναι  γνωστό σε περισσότερο κόσμο. 

 Από την άποψή μου δεν έχω καμία αντίρρηση, αν οι  παρατάξεις 

συμφωνούν στην ημέρα της Δευτέρας, της ερχόμενης Δευτέρας, παρακαλώ ο 

συνάδελφος Σγουρός στο βήμα. Θα παρακαλούσα πριν ξαναπάρω το λόγο να 

γίνει  για δύο λεπτά, αλλά αυστηρά για δύο λεπτά να μην καθυστερήσουμε μία 

συνεννόηση των εκπροσώπων των παρατάξεων να ορίσουμε μία μέρα. Η 

πρόσκληση αναγράφει όπως ξέρετε την Τετάρτη οπότε αυτομάτως θα 

πηγαίναμε την επόμενη Τετάρτη. Επειδή υπήρξε μια αντιπρόταση της ΑΜΑΚ 

καλό είναι  για δύο λεπτά να το συζητήσετε εσωτερικά εκτός αν υπάρχει  

κάποια ένσταση οπότε…, συνάδελφε Αναγνώστου. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Φοβάμαι ότι  εμείς ή θα επιμείνουμε να συνεχιστεί  σήμερα ή 

να πάει  την Τετάρτη. Έχουν σταλεί  οι  προσκλήσεις, θα τηρήσουμε το τυπικό. 

Ούτε Δευτέρα, ούτε Τρίτη, ούτε Πέμπτη.  Τετάρτη έχουμε στείλει  επιστολές, 

Τετάρτη, γιατί ;  Γιατί  οι  άνθρωποι όλοι  εδώ που είναι  ε ίναι  και  εργαζόμενοι,  

έχουν κανονίσει  και  ραντεβού την επόμενη βδομάδα κι  εγώ έχω κανονίσει  να 

κάνω κάτι  και  τη Δευτέρα και  την Τρίτη, δεν είναι  δυνατόν λοιπόν να μου το 

αναβάλεις και  να μου το φέρεις μπροστά. Τετάρτη λέει  η επιστολή, Τετάρτη ή 

σήμερα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Γέμελας. 

 

ΓΕΜΕΛΑΣ:   Δεν θέλω να μιλήσω για την ημερομηνία, απλά ήθελα να κάνω 

μια καταγγελία. Εκπροσωπώ την…, είμαι  μέλος της Αντιπροσωπείας αλλά 

σήμερα εκπροσωπώ την ΕΜΔΥΔΑΣ, είμαι  Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ 

Ανατολικής Κρήτης, της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων 

Διπλωματούχων Ανωτέρων Σχολών και  ήθελα να καταγγείλω ότι  δεν 

στάλθηκε η πρόσκληση για να συμμετέχομε στη σημερινή συζήτηση στην 

ΕΜΔΥΔΑΣ. Στο mail της ΕΜΔΥΔΑΣ δεν έχει  σταλεί .  Για τους άλλους 

συλλόγους δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Πρόεδρε να παρέμβω λίγο; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι παρακαλώ, ο συνάδελφος Αγαπάκης. 

 



 Συνεδρίαση 1
η
         27

η ς
  Ιανουαρίου   2016             σελίς   20 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι η πρόσκληση είχε τον χαρακτήρα της έκτακτης 

πρόσκλησης λόγω της αλλαγής του Προεδρείου. Λόγω του ότι  ήταν βαρύνον 

θέμα το ασφαλιστικό γι ’  αυτό με δική μου εισήγηση, με δική μου πρόταση, 

εγώ υπόγραφα και  την πρόσκληση άλλωστε, μπήκε στην πρόσκληση αυτή. Με 

το σκεπτικό ότι  θα τελειώναμε νωρίς τη διαδικασία. 

 Πράγματι  τώρα η ώρα είναι  προχωρημένη για να γίνει  μία σοβαρή 

συζήτηση πρέπει  να υπάρχει  και  μια ξεκούραση και  να υπάρχει  και  χρόνος. 

Επομένως θέλω κι  εγώ, εύλογο και  λογικό να πάει  την επόμενη Τετάρτη που 

η Τετάρτη είναι  μια ουδέτερη μέρα. 

 Τώρα για τους συλλόγους βεβαίως εστάλη η πρόσκληση στους 

συλλόγους. Όπως ξέρετε τη διεκπεραίωση των προσκλήσεων την κάνει  η 

γραμματεία, η οδηγία που εδόθη ήταν να κοινοποιηθεί  και  στους συλλόγους. 

Τώρα αν δεν εστάλη στην ΕΜΔΥΔΑΣ, εντάξει  αυτό δεν έγινε σκοπίμως και  εν 

πάση περιπτώσει αγαπητέ Πρόεδρε, ε ίσαι  και  Πρόεδρος να ενημερώνεσαι 

έτσι  κι  αλλιώς σαν μέλος της Αντιπροσωπείας. Δεν υπήρχε δηλαδή τέτοια 

πρόθεση να αποκρυβεί  από τους συλλόγους. Πάντα όταν κάνουμε τέτοιου 

είδους συζητήσεις καλούνται  οι  σύλλογοι,  συμμετέχουν ενεργά, το θυμάσαι 

και  με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε στις 14 του Δεκέμβρη, ήταν 

όλοι  οι  σύλλογοι εδώ.  

 Εγώ λοιπόν προτείνω από την πλευρά τη δικιά μου ως μέλος της 

Αντιπροσωπείας, η ώρα είναι  προχωρημένη, θα κάνουμε μία συζήτηση στα 

γρήγορα. Τα πράγματα είναι  σοβαρά και  κρίσιμα, νομίζω ότι  το πλέον λογικό 

είναι  η επόμενη Τετάρτη να είναι  πιο εύλογη ημερομηνία για συζήτηση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μπάκιντας. Απλά συγγνώμη 

θα παρακαλούσα αν υπάρχουν κι  άλλοι  ομιλητές ένα – δυο λεπτά γιατί  

πρέπει  να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε ή θα διακόψουμε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι,  δεν καθυστερώ, να πω μόνο ότι  ακούγεται  κάπως 

περίεργο να επικαλείται  η παράταξη της ΔΗΣΗΜ το θεσμικό πλαίσιο όταν 

καταστρατηγεί ,  όπως το έχει  καταστρατηγήσει  και  επικαλείται  το θεσμικό 

πλαίσιο και  να μας λέει  ότι  στάλθηκε πρόσκληση για την άλλη Τετάρτη. 

 Συνάδελφοι η πρόσκληση αυτή είναι  παράνομη, αφορά ταυτόχρονα 

ειδική συνεδρίαση και  έκτακτη συνεδρίαση, δεν προβλέπεται  από το θεσμικό 

πλαίσιο. Όταν λοιπόν με αυτό το υφάκι έρχεται  εδώ πέρα ο εκπρόσωπος της 

ΔΗΣΗΜ και μας λέει  έτσι  στάλθηκε η πρόσκληση έτσι  θα γίνει ,  συγγνώμη 

αλλά δεν είναι  αυτό πνεύμα συνεννόησης μεταξύ παρατάξεων. 

 Εμείς πιστεύουμε ότι  θα μπορούσε να λυθεί  το θεσμικό έστω και με μία 

έκτακτη όπως ήτανε υποχρέωση. Εμείς καλέσαμε σαν το 1/5. Το 1/5 του 
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Σώματος έχει  τη δυνατότητα το θεσμικό πλαίσιο να καλέσει  έκτακτη 

συνεδρίαση. Την καλέσαμε και  δεν έγινε. Με βάση λοιπόν αυτή την 

πρόσκληση μπορεί  να γίνει  και  τη Δευτέρα 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ να μην επανέλθουμε στο θέμα 

της πρόσκλησης συνάδελφοι γιατί  ο Πρόεδρος εξήγησε ότι  συνέπεσε με τ ις 

παραιτήσεις των μελών. Κώστα να μην μείνουμε στο αν είναι  ε ιδική γιατί  δεν 

είναι  ε ιδική συνεδρίαση, μην το συζητήσουμε περισσότερο το ζήτημα του 

κανονισμού. Είναι  μία έκτακτη συνεδρίαση που έχει  διάφορα θέματα και  έχει  

μοναδικό θέμα μετά την εκλογή. Κανένα άλλο θέμα, ούτε θέματα της 

Διοικούσας, ούτε τ ίποτα, μόνο το ασφαλιστικό. 

 Η αλήθεια είναι  ότι  η ώρα είναι  προχωρημένη κι  όπως υπέδειξε και  η 

παράταξή σας οριακά έστω δεν υπάρχει  αυτή τη στιγμή απαρτία. Οριακά δεν 

υπάρχει  απαρτία ώστε τυπικά να συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα. 

 Θα δώσω το λόγο στον Στέλιο τον Ορφανό και  μετά θα οριστικοποιήσω 

την πρότασή μου για τη συνέχιση της συνεδρίασης. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Αφού το Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ ομολόγησε ότι  δεν έλαβε 

πρόσκληση και  δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε και  ο απελθών 

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ομολόγησε ότι  δεν είχε δόλο, να μην το 

συζητάμε παραπέρα κι  αφού δεν έχουμε και  απαρτία, ας αποφασίσει  το 

καινούριο Προεδρείο να ορίσει  την ημέρα της συνεδρίασης. 

 Εγώ θα έλεγα όμως για τη σκέψη αυτή την κάθετη του Αναγνώστου ότι  

θα πάμε την Τετάρτη με βάση την πρόσκληση, η οποία δεν δεσμεύει  και  

κανέναν, ότι  δεν μου μοιάζει  πάρα πολύ να εκφράζει  αυτό επιθυμία. Η 

κινητοποίηση που έχει  ήδη αναγγελθεί  από την ΑΔΕΔΥ, από την ΓΕΣΕΕ, από 

σωματεία, από φορείς και  άλλος ανά την Ελλάδα για τ ις 4 του μήνα, δεν μου 

μοιάζει  λοιπόν μία συνέλευση της συνεδρίασης της Τετάρτης να προετοιμάζει  

και  πάρα πολύ ειλικρινά και  με πρόθεση δηλαδή να έχει  επιτυχία η απεργία 

της Πέμπτης. Μάλλον θα χρειάζεται  να γίνει  λίγο  νωρίτερα για να ενημερωθεί 

και  περισσότερος κόσμος να συμμετάσχει  στην κινητοποίηση της Πέμπτης 

που είναι  και  το πιο βασικό. Λογικό δηλαδή μου μοιάζει  αν είμαστε ειλικρινείς 

και  θέλουμε να έχει  επιτυχία, επειδή είπες Γιώργο ότι  ε ίναι  καυτό το θέμα και  

επείγον, λογικό είναι  να πάρομε μέτρα καλύτερης προετοιμασίας. Ας πάει  

Δευτέρα ή Τρίτη δεν σκάμε, καλύτερα θα είναι .  Δεν ξέρω τώρα ποιος δηλαδή 

δουλεύει  την Τρίτη μέχρι τόσο αργά, τα ραντεβού του Αναγνώστου μπορεί  να 

τα τροποποιήσει  ε ίναι  Τετάρτη σήμερα προλαβαίνει .  

 Ας πάμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για να προετοιμάσουμε καλύτερα την 

κινητοποίηση του κόσμου. Μόνο να μην το πούμε έτσι  τυπικά ανοιχτή 
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συνεδρίαση γιατί  δεν θα έρθει  κανείς άλλος, να απευθύνουμε ανοιχτό 

κάλεσμα σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ και στους εκπροσώπους των συλλόγων να 

‘ρθουνε, να είναι  δηλαδή μια μαζική συγκέντρωση να το πούμε έτσι .  Με αυτή 

την έννοια ανοιχτή συνεδρίαση κι  όχι  με την τυπική. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι συνάδελφε Ορφανέ αυτό εξήγησα κι  

εγώ ή συμπλήρωσα στην τοποθέτηση του Ζαχαρία, ότι  να το 

επικοινωνήσουμε δηλαδή. Δηλαδή μέσω e-mail ίσως και  κάποιες δηλώσεις 

τέλος πάντων του Προέδρου να γνωστοποιηθεί  σε όλους τους συναδέλφους, 

ότι  θα είναι  μια ανοιχτή συνεδρίαση γι ’  αυτό το ζήτημα για να έχουμε όσο τη 

μεγαλύτερη δυνατόν προσέλευση. Ο συνάδελφος Σγουρός, λίγο σύντομα 

παρακαλώ. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:   Συνάδελφοι θα συμφωνήσω κι  εγώ ότι  πρέπει  να γίνει  στο 

συντομότερο χρόνο αυτή η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, Δεν θα είχα 

αντίρρηση και  με την πρόταση για τη Δευτέρα, απλά έχω ένα αξεπέραστο 

προσωπικό πρόβλημα, όχι  επαγγελματικό εκείνη την ημέρα, γι ’  αυτό 

πρότεινα την Τρίτη συγκεκριμένα. Αλλά εάν θεωρείτε ότι  πρέπει  να γίνει  

οπωσδήποτε τη Δευτέρα, το πολύ – πολύ θα απουσιάζω. 

 Νομίζω ότι  την Τρίτη μπορούμε να το κάνουμε, συμφωνώ με το Στέλιο, 

ότι  πρέπει  να προσκληθούν να συμμετέχουν σε αυτή την συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας όλοι  οι  φορείς των μηχανικών με πρόσκληση και  βέβαια να 

κληθούν και  τα μέλη του τμήματος με mas mail,  ότ ι  αυτή πραγματικά η 

συνεδρίαση θα είναι  μια ανοιχτή κι  όχι  προσχηματικά ανοιχτή συνεδρίαση. 

Θέλουμε να ακουστεί  η άποψη των συναδέλφων, το ζήτημα είναι  ιδιαίτερα 

σοβαρό. 

 Επιμένω στο ζήτημα αυτό επειδή έχω αναλάβει  από πλευράς της 

Δημοκρατικής Συμπαράταξης να κάνω την πολιτ ική εισήγηση για το 

ασφαλιστικό και  πραγματικά πιστεύω ότι  υπάρχουν δύο όψεις σε αυτό το 

ασφαλιστικό. Υπάρχει  ένα πολύ ισχυρό πολιτ ικό μέρος που δεν έχει  να κάνει  

με παρατάξεις και  κόμματα, έχει  να κάνει  με την τύχη της χώρας από εδώ και 

πέρα. Και υπάρχει  βέβαια κι  ένα νομοτεχνικό εάν θέλετε μέρος, στο οποίο 

μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι  εμείς 

θα είμαστε τελικά αυτοί  οι  οποίοι  θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν και  αυτό 

το φορτίο. 

 Θεωρώ ότι  στη συγκεκριμένη συζήτηση και  για το συγκεκριμένο θέμα, 

το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει  να πάρει  άποψη, η οποία δεν είναι  μία 

άποψη του χθες ή του σήμερα. Είναι  μία άποψη που νομίζω ότι  διαχρονικά 

τουλάχιστον τα 3-4 τελευταία χρόνια διαχέεται  σε όλη τη δραστηριότητα του 
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Επιμελητηρίου και  νομίζω ότι  μπορούμε να πούμε περισσότερα στη διάρκεια 

αυτής της ειδικής συνεδρίασης.Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση για την Τρίτη, 

νομίζω ότι  η Τρίτη είναι  μια πολύ καλή μέρα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι εάν συμφωνείτε όλοι  να σταλεί  

νέα πρόσκληση, θα επικοινωνηθεί  από το mail του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

στους συναδέλφους. 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   (Δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Διακόπτεται  λόγω απαρτίας είπαμε. 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:  Όχι,  όχι  σταματάει  η συνεδρίαση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λόγω κόπωσης του Σώματος. 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Σταματάει .   (Δεν αποδίδεται  καθαρά, μιλάει  εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η συνεδρίαση λοιπόν διακόπτεται  λόγω 

κόπωσης του Σώματος. 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Κλείνει  η συνεδρίαση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Α, έτσι  όπως το είπα πριν. Λύεται  η 

συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας και  θα σταλεί  νέα πρόσκληση.   

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 

Απών 

  

 


