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Website:  www.kontouanna.gr  
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

Ειδική  

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   1η  

 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος  

Της 13ης  Ιανουαρίου  2019 

Ημέρα Δευτέρα  και Ώρα 19:00 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΩΜΑΡΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΥΔΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, 

ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΓΙΑΣ 

ΒΑΓΙΑΣ.  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΚΑΝΕΝΑΣ.  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  55 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 55     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  ΚΑΝΕΝΑΣ  
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Χρέη Προεδρεύοντα διενήργησε  ο κ.  Κουτρούλης 

Χαράλαμπος . 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα της 

Αντιπροσωπείας.  

2. Εκλογή εννέα (9) μελών της Διοικούσας Επιτροπής. 

3. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα της 

Δ.Ε.  
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---------------------  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα της 

Αντιπροσωπείας  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …για τη νέα θητεία 

Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ, με το νέο αριθμό μελών της 

Αντιπροσωπείας, 55 μέλη, η απαιτούμενη κατά νόμο 

πλειοψηφία παρούσα σήμερα, προκειμένου να διενεργηθεί η 

συνεδρίαση είναι 37 άτομα. Έχουν υπογράψει 50 άτομα, αν 

υπάρχει συνάδελφος ή συναδέλφισσα στην αίθουσα ο οποίος 

δεν έχει υπογράψει, να έρθει να υπογράψει.  

 Η σημερινή συνεδρίαση περιλαμβάνει τα εξής θέματα:  

 Στο πρώτο μέρος το οποίο θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου 

Προεδρεύοντος του ομιλούντος, θα γίνει εκλογή του Προέδρου, 

του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, Γενικού Γραμματέα του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας.  

 Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας αυτού του μέρους 

θα παραδοθεί η διεύθυνση της διαδικασίας στο νεοεκλεγμένο 

Προεδρείο για να ακολουθήσει το δεύτερο μέρος που αφορά 

την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και του 

Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής.  

 Παρακαλώ τις παρατάξεις να ορίσουν τρεις (3) 

ψηφολέκτες έναν από κάθε παράταξη, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παράκληση για την οικονομία της 

διαδικασίας να παραμείνουν οι ίδιοι σε όλη τη διαδικασία. Δεν 

υπάρχει κατά την πρόβλημα κατά τη γνώμη μου εάν 

συμφωνήσει το Σώμα, αν συμφωνήσει το Σώμα, μια στιγμή, 

μια στιγμή, όσον αφορά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον 

Γραμματέα δεν θα είναι οι ψηφολέκτες, για το επόμενο μέρος 

της διαδικασίας θα ακολουθεί ό,τι έγινε και στην προηγούμενη 
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αν συμφωνήσει το Σώμα, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία 

αντίρρηση.  

 Το ξαναλέω, στο πρώτο μέρος της διαδικασίας στο οποίο 

Προεδρεύω εγώ, με ακούτε; Συνάδελφοι είμαι  σαφής, στο 

πρώτο μέρος της διαδικασίας στο οποίο διευθύνω τη 

διαδικασία, οι προτεινόμενοι δεν θα είναι στην εφορευτική 

επιτροπή. Στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας έτσι κι αλλιώς η 

διεύθυνση γίνεται από το νεοεκλεγμένο Προεδρείο, απλώς 

υπενθυμίζω τι έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Περιμένω 

τις προτάσεις.  

 Για να ξεκινήσουμε, τρεις συνάδελφοι, τρεις συνάδελφοι 

που θα έχουν την ευγνωμοσύνη μας. Καραλάκης Μανώλης, 

Μαστοράκη Ελένη και Μιχάλης Γολοβάνης. Συμφωνεί το Σώμα 

οι συνάδελφοι Καραλάκης Μανώλης, Μαστοράκη Ελένη και 

Γολοβάνης Μιχάλης να αποτελέσουν την εφορευτική επιτροπή 

για το πρώτο μέρος της διαδικασίας; Συμφωνούν ομόφωνα.  

 Ευχαριστούμε, η κάλπη είναι εκεί.  

 Παρακαλώ τους ενδιαφερόμενους να προτείνουν 

υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου της Αντιπροσωπείας. 

Έχει ήδη κατατεθεί στο Προεδρείο, στον ομιλούντα η πρόταση 

που υπογράφεται νομίμως από 14 συναδέλφους που 

προτείνεται ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο 

συνάδελφος Σχινάς Γιάννης. Επίσης έχει έρθει από την 

παράταξη ΑΜΑΚ προηγούμενα από τον open ΤΕΕ, έχει έρθει 

από την παράταξη ΑΜΑΚ, πρόταση για υποβολή, για το 

αξίωμα του Προέδρου της Αντιπροσωπείας Παύλος 

Βαρδουλάκης, υπενθυμίζω ότι δεν πρέπει να συντρέχουν στα 

πρόσωπα των ενδιαφερομένων τα κωλύματα συμμετοχής σε 

όργανα διοίκηση κλαδικών συλλόγων, ισχύει από ό,τι γνωρίζω. 

Αν υπάρχει μέλος της Αντιπροσωπείας που έχει διαφορετική 

άποψη να την εκθέσει. Όχι.  

  Υπάρχει άλλη πρόταση όσον αφορά Πρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας, όχι. Αποδεχόμαστε ως Σώμα τους 

προτεινόμενους ως υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου;  

Συμφωνούν, ωραία.  
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 Θα αρχίσει η διαδικασία, θα γίνει εκφώνηση θα έρθουν 

ψηφοδέλτια, θα κάνουμε διακοπή για να ετοιμαστούν τα 

ψηφοδέλτια, θα γίνεται εκφώνηση των ενδιαφερομένων από 

τον κατάλογο. Επειδή βλέπω στην αίθουσα και νέους 

συναδέλφους αν κάποιο μέλος από την εξελεγκτική επιτροπή 

έχει αντίρρηση για ταυτοπροσωπία να χρησιμοποιήσουνε ό,τι 

απαιτείται για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας τους, να μην 

έχουμε προβλήματα και να ενημερώσουν και τον Πρόεδρο.  

 Ευχαριστώ.  

 

(διακοπή για την προετοιμασία των ψηφοδελτίων)  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Συνάδελφοι, ενημερώνω 

ο Σώμα ότι είναι άπαντες παρόντες, έχουμε απαρτία 55 άτομα 

στα 55.  

 Έχουν έρθει τα ψηφοδέλτια που αφορούν στην εκλογή 

Προέδρου Αντιπροσωπείας, παρακαλώ τους ψηφολέκτες να 

ετοιμάσουν τα  διαδικαστικά, ζητώ την άδεια του Σώματος να 

μην χρησιμοποιηθούν φάκελοι για οικονομία του πράγματος, 

να γίνεται καλή δίπλωση του ψηφοδελτίου. Υπάρχουν, ένα 

ψηφοδέλτιο για την υποψηφιότητα του συναδέλφου Γιάννη 

Σχινά, ένα για την υποψηφιότητα του Παύλου Βαρδουλάκη και 

λευκό και παρακαλώ την εφορευτική επιτροπή κατά την 

αποσφράγιση να χαρακτηρίσει τα ψηφοδέλτια έγκυρα κατά το 

αντίστοιχο όνομα συναδέλφους, λευκά ή άκυρα και να μας 

ανακοινώσει μετά το πέρας το αποτέλεσμα, αφού συντάξει 

συνοπτικό πρακτικό.  

 Η ψηφοφορία θα γίνεται με την ανάγνωση του καταλόγου 

κατά σειρά ανακήρυξης. Ενημερώστε όταν θα είστε έτοιμοι.  

 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΛΑΔΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ,  μετά θα τα βρούμε στην πρώτη αποσφράγιση, να τα 

αφήνετε δίπλα στην κάλπη τα μη χρησιμοποιημένα κάτω και 
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στην επόμενη ψηφοφορία θα το τακτοποιήσουμε, 

επισημαίνουμε ότι είτε σταυρωθεί το ψηφοδέλτιο είτε δεν 

σταυρωθεί αρκεί να μην αποτελεί διακριτικό γνώρισμα 

θεωρείται έγκυρο, αν και το τελικό αποτέλεσμα ανήκει στην 

πρόταση της εφορευτικής επιτροπής.  ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΜΑΡΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ 

ΧΑΡΑ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ένα μέλος της 

εφορευτικής επιτροπής να πλησιάσει στον συνάδελφο 

Κουμπενάκη με τα ψηφοδέλτια, με ακούτε; Όλα τα ψηφοδέλτια  

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  μάλιστα, η εφορευτική επιτροπή 

έχει πλησιάσει το συνάδελφο  για να ψηφίσει. Μπορεί να 

ασκήσει το δικαίωμα του.  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ,  συνάδελφοι ησυχία στην αίθουσα,  

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, 

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΡΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ,  ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  

 Συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για 

τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας. Βρισκόμαστε στην αναμονή 

των αποτελεσμάτων.  
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 Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, την επιτάχυνση 

επειδή θα ακολουθήσουν άλλες πέντε, έξι ψηφοφορίες, αν 

υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αίθουσα πρόταση για τον 

Αντιπρόεδρο να προσκομιστεί, θα εκφωνηθεί και μετά αλλά να 

έρθει ή προτάσεις.  

 Συνάδελφοι καθίστε στην αίθουσα, στις θέσεις σας.  

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής Προέδρου 

Αντιπροσωπείας και προσκομίστηκε το αντίστοιχο πρακτικό 

από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και έχει ως εξής: 

Σχινάς Ιωάννης 31 ψήφοι, Βαρδουλάκης Παύλος 23 ψήφοι, ένα 

λευκό, ψήφισαν 55 άτομα, εκλέγεται ο συνάδελφος ο Γιάννης ο 

Σχινάς στη θέση του Προέδρου της Αντιπροσωπείας.  

 Του εύχομαι καλή θητεία.  

 Η διαδικασία συνεχίζεται και επίσης πρέπει να 

υπογράψετε κι εσείς εδώ.  

 Συνάδελφοι στο δεύτερο μέρος της εκλογικής 

διαδικασίας, συνάδελφοι ησυχία, παρακαλώ, λίγο ησυχία. Το 

δεύτερο μέρος της διαδικασίας περιλαμβάνει την εκλογή 

Αντιπροέδρου, έχει κατατεθεί ήδη στον Προεδρεύοντα 

υποψηφιότητα της συναδέλφου Μαρίας Λυδάκη για τη θέση 

του Αντιπροέδρου και ρωτάται μήπως υπάρχει άλλη 

υποψηφιότητα. Όχι, γίνεται αποδεκτή η υποψηφιότητα της 

συναδέλφου; Ναι, συμφωνούν όλοι.   

 Διακοπή ολιγόλεπτη για να συντονιστούμε.  

 

(διακοπή για την προετοιμασία των ψηφοδελτίων)  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ισχύει.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι μέχρι να 

διευκρινιστεί το θέμα δέκα λεπτά διάλειμμα.  

 

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
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:ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφοι, συνάδελφοι 

καθίστε, τέθηκε θέμα όσον αφορά την ερμηνεία περί της 

συμμετοχής της συναδέλφου Λυδάκη ως υποψήφια. Σύμφωνα 

με την γραμματική ανάγνωση της αντίστοιχης διάταξης του 

νόμου γεννάται κώλυμα για τα μέλη των Διοικουσών 

Επιτροπών του Τμήματος και των Νομαρχιακών.  

  Επομένως η διαδικασία συνεχίζεται.  

 Γιώτα τα φέρνεις; Τα ψηφοδέλτια τα φέρνεις; Όχι υπάρχει 

κώλυμα μόνο όσοι είναι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή 

και για τη Νομαρχιακή.  Και πάρε και αυτό το επόμενο, ένας θα 

είναι, για το Γενικός Γραμματέας.  

  Συνάδελφοι παρακαλώ στη θέση σας και ησυχία.  

  Έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας για την εκλογή 

Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας Τμήματος Ανατολικής 

Κρήτης.  

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,  

λευκά μην φέρεις διότι είναι εκατοντάδες, εντάξει Γιώτα; Ναι, 

λευκό μην φέρεις καθόλου, υπάρχουν πάρα πολλά. Τι; Λέω, 

από αυτά που πήρες τώρα 60 κομμάτια αλλά μην φέρεις 

καθόλου λευκά, υπάρχουν.  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, 

ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΙΛ ΙΠΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
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ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ,  ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, παρακαλώ ένα 

μέλος ή μέλη της εφορευτικής επιτροπής να βοηθήσουν το 

συνάδελφο Κουμπενάκη στην ψηφοφορία ,. Δεν έχω ψηφίσει κι 

εγώ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  

  Συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για 

την θέση του Αντιπροέδρου, εν αναμονή των αποτελεσμάτων.  

  Παρακαλώ υποψηφιότητες για τη θέση του Γραμματέα της 

Αντιπροσωπείας, αν υπάρχουν από το Σώμα προτεινόμενοι να 

έρθουν στον Προεδρεύοντα.  

  Τα αποτελέσματα για την εκλογή Αντιπροέδρου της 

Αντιπροσωπείας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης έχουν ως 

εξής: ψήφισαν 55, έγκυρα 55, έλαβε η μοναδική υποψήφια 

συνάδελφος Μαρία Λυδάκη 31 ψήφους και εκλέγεται και 24 

λευκά.  

  Ευχόμαστε στη συνάδελφο καλή θητεία.  

  Έχει ήδη κατατεθεί στον Προεδρεύοντα της 

Αντιπροσωπείας πρόταση για υποψηφιότητα Γενικού Γραμματέα 

του Σώματος του συναδέλφου Σπανάκη Ηλία. Υπάρχει άλλος 

στην αίθουσα προτεινόμενος; Όχι. Αποδέχεται το Σώμα τον 

προτεινόμενο ως υποψήφιο; Ναι ομοφώνως.  

  Παρακαλώ την εφορευτική επιτροπή αφού διευθετήσει 

την κάλπη να παραλάβει τα ψηφοδέλτια για τη διαδικασία 

εκλογής, η οποία θα αρχίσει σε δύο λεπτά.  

 

(διακοπή για την προετοιμασία των ψηφοδελτίων)  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Αρχίζω, φτιάξε την 

κάλπη . 



 Συνεδρίαση 10η            26η ς   Ιουνίου   2019                      σελίδα   12 

 

 Έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας για την εκλογή 

Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας.  

 

ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ανάγνωση του καταλόγου, 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, 

ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ,  ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  παρακαλώ αν 

διευκολύνετε το συνάδελφο Κουμπενάκη, ο συνάδελφος 

Κουμπενάκης ψήφισε; ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  

  Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την εκλογή Γενικού 

Γραμματέα της Αντιπροσωπείας, βρισκόμαστε εν αναμονή τ ων 

αποτελεσμάτων.  

  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής Γενικού Γραμματέα 

της Αντιπροσωπείας και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
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ψήφισαν 55 συνάδελφοι, 55 ψηφοδέλτια έγκυρα, έλαβε ο 

υποψήφιος, μοναδικός υποψήφιος Σπανάκης Ηλίας 31 ψήφους 

και εκλέγεται, 24 λευκά.  

  Παρακαλώ λίγο ησυχία, ολοκληρώθηκε σε αυτή τη φάση 

το πρώτο μέρος της εκλογικής διαδικασίας.  

  Πριν καλέσω να αναλάβει το ρόλο του το νέο Προεδρείο, 

θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είναι 

παρόντες στην αίθουσα για την άψογη συνεργασία τ ους, όπως 

επίσης και όλους τους συναδέλφους που πέρασαν από αυτή την 

αίθουσα και βρίσκονται και τώρα για τη συνεργασία μαζί μου.  

  Θέλω να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο μια αποτελεσματική 

και ουσιαστική, συντονιστική διαδικασία στο Σώμα και να 

ευχηθώ σε όλους μας μια καλή και παραγωγική θητεία στο 

Τοπικό Τμήμα του Επιμελητηρίου.  

  Ευχαριστώ.  

 

Συνεχίζει η συνεδρίαση υπό  το νεοεκλεγμένο προεδρείο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Είπα κι εγώ έφυγε ο 

Μπάμπης και χάλασε το μικρόφωνο.  

  Συνάδελφοι καλησπέρα, δεν ξέρω είμαι  αγχωμένος έτσι κι 

αλλιώς το βλέπετε όλοι, δεν κρύβομαι, δεν είναι κάτι εύκολο για 

μένα. Κυρίως δεν είναι εύκολο γιατί διαδέχομαι κάποιον που 

αποτέλεσε πρότυπο. Δηλαδή ο συνάδελφος ο Κουτρούλης στον 

τρόπο που λειτούργησε την Αντιπροσωπεία ήτανε τουλάχιστον  

δάσκαλος για μένα.  

  Είναι η τρίτη μου φορά που είμαι εκλεγμένος στην 

Αντιπροσωπεία, πρώτα φορά αναλαμβάνω κάποια έτσι θέση 

λίγο πιο ουσίας πέστε, λίγο διαφορετική.  

  Θέλω να ευχηθώ σε όλους μας καλή θητεία, δεν ξέρω 

πως θα κυλήσει ο χρόνος, δεν ξέρω τι θα φέρει η επόμενη 

μέρα, απλά θέλω να συνεχίσουμε να είμαστε ένα ουσιαστικό 

κομμάτι της κοινωνίας του Ηρακλείου και να συμμετέχουμε 

γενικώς στη διαμόρφωση γνώμης για τα τεχνικά θέματα κι όχι 

μόνο, σε όλη την Ανατολική Κρήτη και ίσως και στην Κρήτη αν 

τα καταφέρουμε.  
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  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή στο πρόσωπο 

το δικό μου και των δύο συναδέλφων.  

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εκλογή των εννέα (9) μελών της Διοικούσας Επιτροπής  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Θα ζητήσω να έρθουν από τις 

παρατάξεις, από μεμονωμένους συναδέλφους που 

ενδιαφέρονται οι υποψηφιότητες για το 9μελές όργανο της 

Διοικούσας Επιτροπής του Ηρακλείου του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ως γνωστό 

ξέρετε ότι χρειάζεται μία υπογραφή από το 1/20 των μελών, 

στην πράξη το 1/20 των μελών, ναι, ναι εντάξει θα το κρίνει εδώ 

πέρα…  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Είναι όλοι ούτως ή άλλως εάν θέλετε να…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μέχρι τώρα έχουμε, άλλα 

ψηφοδέλτια έχετε φέρει παιδιά;  

  Δώστε μας δύο λεπτά να ελέγξουμε τα ψηφοδέλτια να 

δούμε εάν υπάρχουν επικαλύψεις σύμφωνα με το τυπικό, σε 

αυτό το διάστημα υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθούν ακόμα 

και άλλες υποψηφιότητες.   

  Να υποθέσω ότι δεν υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο που 

πρέπει να κατατεθεί. Εφόσον λοιπόν μέχρι αυτή τη στιγμή δεν 

έχει κατατεθεί άλλο ψηφοδέλτιο σας ενημερώνουμε ότι έχουν 

κατατεθεί συνολικά εννέα, θα τα διαβάσουμε, εννέα 

ψηφοδέλτια, τα οποία θα σας τα αναγνώσω. Είναι σύμφωνα με 

το τυπικό όλα, έχουν τις προβλεπόμενες κατά το καταστατικό 

και τους νόμους του ΤΕΕ υπογραφές. Θα σας αναγνώσω τα 

άτομα τα οποία συμμετέχουν στο κάθε ψηφοδέλτιο και εφ όσον 

εγκριθούν από το Σώμα θα φτιάξουμε τα ψηφοδέλτια για την 

εκλογική διαδικασία.  

  Να τα πάρουμε με τη σειρά των παρατάξεων, η ΑΜΑΚ 

έχει καταθέσει το ψηφοδέλτιο ΑΜΑΚ 1, στο οποίο συμμετέχουν 

οι συνάδελφοι Ειρήνη Βρέντζου, Φιλοκτήτης Βαρδάκης, Μαρία 
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Καλογεράκη, Γεώργιος Ζαμπετάκης. Επειδή είναι εννέα τα 

ψηφοδέλτια θέλετε να προχωράμε στην επικύρωση καθενός 

χωριστά ή να τα κάνουμε όλα μαζί; Όλα μαζί εντάξει, ερώτηση 

έγινε για τη διαδικασία. Είναι κατά το νόμο σωστά. ΑΜΑΚ 2, 

Μπάκιντας Κωνσταντίνος, Βασιλείου Μιχαήλ, Ρουκουνάκη 

Μαρία. ΑΜΑΚ 3,  Μαυρογιάννης Αντώνης, Μπελιβάνη Μαρία, 

Κοκκινίδιου Ευαγγελία (Εύα). ΑΜΑΚ 4, Κλάδος Γιάννης, 

Ξυλούρη Μαρία, Βασιλάκη Μαρία, Σωμαράς Ανδρέας, 

Κουτρούλης Χαράλαμπος. ΔΚΜ 1, Χωραφάς Μιχαήλ, Γολοβάνης 

Μιχαήλ, Μαράκη Φανή, Γαλετάκης Γιώργος. ΔΚΜ 2, Αγαπάκης 

Γιώργος, Κουμπενάκης Αντώνης, Κωνσταντακόπουλος 

Παναγιώτης, Σενετάκης Μάξιμος. ΔΚΜ 3, Τριαματάκη Χαρά, 

Ρασούλης Γιάννης, Χατζάκη Μαρία, Ανδρουλάκης Νίκος. OPEN 

TEE 1, Ταβερναράκης Γιώργος, Μπαρτολότσι Ιουλία, 

Αναγνώστου Γιάννης, Νικολουδάκης Χαράλαμπος, Παντερής 

Μανώλης. OPEN TEE 2, συνάδελφε θα μπορέσεις να 

αποποιηθείς τη συμμετοχή σου στο ψηφοδέλτιο μετά όταν 

ρωτήσω αν αποδέχεσαι τη συμμετοχή σου, Μανώλη σε 

παρακαλώ, OPEN TEE 2, Μανιαδής Μηνάς, Τσεκούρας 

Αριστοτέλης, Μαυροπούλου Αικατερίνη, Μοχιανάκης Παντελής, 

Σίτη Μαρία.  

  Συνολικά το Σώμα από τα ονόματα που άκουσε αν έχει 

κάποια αντίρρηση ως προς τη σύνθεση του ψηφοδελτίου, 

συνολικά το Σώμα. Συνάδελφε.  

 

ΒΑΓΙΑΣ : Επί της διαδικασίας θα ήθελα να έχω το λόγο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Επί της διαδικασίας υπάρχει 

αντίρρηση, ένσταση στον τρόπο που λειτουργούμε; Γιατί η 

διαδικασία είναι συγκεκριμένη.  

 

ΒΑΓΙΑΣ : Θέλω να πω μια άποψη για τον τρόπο, μπορώ να την 

εκφράσω;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να ρωτήσουμε το Σώμα, 

θεωρητικά…, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ο Βάγιας, Βάγιας είστε έτσι; 
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Λοιπόν, επειδή αυτό, ένα λεπτάκι να μιλήσουμε μεταξύ μας…, 

κατά την άποψή μας αυτό δεν προβλέπεται από τη σημερινή 

διαδικασία, όμως για να είμαστε σωστοί ρωτάμε το Σώμα, θέλει 

το Σώμα ο συνάδελφος θα τοποθετηθεί επί της διαδικασίας;  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφε έλα στο βήμα. 

Επειδή είναι εκτός διαδικασίας θα ήθελα να μην ξεπεράσεις, 

δίνει επειδή είσαι εκπρόσωπος παράταξης, σου δίνει το 

δικαίωμα για πέντε λεπτά, αλλά κράτησε το σε πολύ λιγότερο. 

Ανέβα εκεί να δούμε εάν λειτουργεί το μικρόφωνο μόνο.  

 

ΒΑΓΙΑΣ : Καλησπέρα και από μένα, καλή αρχή να πω κι εγώ.  

  Εντάξει πολύ σύντομα νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάνω – 

κάτω το τι θα θέλαμε να πούμε σαν ΔΗΠΑΚ. Το να κατεβαίνει 

ΑΜΑΚ 1, 2, 3, ΔΚΜ 1, 2, 3, ΟΡΕΠ ΤΕΕ 1, 2, 3 εντάξει νομίζω 

ότι είναι λίγο δεν ξέρω αν παίρνει χαρακτηρισμό, πολύ 

παραπάνω αν σκεφτούμε και ενόψει των εκλογών και στις 

συναντήσεις, τουλάχιστον στην πρώτη που συμμετείχαμε το 

κάλεσμα της ΑΜΑΚ για να συζητήσουμε αν και πως μπορεί να 

προχωρήσει το ΤΕΕ ενωμένο κ.τ.λ. και από τις τρεις παρατ άξεις 

εκφράστηκε στα βασικά στρατηγικά ζητήματα ομοφωνία, 

ομοψυχία να το πω έτσι. Λέω τη γνώμη μου.  

  Οπότε θα έλεγα ότι είναι τι να πω; Τριπλή κοροϊδία να 

λέμε πάνω – κάτω, να λένε αυτές οι τρεις δυνάμεις πάνω – 

κάτω τα ίδια, μετά…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όμως ένα λεπτό συνάδελφε, 

σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό δεν είναι επί της διαδικασίας.  

 

ΒΑΓΙΑΣ :  Εντάξει, να υπάρχει…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αυτό είναι κριτική σε κάποιες 

αποφάσεις.  
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ΒΑΓΙΑΣ :  Εντάξει, να υπάρχει μία τεχνητή διάσπαση 

καταλαβαίνουμε όλοι τώρα για ποιους λόγους, με αυτή την 

έννοια εμείς καταλαβαίνετε τι στάση θα κρατήσουμε, δεν θα 

συμμετέχουμε, θα απέχουμε εν πάση περιπτώσει. Όπως 

καταλαβαίνετε κάνουμε και στις προηγούμενες κάλπες.  

  Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Απόλυτα σεβαστή 

οποιαδήποτε άποψη, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ κάθε φορά 

που θα παίρνουμε το λόγο επί της διαδικασίας να μιλάμε επί 

της διαδικασίας. Αυτό δεν ήταν επί της διαδικασίας ήταν 

τοποθέτηση.  

  Οπότε συνεχίζουμε, όχι δεν είναι για να ρωτήσει, δεν 

τίθεται καν θέμα και αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να διαγραφεί, 

Κώστα, ναι άρα ο συνάδελφος ο Μπάκιντας. Αν υπάρχει 

αντίρρηση υπάρχει θέμα, αντίρρηση επί του…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ :  Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Όχι, όχι για τα ψηφοδέλτια.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ :  Επί της διαδικασίας και στην ερώτηση που έκανε 

ο Πρόεδρος, ρωτάει το Σώμα, απαντώ λοιπόν για μένα.  

 

ΜΕΛΟΣ : Το Σώμα δεν θα στοιχειοθετήσει ο καθένας την 

απάντησή του.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε υπάρχει 

Προεδρείο.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Επί της διαδικασίας είμαι εγώ, το είπα.  

  Συνάδελφοι δεν θα καθυστερήσω πολύ, απλά σε 

απάντηση της ερώτησης του Προεδρείου δεν ξέρω εάν 

προβλέπεται ο φίλος μου ο Μάξιμος εν ενεργεία Βουλευτής να 

είναι υποψήφιος για τη Διοικούσα Επιτροπή, αυτό ρωτώ το 



 Συνεδρίαση 10η            26η ς   Ιουνίου   2019                      σελίδα   18 

 

Προεδρείο. Αν προβλέπεται κανένα  πρόβλημα, εν ενεργεία 

Βουλευτής να είναι υποψήφιος για τη Διοικούσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφε δεν θα 

απαντήσεις, υπάρχει το Προεδρείο, υπάρχει το Προεδρείο, η 

ερώτηση γίνεται προς εμάς, δώστε μας πάλι μισό λεπτό να 

συνεννοηθούμε και συνεχίζουμε έτσι;  

  Συνάδελφοι, όχι, όχι σε παρακαλώ μην το κάνουμε, με 

όλο το σεβασμό στο πρόσωπο σου συνάδελφε είσαι και 

Βουλευτής σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

  Το Προεδρείο έχοντας κοιτάξει τον κανονισμό όπως έγινε 

και με την προηγούμενη ένσταση που τέθηκε στον προηγούμενο 

Προεδρεύοντα τον συνάδελφο τον Κουτρούλη, διαβάσαμε ότι 

ασυμβίβαστο για το Διοικητικό κομμάτι του ΤΕΕ, δηλαδή τη 

Διοικούσα Επιτροπή έχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι είτε σε 

κλαδικούς συλλόγους είτε σε παρεμφερείς συλλόγους 

μηχανικών. Όχι με κάποια άλλη ιδιότητα να αποκλείονται.  

  Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι συνεχίζουμε κανονικά τη 

διαδικασία. Στην όλη διαδικασία εμείς ως Προεδρείο βλέπουμε 

μόνο ένα θέμα, το οποίο το βάζουμε, θα έχει δύο απαντήσεις 

ανάλογα με την πρώτη. Ο συνάδελφος ο Γολοβάνης είναι 

υποψήφιος και είναι ταυτόχρονα και μέλος της εφορευτικής 

επιτροπής, θέλετε να…, αυτό δεν ήξερα ότι δεν είναι μέλος, δεν 

έχετε πει κάτι άλλο γι’ αυτό, συνεχίζουμε με το προηγούμενο 

θεωρούσαμε.  

  Ωραία υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή σε αυτούς που ήτανε 

πριν ψηφολέκτες; Εκτός από το συνάδελφο το Γολοβάνη που 

έφυγε και μπαίνει ο συνάδελφος ο Ατσαλής, ο κ. Καραλάκης 

παραμένει.  

  Άρα το Σώμα θα διακόψει για δέκα λεπτά για να 

τυπωθούν τα ψηφοδέλτια.  

 

(διακοπή για την προετοιμασία των ψηφοδελτίων)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Επειδή η διαδικασία θα 

κρατήσει σχετικά…, ένα μεγάλο σχετικό χρονικό διάστημα, 

παρακαλώ να ξεκινήσουμε σιγά – σιγά να μπούμε μέσα.  

 Ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των 

μελών της Διοικούσας Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ανατολικής Κρήτης.  

Να έρθουν οι συνάδελφοι ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και  ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  

Αποφασίστηκε η διαδικασία όπως ξέρετε…, καταρχήν 

μέχρι πέντε σταυρούς μπορείτε να βάλετε στα ψηφοδέλτια 

εφόσον είναι 9μελής η Διοικούσας μας Επιτροπή. Θα 

ενημερωθείτε από την εφορευτική για τον τρόπο που μπαίνουν 

οι σταυροί.   

 

ΛΥΔΑΚΗ : Ειρήνη Βρέντζου ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να έρθει ο συνάδελφος 

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  

 

ΛΥΔΑΚΗ : Μαυρογιάννης Αντώνης ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο συνάδελφος ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ και η συναδέλφισσα ΤΖΑΒΛΑΚΗ.  

 

ΛΥΔΑΚΗ : Μπάκιντας Κωνσταντίνος ψήφισε. Κλάδος Γιάννης 

ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο συνάδελφος ο ΓΕΜΕΛΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ήρθε, η Κα ΞΥΛΟΥΡΗ.   

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Βαρδάκης Φιλοκτήτης ψήφισε. Τζαβλάκη Καλλιόπη  

ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να ετοιμάζονται οι 

συνάδελφοι ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ και ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ.   
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ΛΥΔΑΚΗ :  Γέμελας Σαράντος ψήφισε. Ξυλούρη Μαρία ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Οι συνάδελφοι ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ , 

ΣΩΜΑΡΑΣ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.  

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Καλογεράκη Μαρία ψήφισε, Κουτρούλης 

Χαράλαμπος ψήφισε. Κοκκινίδου Ευαγγελία ψήφισε, 

Μπελιβάνη Μαρία ψήφισε.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Οι συνάδελφοι 

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ . 

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Σωμαράς Ανδρέας ψήφισε, Βασιλείου Μιχαήλ 

ψήφισε. Μαμουλάκη Ελένη ψήφισε .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Οι συνάδελφοι ΒΑΣΙΛΑΚΗ  

και  ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ . 

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Φιλιππής Γεώργιος ψήφισε, Ζαμπετάκης Γεώργιος 

ψήφισε.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Οι συνάδελφοι 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  και  ΧΑΧΛΑΚΗΣ .  

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Βασιλάκη Μαρία ψήφισε, Βαρδουλάκης Παύλος 

ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Οι συνάδελφοι ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ,  

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ .  

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Ρουκουνάκη Μαρία ψήφισε, Χαχλάκης 

Κωνσταντίνος ψήφισε, Ανδριοπούλου Ευγενία ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ, 

ΧΑΤΖΑΚΗ . 
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ΛΥΔΑΚΗ : Τριαματάκη Χαρίκλεια ψήφισε, Σενετάκης Μάξιμος, 

Γολοβάνης Μιχαήλ ψήφισαν. Αγαπάκης Γεώργιος ψήφισε.   

Χατζάκη Μαρία ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΜΑΡΑΚΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ .  

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Γαλετάκης Γεώργιος ψήφισε .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφοι ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ  

και  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ . 

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Ρασούλης Ιωάννης ψήφισε. Μαράκη Φανή ψήφισε, 

Κουμπενάκης Αντώνιος ψήφισε, Ανδρουλάκης Νικόλαος 

ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΧΩΡΑΦΑΣ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ, 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ .  

 

ΛΥΔΑΚΗ : Κωνσταντακόπουλος Παναγιώτης ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, 

ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ .  

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Χωραφάς Μιχαήλ ψήφισε, Κατσιδονιωτάκης 

Κωνσταντίνος ψήφισε, Ταβερναράκης Γεώργιος ψήφισε, 

Μοδάτσος Μάρκος ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,  ΠΑΝΤΕΡΗΣ . 

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Μπαρτολότσι Ιουλία ψήφισε, Μανιαδής Μηνάς 

ψήφισε.    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ .  

 

ΛΥΔΑΚΗ : Μαρνέλλος Ιωάννης ψήφισε, Μαυροπούλου 

Αικατερίνη ψήφισε, Παντερής Εμμανουήλ ψήφισε, Τσεκούρας 

Αριστοτέλης ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  ΣΙΤΗ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ, 

ΒΑΓΙΑΣ  και ΜΠΙΚΑΚΗΣ . 

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Νικολουδάκης Χαράλαμπος ψήφισε. Μοχιανάκης 

Παντελεήμων ψήφισε, Σίτη Μαρία ψήφισε, Αναγνώστου 

Ιωάννης ψήφισε, Βάγιας Βάγιας ψήφισε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Υπάρχει κάποιος 

συνάδελφος που  δεν έχει ψηφίσει εκτός από τα μέλη της 

εφορευτικής κα του Προεδρείου; Ωραία, ψηφίζουμε και οι 

υπόλοιποι και κλείνει η διαδικασία.  

 

ΛΥΔΑΚΗ : Μπικάκης Ευάγγελος ψήφισε,  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Τελείωσε η διαδικασία 

εκλογής των μελών, ψηφοφορίας για την εκλογή μελών της 

Διοικούσας Επιτροπής. Πέντε λεπτά διάλειμμα ή όσο κρατήσει 

η προσπάθεια των παιδιών της εφορευτικής ή των 

ψηφολεκτών όπως θέλετε να τους πούμε να βγάλουν τα 

αποτελέσματα.  

 Συνάδελφοι η  καταμέτρηση των ψήφων τελείωσε, έχουμε 

τα τελικά αποτελέσματα από την εφορευτική επιτροπή η 

ψηφοσυλλεκτική επιτροπή όπως θέλετε πείτε την, παρακαλώ 

να καθίσετε για να τα διαβάσουμε. Θα διαβαστούν με τη σειρά 

των ψήφων που πήρε κάθε ψηφοδέλτιο, με τη λογική ότι δεν 

υπάρχει κάποιο ψηφοδέλτιο που να μην εξέλεξε μέλος στη 

Διοικούσα Επιτροπή, εφόσον ήτανε εννέα τα μέλη και είχαμε 

εννέα ψηφοδέλτια.  
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 Με οχτώ ψήφους το ψηφοδέλτιο του ΟΡΕΝ ΤΕΕ 1 και 

έλαβαν, Ταβερναράκης Γιώργος 8, Μπαρτολότσι Ιουλία 7, 

Αναγνώστου Ιωάννης 6, Χαράλαμπος Νικολουδάκης 5 και 

Εμμανουήλ Παντερής 4, εκλέγεται από αυτό το ψηφοδέλτιο ο 

Ταβερναράκης ο Γιώργος .  

 Με εφτά ψήφους το ψηφοδέλτιο του ΟΡΕΝ ΤΕΕ 2, έλαβαν 

Μανιαδής Μηνάς εφτά, Τσεκούρας Άρης 6, Μαυροπούλου 

Αικατερίνη 5, Παντελεήμων Μοχιανάκης 4 και Μαρία Σίτη 3, 

εκλέγεται ο Μηνάς Μανιαδής . 

 ΑΜΑΚ 1 ψηφοδέλτιο με 6 ψήφους, Ειρήνη Βρέντζου 6, 

Φιλοκτήτης Βαρδάκης 3, ισοψήφησαν η Κα Καλογεράκη με τον 

κ. Ζαμπετάκη, με κλήρωση που έγινε υπερτερεί η Κα 

Καλογεράκη, τέταρτος ο κ. Ζαμπετάκης κατατάσσεται. 

Εκλέγεται η Ειρήνη Βρέντζου.  

 ΑΜΑΚ 2, ψήφοι 6, έλαβαν Μπάκιντας Κωνσταντίνος 6, 

Βασιλείου Μιχάλης 3, Ρουκουνάκη Μαρία 2, εκλέγεται ο 

Κώστας ο Μπάκιντας.  

 ΑΜΑΚ 3, 6, έλαβαν Μαυρογιάννης Αντώνης 6, Μπελιβάνη 

Μαρία 3, Κοκκινίδου Ευαγγελία 2, εκλέγεται ο Αντώνης ο 

Μαυρογιάννης . 

 ΔΚΜ 1, 6, έλαβαν Χωραφάς Μιχάλης 6, Γολοβάνης 

Μιχάλης 4, Φανή Μαράκη 3, Γαλετάκης Γιώργος 2, εκλέγεται ο 

συνάδελφος ο Χωραφάς . 

 ΑΜΑΚ 4, 5 έλαβαν Κλάδος Γιάννης 5, Ξυλούρη Μαρία 3, 

Βασιλάκη Μαρία 3, Ανδρέας Σωμαράς 2, Χαράλαμπος 

Κουτρούλης 1, ισοψήφισαν οι κυρίες Ξυλούρη, Βασιλάκη, με  

κλήρωση πρώτη η κατατάσσεται η Κα Ξυλούρη, μετά η Κα 

Βασιλάκη, εκλέγεται ο Κλάδος ο Γιάννης.  

 ΔΚΜ 2, 5 ψήφοι, έλαβαν Αγαπάκης Γιώργος 5, 

Κουμπενάκης Αντώνης 4, Κωνσταντακόπουλος Παναγιώτης 3, 

Μάξιμος Σενετάκης 1, εκλέγεται ο Γιώργος ο Αγαπάκης.  

 Και ΔΚΜ 3, έλαβε πέντε ψήφους και πήραν, η Χαρά 

Τριαματάκη 4, ο Ρασούλης ο Γιάννης 3, Χατζάκη Μαρία 2, 

Ανδρουλάκης Νίκος 1, εκλέγεται η Χαρά η Τριαματάκη . 

 Ως εκ τούτου η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος 

απαρτίζεται από τους εξής: Βρέντζου Ειρήνη, Μπάκιντας 
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Κωνσταντίνος, Μαυρογιάννης Αντώνης, Κλάδος Γιάννης, 

Χωραφάς Μιχάλης, Αγαπάκης Γιώργος, Τριαματάκη Χαρά, 

Ταβερναράκης Γιώργος, Μανιαδής Μηνάς.  

   

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα της 

Δ.Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Παρακαλούμε από εδώ και 

πέρα να προχωρήσουμε στη διαδικασία εκλογής του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, της Διοικούσας, 

αυτοϋπονομεύομαι, έχω βάλει πινέζες στην καρέκλα μας.  

 Παρακαλούμε λοιπόν να κατατεθούνε προτάσεις. 

Συμφωνήσαμε πριν στη συζήτηση που είχαμε τα μέλη του 

Προεδρείου, η εκλογή θα γίνει με τη σειρά,  Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος, Γραμματέας.  

 Παρακαλούμε λοιπόν προτάσεις για Πρόεδρο, από τα 

εκλεγμένα μέλη.  

 Υπάρχει άλλη πρόταση; Μέχρι τώρα έχουμε δύο 

προτάσεις, μία για τη συναδέλφισσα την Ειρήνη τη Βρέντζου 

και μία για τον συνάδελφο το Χωραφά το Μιχάλη, υπάρχουν 

άλλες προτάσεις; Δεν υπάρχουν άλλες, το Σώμα αποδέχεται 

τις δύο υποψηφιότητες; Οι συνάδελφοι οι δύο αποδέχονται την 

υποψηφιότητα τους;  

 Προχωράμε στη διαδικασία, να φτιάξουμε τα ψηφοδέλτια, 

διάλλειμα ως συνήθως πέντε λεπτά.  

 Παρακαλούνται οι συνάδελφοι ψηφολέκτες, των οποίων 

έχουμε καταχραστεί την υπομονή, να έρθουν να συνεχίσουνε 

για να τελειώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οι συνάδελφοι   ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ,  ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ,  να έρχονται. ΚΛΑΔΟΣ, 

ΒΑΡΔΑΚΗΣ .  



   σελίδα  25           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Δεν βαρέθηκα, απλά είπαμε να προχωρήσει η 

διαδικασία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ,  μη λες 

γιατί καταγράφονται,  ΞΥΛΟΥΡΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ, 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ,  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ,  ΣΩΜΑΡΑΣ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, περιμένετε λίγο, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΑΚΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μανώλη πήγαινε στον Κουμπενάκη, 

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ, 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΠΑΝΤΕΡΗΣ, 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ, 

ΣΙΤΗ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ, ο συνάδελφος Βάγιας στο διάλειμμα ήρθε 

και είπε ότι δεν συνεχίζει στη δ ιαδικασία και έφυγε.  

Υπάρχει κάποιος…, σας παρακαλώ λίγο ησυχία 

τελειώνουμε, χαλαρά, κάποιος έξω από των ψηφοσυλεκτών και 

του Προεδρείου δεν έχει ακούσει το όνομα του και δεν έχει 

έρθει να ψηφίσει; Λοιπόν, το Προεδρείο, πάμε.   

 Παρακαλώ να έρθετε στην αίθουσα να καθίσετε, έχουμε 

τα αποτελέσματα της εκλογής για Πρόεδρο της Διοικούσας 

Επιτροπής του Τμήματος.  

 Συνάδελφοι για την εκλογή του Προέδρου της Διοικούσας 

Επιτροπής ψήφισαν 54 συνάδελφοι και έλαβαν: Χωραφάς 

Μιχάλης 31 ψήφους, Βρέντζου Ειρήνη 23 ψήφοι. Ως εκ τούτου 

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγεται ο συνάδελφος 

ο Μιχάλης ο Χωραφάς . 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνεχίζουμε για την εκλογή 

Αντιπροέδρου της Διοικούσας.  
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Παρακαλούμε να φέρουνε οι ενδιαφερόμενοι τις 

υποψηφιότητες.  

Ως τώρα έχουμε μία υποψηφιότητα υπάρχει άλλη; 

Λοιπόν, εφόσον δεν κατατέθηκε στο Προεδρείο άλλη 

υποψηφιότητα προχωρούμε άμεσα στην εκλογή της πλήρωσης 

της θέσης του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου ΤΑΚ.  

Υποψήφιος έχει κατατεθεί με τις νόμιμες υπογραφές ο 

συνάδελφος Ταβερναράκης Γιώργος . 

Ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας.  

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ , 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,  συνάδελφοι σας παρακλαώ να 

τελειώνουμε ένα 20λεπτο είναι ακόμα, όσοι δεν έρθουν θ α 

ξαναφωνάξουμε τα ονόματα τους μετά. ΚΛΑΔΟΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ . 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ,  ΞΥΛΟΥΡΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ,  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ,  

ΣΩΜΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ, 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΑΚΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, 

ΧΩΡΑΦΑΣ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ, 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΠΑΝΤΕΡΗΣ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ, ΣΙΤΗ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ, ΒΑΓΙΑΣ 

απών. ΓΕΜΕΛΑΣ, ο συνάδελφος ο ΓΕΜΕΛΑΣ; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ; Ψήφισες; Ωραία.  

Υπάρχει κάποιος  υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει 

το όνομα; Ψηφίζουνε και τα μέλη του Προεδρείου και η 

εφορευτική.  

Έχουμε τα αποτελέσματα της  ψηφοφορίας για τον 

Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, ψήφισαν 52, άκυρο 1, 

20 λευκά, Ταβερναράκης Γιώργος 31 ψήφοι, εκλέγεται ο 

Γιώργος ο Ταβερναράκης.  

 

ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνεχίζουμε με την εκλογή 

του Γραμματέα της Διοικούσας, παρακαλούμε για 

υποψηφιότητες.  

  Έχουμε μία υποψηφιότητα, υπάρχει δεύτερη; Ξεκινάμε τη 

διαδικασία η υποψηφιότητα είναι του συνάδελφου του Γιώργου 

του Αγαπάκη. Τη διαδικασία θα την κάνει η Μαρία θα φωνάζει 

τα ονόματα, η Κα Λυδάκη.  

 

ΛΥΔΑΚΗ :   ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ,  

ΚΛΑΔΟΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ , ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ,  ΞΥΛΟΥΡΗ, 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ,  

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ,  ΣΩΜΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ, 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , 

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,  

ΧΑΧΛΑΚΗΣ,  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΑΚΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, 

ΧΩΡΑΦΑΣ , ΜΟΔΑΤΣΟΣ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ, 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΠΑΝΤΕΡΗΣ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ, ΣΙΤΗ, ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ, 

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ, Όχι συγγνώμη ο ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ είναι εφορευτική, 

ΒΑΓΙΑΣ απέχει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λίγο ησυχία να τελειώνουμε.  

 

ΛΥΔΑΚΗ :  Συνάδελφοι, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ δεν έχει ψηφίσει, 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ και ΓΕΜΕΛΑΣ, αποχώρησαν.  

Υπάρχει κάποιος  συνάδελφος στην αίθουσα που δεν έχει 

ψηφίσει για το Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής; Θα 

ψηφίσει το Προεδρείο και η εφορευτική επιτροπή.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι έχουμε 

αποτελέσματα για την εκλογή του Γραμματέα της Διοικ ούσας 
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Επιτροπής, σύνολο ψηφισάντων 51, άκυρο 1, σύνολο εγκύρων 

50.  Έλαβαν Αγαπάκης Γιώργος 31 ψήφους, λευκά 19.  

 Εκλέγεται ο συνάδελφος ο Αγαπάκης Γιώργος.  

Εδώ τελειώνει η σημερινή ειδική διαδικασία, ειδική 

διαδικασία, πρώτη για τη νέα θητεία της Αντιπροσωπείας του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.  

Καλή  θητεία σε όλους μας και μακάρι να συνεχίσει στο 

ίδιο επίπεδο και τις υπόλοιπες φορές να είναι οι συνεδριάσεις 

έτσι καλές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

  


































