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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

Ειδική  

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  

 

(τηλεδιάσκεψη)  

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος  

Της 15ης  Δεκεμβρίου  2021 

Ημέρα Τετάρτη  και Ώρα 18:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ,  BARTOLOZZI GIULIA, 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ,  

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,  ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,  

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ,  ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ , ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ,  ΒΡΕΝΤΖΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ , ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ,  

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,  ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΛΑΔΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ,  ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ ,  ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,  ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ,  ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ , ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ,  ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ,  ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΜΠΙΚΑΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ , ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,  

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ , ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ , ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ , ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΞΥΛΟΥΡΗ 

ΜΑΡΙΑ ,   ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ,  

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΣΩΜΑΡΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ , ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,  ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ,  ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ , ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ ,  

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,  ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ .   

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΒΑΓΙΑΣ  ΒΑΓΙΑΣ , ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,  

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ,  ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .   

 

 

 

 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
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Για την υποστήριξη της συνεδρίασης συμμετείχαν στην 

τηλεδιάσκεψη η Κα ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ και ο κ. 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 55 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 49 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 5 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της 

Αντιπροσωπείας` του Τ.Ε.Ε.  Τ.Α.Κ.  

2. Εκλογή μελών προεδρείου της `Δ.Ε` του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ.  
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---------------------  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι είσαστε έτοιμοι;  

Ευχαριστούμε για την υπομονή σας αλλά έχουμε διάφορα 

προβληματάκια.  

 Πολλές κλειστές οθόνες βλέπω . Μάλλον μόνο κλειστές 

οθόνες βλέπω, απογοητευτήκατε και εγκαταλείψατε την 

αίθουσα;  

 

ΜΕΛΟΣ : Εδώ είμαστε όλοι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι σας 

καλωσορίζουμε σε μία συνεδρίαση εκλογής μελών των 

Προεδρείων της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας 

Επιτροπής.  

 Στη Διοικούσα Επιτροπή θα εκλέξουμε και τα τρία μέλη 

του Προεδρείου, στην Αντιπροσωπεία τα δύο, μόνο ο 

υποφαινόμενος κατάφερε να παραμείνει,  για λόγους που κι 

αυτός ακόμα δεν ξέρει.  

 Για ενημέρωση του Σώματος θα σας πω τα γεγονότα που 

μας οδηγήσανε σε σημερινή συνεδρίαση με τη χρονική σειρά 

που συνέβησαν.  

 Έχουμε στις  3/12ου  παραίτηση του συνάδελφου του 

Γιώργου του Αγαπάκη, τόσο από Γενικό Γραμματέα της 

Διοικούσας Επιτροπής, όσο και από μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής. Έγινε αντικατάσταση του στη Διοικούσα την ίδια 

μέρα με τον αμέσως επόμενο σε αριθμό ψήφων του  

ψηφοδελτίου που συμμετείχε, το συνάδελφο τον Αντώνη τον 

Κουμπενάκη.  

 Επίσης 3/12ου  παραιτούνται η Μαρία η Λυδάκη και ο 

Ηλίας Σπανάκης από τ ις θέσεις των Αντιπροέδρων και του 

Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας και ο Γιώργος ο 

Ταβερναράκης από τη θέση του  Αντιπροέδρου της Διοικούσας.  

 Τέλος στις 7/12ου  πριν μια βδομάδα, παραιτείται και ο 

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ο Μιχάλης ο Χωραφάς, 
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τόσο κι από μέλος όσο κι από Πρόεδρος.  Αφού παραιτήθηκε 

από μέλος ήτανε λογικό κι από Πρόεδρος.  

 Η αντικατάστασή τους στη Διοικούσα έγινε 8/12ου  με την 

3η   σε σειρά αριθμών ψήφων του ψηφοδελτίου στο οποίο 

συμμετείχε, τη συνάδελφο τη Φανή τη Μαράκη. Μετά από 

δήλωση που κατέθεσε στο ΤΕΕ ο δεύτερος ο Μιχάλης το 

Γολοβάνης, ο δεύτερος σ’ αυτό το ψηφοδέλτιο . Δήλωση που 

δεν αποδεχότανε  να είναι  μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.  

 Ενημερωτικά λοιπόν και συμπερασματικά θέλουμε να 

σας αναφέρουμε τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής όπως 

είναι σήμερα.  

 Από την 1η  σε δύναμη παράταξη την ΑΜΑΚ συμμετέχουν 

οι συνάδελφοι Ειρήνη Βρέντζου, Κωνσταντίνος Μπάκιντας, 

Αντώνης Μαυρογιάννης και Μαρία Ξυλούρη.  

 Από τη 2η  παράταξη τη ΔΚΜ συμμετέχουν η Χαρά  

Τριαματάκη, ο Αντώνης  Κουμπενάκης και η Φανή  Μαράκη.  

 Και από την 3η  παράταξη το #OPEN TEE# είναι ο 

Γιώργος  Ταβερναράκης και ο Άρης  Τσεκούρας.  

 Αυτά είναι τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.  

 Κατόπιν των δεδομένων αυτών και σύμφωνα με τη 

νομολογία, τους νόμους και τη νομολογία που ισχύει απ’ το 

καταστατικό μας για το ΤΕΕ/ΤΑΚ, εντός του προβλεπόμενου 

χρόνου των 15 ημερών που προβλέπεται από το  Προεδρικό 

Διάταγμα 7  του 2010 για την αντικατάσταση των Προεδρείων, 

των θέσεων Προεδρείων που χηρεύουν, έγινε η προκήρυξη 

της Αντιπροσωπείας, της συνεδρίασης, της Ειδικής 

Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας.  

 Οι συνεδριάσεις αυτές για την αντικατάσταση των μελών 

Προεδρείου είτε είναι Αντιπροσωπείας είτε είναι Διοικούσας 

Επιτροπής, είναι Ειδικές Συνεδριάσεις, δεν ακολουθούν τη 

λογική της τακτικής συνεδρίασης. Απαιτείται απαρτία του 

Σώματος 2/3 στην πρώτη συνεδρίαση, δηλαδή στη δική μας 

περίπτωση 37 ατόμων. Σήμερα αυτή τη στιγμή διαπιστώνεται 

η απαρτία γιατ ί  είμαστε 43 άτομα στη συνεδρίαση, όπως 

μπορείτε να δείτε και από τον κατάλογο των συμμετεχόντων 

που ανοίγει  σε εσάς, αφαιρείται από τα 45 άτομα που 
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φαίνονται,  τα 2 άτομα της τεχνικής υπηρεσίας  του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου, οι  οποίοι μας βοηθάνε στην όλη διαδικασία.  

 Όπως συνήθως όλα τα περίεργα και τα πρωτότυπα θα 

συμβούνε σ’ αυτή τη θητεία που διανύουμε, θα αναγκαστούμε 

πάλι να πρωτοτυπήσουμε, να πρωτοπορήσουμε, όπως θέλετε 

πέστε το και να κάνουμε εσωτερικές αρχαιρεσίες με ένα τρόπο 

που δεν έχουνε ξαναγίνει  τουλάχιστον εδώ, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

Δηλαδή να τις κάνουμε  με ηλεκτρονική ψηφοφορία.  

 Εδώ η υπηρεσία δοκίμασε διάφορες δυνατότητες 

διεξαγωγής αυτής της ψηφοφορίας, συζητήσαμε και με τα 

παιδιά τα οποία  ορίστηκαν από τις παρατάξεις σαν εφορευτική 

επιτροπή, τύποις εφορευτική επιτροπή,  που  ο κανονισμός μας 

τους λέει  ψηφοσυλλέκτες. Τέλος πάντων  καταλήξαμε σε μία 

διαδικασία, θα σας την περιγράψω σε λίγο.  

 Λογικό είναι πάντως ότι όλοι μας κινούμαστε σε κάπως 

άγνωστα νερά, τουλάχιστον εγώ, καθώς όταν γραφόντουσαν 

οι νόμοι και οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του ΤΕΕ 

και των Περιφερειακών Τμημάτων, κανείς δεν μπορούσε να 

φανταστεί τέτοιες καταστάσεις και δεν περιγράφονται αυτές οι  

καταστάσεις. Οπότε ας αλληλοβοηθηθούμε όλοι μεταξύ μας, 

ας βοηθήσουμε και τα παιδιά της τεχνικής υπηρεσίας εδώ 

πέρα, της υπηρεσίας του ΤΕΕ που έχουνε γίνει για άλλη μια 

φορά θυσία για μας, για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία.  

 Για τον τρόπο τώρα της εκλογικής διαδικασίας έχετε 

ενημέρωση ήδη από την υπηρεσία κι  έχετε συμμετάσχει οι  

περισσότεροι πιστεύω σε μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Λίγοι 

δεν συμμετείχανε σε αυτή. Πιστεύουμε όμως ότι  είναι αρκετά 

εύκολη, θα σας την εξηγήσει σε λίγο ο συνάδελφος ο 

Στρατήγης.  Ο οποίος στην ουσία είναι κα ι υπεύθυνος για αυτό 

που θα γίνει σήμερα.  

 Ζητήθηκε απ’ όλες τις παρατάξεις να ορίσουν ένα 

ψηφοσυλλέκτη όπως σας είπα πριν που στην ουσία θα είναι η 

Εφορευτική Επιτροπή. Το έργο αυτής της Εφορευτικής 

Επιτροπής είναι λίγο διαφορετικό απ’ αυτό που θα ήταν αν  

ήμασταν, αν κάναμε συνεδρίαση δια ζώσης. Οι συγκεκριμένοι 

άνθρωποι θα έχουν αρμοδιότητα τόσο να εγκρίνουν την 
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έναρξη της ψηφοφορίας, δηλαδή ότι γίνεται σωστά η όλη 

διαδικασία, να παρακολουθήσουνε τη διαδικασία και στο τέλος 

να εγκρίνουνε τη σωστή περαίωσή  της, όχι το αποτέλεσμα, 

δεν έχει κανείς δικαίωμα, κανείς από μας ούτε εδώ, ούτε από 

τους τεχνικούς του ΤΑΚ, ούτε από τους ψηφοσυλλέκτες δεν 

μπορούν να δουν τ ι ψηφίσαμε ή τουλάχιστον αυτό μας 

εγγυάται η e-presence του gov.gr και το σύστημα  ψηφοφοριών  

ΖΕΥΣ .  

 Η διαδικασία . Ως γνωστόν υπάρχει η δυνατότητα από τον 

κανονισμό μας να κατατίθενται υποψηφιότητες μέχρι και λίγο 

πριν την έναρξη της διαδικασίας της κάθε ψηφοφορίας και το 

λίγο πριν γίνεται για να μπορέσει να ετοιμαστεί η ψηφοφορία 

από τα παιδιά εδώ. Ήδη έχουμε κάποιες υποψηφιότητες, θα 

σας τις διαβάζω ανάλογα με το τι ψηφοφορία θα κάνουμε, 

όποιοι όμως, αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες καλό είναι να 

κατατεθούν, να αρχίσουν να κατατίθενται σιγά –  σιγά είτε στο 

chat εδώ είτε στο mail  το δικό μου είτε στου ΤΕΕ, απλά να 

μας το λέτε ότι έχει κατατεθεί και μία άλλη υποψηφιότητα.  

 Υπενθυμίζω κάτι, για τα μέλη του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας δεν ισχύει αυτό, για τη Διοικούσα όμως η 

υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από 

υπογραφές του  1/10ου  των μελών της Αντιπροσωπείας στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι 6 . Επίσης  τα μέλη του 

Προεδρείου της Διοικούσας δεν μπορεί να είναι μέλη ΔΣ, 

Συλλόγων  ειδικοτήτων του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών  

συλλόγων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με τον  

νόμο  2187/94 .  Άρα λίγο προσοχή στην κατάθεση των 

υποψηφιοτήτων.  

 Η διαδικασία είναι η ίδια που γίνεται κάθε φορά, δηλαδή 

πρώρα θα πληρωθούν οι θέσεις της Αντιπροσωπείας, του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας με πρώτο τον Αντιπρόεδρο, 

μετά τον Γραμματέα. Και μετά θα προχωρήσουμε στην 

ψηφοφορία για το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής, 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα.  

 Σε μισό λεπτό θα μας μιλήσει,  θα μας εξηγήσει δυο 

πράγματα ο Μανώλης ο Στρατήγης  για τον τρόπο που θα 
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διεξαχθεί η ψηφοφορία. Εγώ θέλω να σας πω δυο 

πραγματάκια μόνο.  Εγώ ως μόνο μέλος του Προεδρείου, τ α 

δύο μέλη του ΤΑΚ που μας βοηθάνε και οι  ψηφοσυλλέκτες 

συζητήσαμε διάφορα πράγματα για το πώς θα μπορούσε να 

γίνει η όλη διαδικασία σωστά. Την άκυρη ψήφο δεν 

καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε μία άκυρη 

ψήφο μέσα στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή κάποιος να μπορέσει να 

γράψει ένα κείμενο, ίσως να μας το εξηγήσει και ο Μανώλης. 

Για τη δυνατότητα σύντμησης του χρόνου, γιατί σε χρ όνο θα 

τραβήξει,  κάθε ψηφοφορία θα τραβάει σε βάθος χρόνου, για 

τη δυνατότητα σύντμησης με το να κάνουμε κάποιες 

ψηφοφορίες κοινές ούτε αυτό το θεωρήσαμε σκόπιμο. Καλό 

είναι να γίνει  σύμφωνα με τους τύπους για να μην έχουμε 

κάποια προβλήματα μετά. Οπότε ας  οπλιστούμε με υπομονή 

να ακούσουμε λίγο το Μανώλη το Στρατήγη να μας πει δύο 

πράγματα για τον τρόπο που θα γίνει  και ξεκινάμε σε δέκα  

λεπτά με την ψηφοφορία για τον Αντιπρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας.  

 Όση ώρα μιλάει ο Μανώλης αν υπάρχουν προτάσεις για 

τη θέση του Αντιπροέδρου ή οποιαδήποτε πρόταση της 

Αντιπροσωπείας, παρακαλούμε να κατατεθεί.  Με τον τρόπο 

που σας είπαμε είτε με mail  είτε στο chat , να μας επισημανθεί 

απλώς αυτό το πράγμα.  

 Μανώλη.  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ :  Αν μπορείτε μόνο να χαμηλώσετε τα μικρόφωνα 

γιατί θα μικροφωνίσει.  Ωραία.  

 Λοιπόν, η ανωνυμία της ψήφου και η διαδικασία γενικά 

είναι διασφαλισμένη, γιατί η ψήφος κωδικοποιείται. Όποιο ς 

ψηφίσει κωδικοποιείται η ψήφος του στον ίδιο τον υπολογιστή 

του και μετά για να μπορεί να δεις κάποιος αυτή την ψήφο 

πρέπει να έχει ένα κλειδί.  Το κλειδί αυτό χωρίζεται στα τρία 

και κάθε μέλος των ψηφοσυλλεκτών έχει ένα μέρος αυτού του 

κλειδιού. Πρέπει και οι  τρεις μαζί να βάλουνε το κλειδί τους 

για να αποκρυπτογραφηθεί η ψήφος, ώστε μετά να 
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εμφανιστούν τα αποτελέσματα συνολικά κι όχι η κάθε μία 

ξεχωριστά.  

 Η κρυπτογράφηση αυτή δεν μπορεί να γίνει  σε κάποιο 

κείμενο. Η ψήφος αφορά μία ερώτηση και κάποιες α παντήσεις 

και ο μόνος τρόπος να αποκρυπτογραφηθούνε εύκολα είναι η 

ερώτηση σε ένα ή δύο ή τρία. Δηλαδή αυτό ξέρει το σύστημα 

δεν ξέρει  ένα κείμενο, δεν μπορεί να πάρει ένα κείμενο να το 

κρυπτογραφήσει και να μπορούμε να το δώσουμε εμείς και 

μετά δεν θα μπορούσε να υπάρχει και τρόπος να εμφανιστεί  

όσον αφορά την άκυρη τέλος πάντων.  

 Λευκή φυσικά υπάρχει η δυνατότητα, θα σας έρθει ένα 

mail για κάθε μία ψηφοφορία οι οποίες θα γίνουνε διαδοχικά 

και σε πολύ μικρό χρόνο η κάθε μία, σε μικρή διάρκεια για να 

μην τραβήξει πολύ αργά, σε αυτό το mail θα έχει μέσα ένα l ing 

θα πατήσετε, θα μπείτε στην πλατφόρμα, θα κάνετε είσοδο 

ώστε να ψηφίσετε, θα ε ίχε μια ερώτηση, ποιος θα είναι ο 

Αντιπρόεδρος; Αυτή θα είναι η πρώτη ψηφοφορία, ο 

Αντιπρόεδρος του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Θα έχει 

κάτω απαντήσεις τους υποψήφιους και θα υπάρχει κι ένα 

κουμπάκι μπλε κάτω δεξιά το οποίο θα γράφει πάνω λευκό για 

να μπορείτε να δώσετε λευκή ψήφο. Εάν κάποιος πατήσει  

πάνω σε κάποιον υποψήφιο εξαφανίζεται το κουμπάκι λευκή 

ψήφος και μετατρέπεται σε συνέχεια για να προχωρήσετε. Άμα 

ξαναπατήσετε πάνω στον υποψήφιο που έχετε διαλέξει  

ξαναεμφανίζεται η λευκή. Όπου πατήσετε λευκή πάει 

παραπέρα το σύστημα για να την καταθέσετε τελικά.  

 Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να κάνετε επιστροφή να 

αλλάξετε ψήφο κι επίσης μπορείτε να δείτε κάποιες 

πληροφορίες πριν ψηφίσετε μες στην πλατφόρμα, όπως είναι 

ποια είναι η εφορευτική, ποιοι είναι υποψήφιοι κτλ.  

 Όταν τελειώσει η πρώτη διαδικασία και ψηφίσετε θα σας 

βγάλει έξω το σύστημα, θα κάνει έξοδο από την πλατφόρ μα 

ώστε να μπορείτε να ψηφίσετε στην επόμενη. Σε κάθε 

περίπτωση μπορείτε αν έχετε κάνει κάποιο λάθος κι έχετ ε 

ψηφίσει,  μπορείτε να ξαναψηφίσετε και μετράει πάντα η 
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τελευταία ψήφος. Όταν ψηφίσετε όλες οι προηγούμενες που 

έχετε κάνει απορρίπτονται, για μία συγκεκριμένη.  

 

ΜΕΛΟΣ : Πώς ξαναψηφίζουμε;  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ : Ξανά από το l ing του mail , πάμε ξανά το mail, 

ξανά στο l ing ξαναμπαίνετε και ξαναψηφίζετε.  

 Λοιπόν, όταν λήξει μία ψηφοφορία και βγάλουμε 

αποτελέσματα θα προχωρήσουμε στη δημιουργία της 

επόμενης. Αυτό θα γίνει πέντε φορές όπως είπαμε. Θα 

ξαναέρθει διαφορετικό mail , θα γράφει πάνω το θέμα του mail ,  

προσέξτε το αυτό, θα γράφει ποια είναι η εκλογική διαδικασία, 

η επόμενη θα γράφει ο Γραμματέας του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας ας πούμε. Θα μπείτε στο l ing θα κάνετε την 

ίδια διαδικασία. Εάν σας βγάλει κάποιο σφάλμα το σύστημα, 

υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή πριν να μπείτε να ψηφίσετε 

να το κλείσατε το παράθυρο χωρίς να ολοκληρώσετε και για 

οποιοδήποτε λόγο τέλος πάντων να μην έχει γίνει logout από 

την προηγούμενη διαδικασία και να υπάρχει ένα πρόβλημα. Ή 

να σας βγάλει την ίδια ψηφοφορία που βγήκε πριν, αν και 

αυτό είναι απίθανο, αλλά τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε 

πρόβλημα πρέπει να κάνετε καθαρισμό του ιστορικού την 

τελευταία ώρα ώστε να  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ :  Εντάξει υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα 

κουμπάκι έξοδος, συνήθως δεν βγάζει, θα πρέπει να κάνετε 

εκκαθάριση του  ιστορικού το οποίο για όσους δεν ξέρετε πού 

να το βρείτε γίνεται και με Ctrl+Alt+Shift+Delete στους 

περισσότερους browsers που υπάρχουνε και μετά τέλος 

πάντων όποιος έχει πρόβλημα ας μας ενημερώσει, τα 

τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά.  

 Θα θέλαμε τις ψηφοφορίες  να τ ις κάνουμε 15 λεπτά. Η 

πρώτη ίσως την κάνουμε 15 ώστε να…, γιατί χρειαζόμαστε και 

λίγο χρόνο για να δημιουργήσουμε κα ι την επόμενη κάθε 



   σελίδα  13            ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Κ.  

 

φορά, οπότε για να μην τραβήξει πάρα πολύ. Οπότε έχετε 

λίγο το νου σας στα mail, με το που θα έρθει μπείτε να 

ψηφίσετε. Και είμαστε εδώ για οποιαδήποτε βοήθεια.  

 Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε το Μανώλη το 

Στρατήγη, σ ίγουρα η διαδικασία δεν θα κυλήσει εντελώς 

ομαλά, αρκετοί θα έχουμε προβλήματα, άλλο το να κάνεις μία 

ψηφοφορία κι άλλο το να κάνεις πέντε.  

 Εγώ προτού ξεκινήσουμε θα ήθελα να αναφέρω κάτι, το 

οποίο δεν μου πολυάρεσε εμένα σαν Πρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας.  

 Εχθές κυκλοφορήσανε κάτι δημοσιεύματα τα οποία 

αναφέρανε κάποια πράγματα σχετικά με τη σημερινή 

διαδικασία, τα προσπερνάω και προχωράμε στη διαδικασία.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

 

Εκλογή Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της 

Αντιπροσωπείας` του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Μέχρι τώρα δεν έχει 

κατατεθεί άλλη πρόταση στο Προεδρείο για τον Αντιπρόεδρο 

της Αντιπροσωπείας εκτός απ’ αυτή που κατέθεσε σήμερα το 

πρωί το #Open TEE# για το συνάδελφο Μανώλη των Παντερή. 

Αν μέσα στο επόμενο μισό λεπτό, ένα λεπτό, κάποιος δεν με 

ενημερώσει για δεύτερη  πρόταση, θα κλείσουμε κάπου εδώ 

αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον για τον Αντιπρόεδρο της 

Αντιπροσωπείας και θα ξεκινήσουν οι συνάδελφοι κάτω ο 

Μανώλης να φτιάχνει τα ψηφοδέλτιο και οι συνάδελφοι, να 

μπούνε οι συνάδελφοι της εφορευτικής να το εγκρίνουμε.  

 Ο συνάδελφος ο Σωμαράς κάτι θέλει να πει; Ανδρέα επί 

της διαδικασίας;  
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ΣΩΜΑΡΑΣ :  Ναι επί της διαδικασίας, μ’ ακούτε; Ωραία.  

 Σαν εφορευτική λοιπόν, σαν μέλος της εφορευτικής έχω 

να πω σχετικά με τα δημοσιεύματα θεσμικά όχι προσωπικά, 

ότι ε ίναι τουλάχιστον άκομψο να είμαστε εδώ να κάν ουμε μία 

διαδικασία και να ανακοινώνονται αποτελέσματα  από την 

προηγούμενη. Για όσους δεν το είδαν ήτανε το Cretal ive μια 

ανακοίνωση, το βλέπω και στην ΠΑΤΡΙΔΑ σήμερα, η οποία 

έλεγε: Θα είναι αυτοί,  θα είναι αυτοί, θα είναι αυτοί. Δηλα δή 

Γραμματέας της Διοικούσας θα είναι αυτός, Ταμίας της 

Διοικούσας θα είναι  αυτός και στην Αντιπροσωπεία πάει αυτός 

και Πρόεδρος τους ΤΕΕ αυτός.   

 Τουλάχιστον ας κρατάμε τα προσχήματα με την έννοια  

ότι είμαστε κι  εμείς εδώ γι’  αυτό το λόγο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό είπα κι εγώ Ανδρέα, 

ευχαριστώ.  Επί της διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε 

κάποια  ερώτηση?  

 

ΣΩΜΑΡΑΣ :  Όχι, όχι τίποτα, από μας είναι όλα καλά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό είπα κι εγώ  δεν είναι 

σκόπιμο  να γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι ωραίο, δεν 

είναι ωραίο και σε τελική ανάλυση κάνουμε μία διαδικασία 

εδώ.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έκλεισε η λογική των 

υποψηφιοτήτων, το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των 

υποψηφιοτήτων για τη θέση του Αντιπροέδρου, είναι ο 

Μανώλης ο Παντερής  να μας πει ότι αποδέχεται,  είναι 

εύκαιρος; Γιατί  εδώ πέρα τώρα…  

 

ΠΑΝΤΕΡΗΣ :  Αποδέχομαι Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Οκ.  

 Αφήνουμε λίγο χρόνο και ξεκινάμε να ετοιμάσουμε το 

ψηφοδέλτιο και να σας έρθει το mail.  Θεωρητικά φαντάζομαι 

ότι στα επόμενα πέντε λεπτά θα έχετε πάρει  το mail , θα σας 

ενημερώσω εγώ, σε 7 λεπτά λέει ο Μανώλης.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Επειδή δεν διάβασα ρε παιδιά, η ΠΑΤΡΙΔΑ 

ποιον δίνει  Πρόεδρε;  

 

ΧΩΡΑΦΑΣ :   Δεν την διάβασα Αντώνη την ΠΑΤΡΙΔΑ, αλλά έτσι 

όπως είναι το σύστημα τώρα κάποιος του Μητσοτάκη πρέπει 

να ‘ναι.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Μα ποιον δίνει Πρόεδρο; Τον ίδιο δίνουν 

και οι δυο εφημερίδες ή δίνουν  κανένα άλλο; Δεν μου λέει  

κανείς όνομα έτσι; Να ακούσω ποιο είναι το όνομα για πέστε 

το.  

 

ΜΕΛΟΣ : Καλέ γιατί δεν μιλάει αυτός που πρέπει να μιλήσει;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Σύμφωνα με την ενημέρωση 

από το  Μανώλη το Στρατήγη εδώ, το σύστημα έχει 

δυνατότητα να λειτουργεί ανά τέταρτο. Άρα θα φύγει το mail  

από εδώ 19:15 και θα είναι ενεργή η ψηφοφορία μέχρι τις 

19:30. Αν κατάλαβα καλά κι αυτά που μου λέει, γιατί σε τελική 

ανάλυση ένας απλός τοπογράφος είμαι.  Οπότε 19:15 σας 

ενημερώνω ότι έφυγε το mail .  

 Το mail έφυγε πρέπει να το έχετε λάβει οι περισσότεροι,  

οπότε  ξεκινάει η ψηφοφορία. Έχουμε ένα τέταρτο όπως σας 

είπε ο Μανώλης, έχουμε και τη δυνατότητα επιλογής της 

λευκής ψήφου, όχι μέσα στο ψηφοδέλτιο αλλά κάτω δεξιά και 

τη δυνατότητα επανάληψης της ψήφου αν έχουμε κάνει κάποιο 

λάθος.  

 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ : Συνάδελφε εγώ δεν πήρα mail, 

ακούγομαι;  
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ΜΕΛΟΣ : Ναι, ναι μισό λεπτό να το δούμε.  

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Γ ια πέστε μας το mail.  

 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ :  ntinoskats@gmail.com 

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Ντίνο γράψε το στο chat, γράψε το στο chat 

για να το δούνε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συντομέυουμε, γ ιατί θα 

βγούμε εκτός χρόνου παιδιά γι ’  αυτό είναι το πρόβλημα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Η κα Τζαβλάκη πήρε το mail  

που έγραψε;  

 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ :  Όχι Γιάννη δεν  το έχω πάρει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι, ναι, ο κ.  

Κατσιδονιωτάκης έγραψε το mail του, Πόπη ποιο mail έχεις;  

 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ : Αυτό που μου στείλατε και την πρόσκληση για τη 

συνεδρίαση, να το γράψω κι εγώ εδώ.  

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  popitzavlaki@gmail.com; 

 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ :  Κι εκεί κι αυτό μπορώ να το δω, αλλά ούτε εκεί 

έχει έρθει.  

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Σε αυτό είναι.  

 

ΤΖΑΒΛΑΚΗ :   Αυτή τη στιγμή ήρθε, ναι οκ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει, πάλι καλά.  

 

mailto:ntinoskats@gmail.com
mailto:popitzavlaki@gmail.com
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κ. Κατσιδονιωτάκη 

προσπαθούμε αλλά είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να αλλάξει 

το mail αυτό, σε αυτή την ψηφοφορία, στην επόμενη…  

 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ : Σε αυτό μ’ έχετε στείλει  το e-presences, 

τι σχέση έχει το άλλο mail;  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Πρόεδρε μπορώ να πω; Εμένα μου ήρθε 7:15  ένα 

e-mail από το zeuselections, που γράφει ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες zeus,  η συμμετοχή σας σε ψηφοφορία 

Αντιπροέδρου, αλλά νομίζω…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Πάτα το Φανή, σε αυτό μέσα 

είναι.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Όχι μου βγάζει το άλλο, όχι μια στιγμή περίμενε, 

γιατί πρόσεξε, νόμιμος παραλήπτης Φανή Μαράκη κτλ, 

προσκαλείστε να συμμετέχετε στην ψηφοφορία εκλογή 

Αντιπροέδρου κτλ, για να υποβάλλετε ψήφο ακολουθείστε τον 

παρακάτω σύνδεσμο. Τον πατάω και μου βγάζει στην ψήφο 

κόκκινο, κίτρινο, μπλε, σαν να μου έχει δώσει δοκ ιμαστική 

κάλπη.  

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Πάνω δεξιά έχει logout ; Στην πρώτη σελίδα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Είσοδο στο παραπέτασμα 

έπρεπε να κάνεις.  

 Κ. Κατσιδονιωτάκη έχει φύγει το mail σε εσάς.  

 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ : Ναι;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Τι να κάνω; Δοκιμαστική κάλπη μου βγάζει παιδιά, 

δεν μου βγάζει, δεν μου στέλνει.  
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ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Την πρώτη καρτέλα πάνω δεξιά έχει ένα 

κόκκινο κουμπί, όπως μπήκες.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Μου στείλατε παιδιά δοκιμαστική ψηφοφορία.  

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Φανή ξαναμπες από το mail σου, ξανά στο 

σύνδεσμο, ξαναπήγαινε πίσω και μπες στο σύνδεσμο, το 

πρώτο πράγμα που σου βγάζει έχει πάνω –  πάνω έξοδος, ένα 

κόκκινο κουμπί, πάτα το.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έξι λεπτά ακόμα είναι, οι  

περισσότεροι έχουν ψηφίσει, όχι οι περισσότεροι,  όλοι όσοι 

είμαστε μέσα έχουμε ψηφίσει νομίζω, εκτός από τη Φανή.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Νομίζω ότι ψήφισα, Πρόεδρε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεν μπορώ να ξέρω, νόμιζα 

ότι δεν έχεις ψηφίσει, εδώ μας λέει  ποιος έχει ψηφίσει παιδιά 

ή όχι.  

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ :  Μας λέει .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μας λέει;  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ :  Μας λέει.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Έτσι μου λέει τώρα; Έχει σταλεί και με e-mail 

άλλωστε μου γράφει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Κ. Κατσιδονιωτάκη έχετε 

ψηφίσει;  Το πήρατε το mail καταρχήν;  

 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ :  Ναι, ναι μόλις ψήφισα, εντάξει 

ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Α, γιατί μέχρι τώρα δεν σας 

βρίσκαμε.  

 

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ :  Φαίνεται η ψήφος;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεν φαίνεται ότι ψήφισα αυτό 

εννοώ.  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ :  Ναι, ναι, φαίνεται, φαίνεται.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μόλις ενημερώθηκε το 

σύστημα.  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ :  Κι εγώ έμαθα τώρα τον Πρόεδρο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Σε δύο-τρία λεπτά κλείνει η 

πρώτη ψηφοφορία, θα ήθελα άμα είναι δυνατόν να 

υποβληθούν νέες υποψηφιότητες για τη θέση του Γραμματέα 

της Αντιπροσωπείας.  

 Μόλις έληξε η ψηφοφορία μόλ ις επικυρώσει η εφορευτική 

το αποτέλεσμα και να μας το αναφέρει και να ετοιμάσουμε την 

επόμενη ψηφοφορία για τον Γραμματέα της Αντιπροσωπείας. 

Στα επόμενα 3-4 λεπτά παρακαλώ να έχουμε την οποιαδήποτε 

υποψηφιότητα. Θα κάνουμε αγώνα δρόμου μήπως 

ξεκινήσουμε 8 παρά τέταρτο, δύσκολο αλλά θα το 

προσπαθήσουμε. Δηλαδή αυτοί οι  χαμένοι χρόνοι σήμερα θα 

είναι το κάτι άλλο και δεν είμαστε κι  όλοι μαζί να λέμε το 

μακρύ μας και το κοντό μας.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Γιάννη να σε ρωτήσω κάτι; Αποτελέσματα 

θα τα δίνετε κατά το διάστημα αυτό ή πιο μετά όλα μαζί;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα  μάθω κι εγώ τώρα, 

νομίζω όμως ότι τώρα θα βγουν τα αποτελέσματα κάτω , που 

θα τα επικυρώσουν τα μέλη της εφορευτικής.  
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Θα μας τα δείξεις στην οθόνη;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν έχω  άποψη, εγώ να το 

κάνω δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι  ο Μανώλης ο Στρατήγης θα το 

κάνει.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ :  Αν μπορεί ο Μανώλης μ’ ένα screen να 

μας τα βγάζει το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας καλό θα είναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πάω κι εγώ να δω πώς 

γίνεται η διαδικασία κάτω. Πείτε τα μεταξύ σας, κατεβαίνω 

λίγο να δω τι κάνουνε οι συνάδελφοι.  

 Αποτελέσματα έχουμε δεν τα έχω δει ακόμα, κ. 

Ταβερναράκη σε παρακαλώ.  

 Αποτελέσματα ψηφοφορίας πρέπει να τα βλέπετε στην 

οθόνη, τώρα τα βλέπω κι εγώ.  

 Εκλέγεται ο συνάδελφος ο Μανώλης ο Παντερής με 30 

ψήφους, 17 ήτανε λευκά, 47 ήτανε οι ψηφίσαντες.  

Αυτή τη στιγμή έχει μπει και η Μαρία η Βασιλάκη μέσα, 

άρα  είμαστε θεωρητικά στην επόμενη ψηφοφορία θα είμαστε 

48, αν δεν αποχωρήσει κάποιος. Τι είπες Αντώνη;  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεν έχουμε κάποια άλλη 

υποψηφιότητα, άρα προχωράμε, έχουμε μάλλον μία αυτή που 

έχουν ενημερωθεί τα μέλη της Διοικούσας έτσι κι αλλιώς γι’  

αυτήν, για τη θέση του Γραμματέα που ήρθε σήμερα το πρωί 

στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Είναι για το συνάδελφο το Γιάννη 

τον Μαρνέλλο. Ο Γιάννης είναι μέσα;  

 

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ : Ναι μέσα είμαι βέβαια.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αποδέχεσαι έτσι;  
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ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ : Ναι αποδέχομαι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ξεκινάμε να 

φτιάχνουμε την επόμενη ψηφοφορία.  Δώστε μας, αγώνα 

δρόμου να είμαστε έτοιμοι 8 παρά τέταρτο για να έχουμε το 

τέταρτο μέχρι τις 8:00 να τελειώσει ο Γραμματέας.  

 Συνάδελφοι θα ξεκινήσει αυτή τη στιγμή η διαδικασία 

ψηφοφορίας για την εκλογή του Γραμματέα της 

Αντιπροσωπείας, μόλις έφυγε το mail . Όποιος έχει πρόβλημα 

το αναφέρει,  δώστε ένα λεπτό μήπως καθυστερήσει να φτάσει.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Το ‘κανα πρώτη φαντάζομαι τώρα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έχει κάποιος πρόβλημα;  

 Χαιρετίζουμε και τον Κώστα τον Μπάκιντα.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Καλησπέρα, συγγνώμη δεν μπορούσα να 

παρευρεθώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Προλαβαίνεις Κώστα, έχεις 

πάρει μήνυμα για τη δεύτερη ψηφοφορία, μπορείς να 

ψηφίσεις.  

 Όταν βγουν τα αποτελέσματα τα τρία μέλη του 

Προεδρείου για πέντε λεπτά θα συζητήσουμε κάποια 

πράγματα μεταξύ μας σ’ ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έχουμε 

φτιάξει.  Παρακαλώ να κατατεθούν οι υποψηφιότητες για την 

επόμενη ψηφοφορία που θα ‘ναι για τον Πρόεδρο της 

Διοικούσας Επιτροπής. Ήδη υπάρχει μία που έχει κατατεθεί 

από το #OPEN TEE#, σήμερα το πρωί για τον Ταβερναράκη 

το Γιώργο, αλλά είναι ανοιχτός ο κατάλογος τουλάχιστον για 

άλλα 7-8 λεπτά.  

 Έχουμε αποτελέσματα, τώρα θα μας τα ανεβάσουνε τα 

παιδιά από το ΤΕΕ σε ένα share screen ,  δεν τα έχω δει 

ακόμα.  

 Διαβάζω για τα πρακτικά 49 είναι οι ψηφίσαντες αυτή τη 

φορά, 18 τα λευκά, 31 στο συνάδελφο το  Μαρνέλλο το 
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Γιάννη, άρα ο συνάδελφος εκλέγεται Γραμματέας της 

Αντιπροσωπείας.  

 Για 3-4 λεπτά είναι ακόμα ανοιχτή η διαδικασία για να 

υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τον Πρόεδρο της 

Διοικούσας Επιτροπής.  

 Εμένα θα μου επιτρέψετε λίγο να συνομιλήσω τώρα με 

τα δύο νέα μέλη τη Προεδρείου. Και κάνουνε πολύ μεγάλη 

προσπάθεια να είμαστε έτοιμοι για τις 8:15.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν συνεχίσουμε μ’ αυτούς 

τους πολύ γρήγορους ρυθμούς, η διαδικασία θα τελε ιώσει σε 

μιάμιση ώρα γιατί είναι τρεις ψηφοφορίες, τρία μισάωρα 

αναγκαστικά.  

  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

Εκλογή μελών προεδρείου της `Δ.Ε` του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν  υπάρχει κάποια 

υποψηφιότητα, δεν βλέπω εγώ ούτε στο chat , κάτσε να 

ελέγξω και το mail μου, ούτε στο mail  μου. Να δούμε και το 

mail  του ΤΕΕ. Ωραία, δεν υπάρχει υποψηφιότητα άλλη, άρα η 

ψηφοφορία θα γίνει,  θα έχει ως μόνο υποψήφιο τον Γιώργο 

τον Ταβερναράκη  το συνάδελφο. Προσπαθούμε να την 

ολοκληρώσουμε.  Γιώργο, αποδέχεσαι την υποψηφιότητα, έτσι ;  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι αποδέχομαι.  

 

 

ΜΑΡΑΚΗ : Πρόεδρε, δηλαδή θα τελειώσουμε κατά τ ις 21:30 αν 

όλα πάνε καλά;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Φανή δεν έχω άποψη, 20:15 

αν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε πιστεύω ότι 21:30 με 21:45 

θα τελειώσουμε.  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Ωραία, ευχάριστο αυτό, παρήγορο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αποχωρώ να μπω στο chat 

με τα άλλα μέλη του Προεδρείου.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφοι θεωρητικά το 

mail έχει φύγει, σε λίγο θα το λάβετε όλοι και ξεκινάει το 

τέταρτο της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου 

της Διοικούσας Επιτροπής.  

 Για όποιο πρόβλημα αμέσως εδώ τηλέφωνο στους 

συναδέλφους.  

 Κάπου εδώ συνάδελφοι τέλειωσε και η διαδικασία 

ψηφοφορίας για τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, 

φαντάζομαι ότι  σε 3 -4 λεπτά θα έχουμε αποτελέσματα, αφού 

τα επικυρώσουνε τα μέλη της εφορευτικής.  

 Θα ήθελα να υποβάλλονται οι επόμενες; Υποψηφιότητες 

για τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής. Υπάρχει ήδη, 

σήμερα το πρωί υποβλήθηκε από τη ΔΚΜ μία υποψηφιότητα 

της συναδέλφου της Φανής της Μαράκη και θα περιμένουμε 

να δούμε κι αν υπάρξουν κι άλλες.  

 Σε αναμονή των αποτελεσμάτων συνάδελφοι.  

 Άλλα 4-5 λεπτά για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση 

του Αντιπροέδρου της Διοικούσας και θεωρητικά  νομίζω ότι  

έχει  εγκρίνει η εφορευτική τα αποτελέσματα για τον Πρόεδρο 

και θα μας τα ανεβάσει σε λίγο.  

 Μας τα ανέβασε, λοιπόν 49 ψηφίσαντες, 30 είναι υπέρ 

του συναδέλφου του Ταβερναράκη του Γιώργου και 19 τα 

λευκά. Άρα εκλέγεται Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ ο Γιώργος ο Ταβερναράκης.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνεχίζουμε την ψηφοφορία.  

 

ΣΩΜΑΡΑΣ :   Σιδεροκέφαλος Γιώργο.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Να είστε καλά παιδιά, σας  ευχαριστώ 

πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Σε ένα λεπτό κλείνουν οι 

υποψηφιότητες .  

 Έκλεισαν οι υποψηφιότητες για τη θέση του 

Αντιπροέδρου της Διοικούσας, μόνη υποψήφιος η συνάδελφος 

η Μαράκη, φαντάζομαι ότι αποδέχεται.  Φανή;  

 

ΜΑΡΑΚΗ :Ναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οπότε ξεκινάμε την 

προσπάθεια να φτιαχτεί το ψηφοδέλτιο και να το έχετε στις 

20:45 στις οθόνες σας και στα mail σας.  

 Συνάδελφοι να είσαστε έτοιμοι, το mail έφυγε, ψηφίζουμε 

για τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, στο 

ενδιάμεσο τέταρτο που υπάρχει της  αναγκαστικής αναμονής  

μας, να κατατίθενται προτάσεις για το Γενικό Γραμματέα της 

Διοικούσας Επιτροπής.  

 Σε ένα λεπτό κλείνει αυτή η ψηφοφορία, υπενθυμίζω ότι 

περιμένουμε στο Προεδρείο υποψηφιότητες για το Γενικό 

Γραμματέα της Διοικούσας.  

 Η διαδικασία για  την εκλογή του Αντιπροέδρου έληξε, σε 

λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα.  

 Σε πέντε λεπτά εγώ θα ανακοινώσω την επόμενη και 

τελευταία ψηφοφορία για σήμερα του Γενικού Γραμματέα της 

Διοικούσας Επιτροπής, μέχρι τότε περιμένουμε 

υποψηφιότητες. Σας ενημερώνω ότι έχουμε μία από τη ΔΚΜ 
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που ήρθε σήμερα το πρωί του συνάδελφου του Αντώνη του 

Κουμπενάκη.  

 Τα αποτελέσματα σε λίγο όταν βγούνε, τα επικυρώσει η 

εφορευτική, θα τα δούμε στην οθόνη μας πάλι.  

 Βλέπετε στην οθόνη σας τα αποτελέσματα, ψήφισαν 46, 

λευκά 18, η συνάδελφος η Φανή η Μαράκη  πήρε 28 ψήφους, 

εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου της Διοικούσας 

Επιτροπής.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Προχωράμε για τη θέση του 

Γραμματέα. Πέντε λεπτά  ακόμα υποβολή υποψηφιοτήτων, για 

να ετοιμαστεί το ψηφοδέλτιο.  

 Δεν έχουμε άλλη υποβολή υποψηφιότητας απ’ ό,τι  

κοιτάξαμε εδώ. Οπότε ο μόνος υπηψήφιος όπως σας έχω 

ενημερώσει πριν είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης ο 

Κουμπενάκης. Αντώνη αποδέχεσαι; Αν μας ακούς, φαντάζομαι 

ότι αποδέχεσαι, αλλά καλό είναι να το επιβεβαιώσεις για να 

φτιαχτεί το ψηφοδέλτιο Αντώνη; Κάποιος τον Αντώνη να 

ενημερώσει.  Καταρχήν πρέπει να επιβεβαιώσει ότι θέλει, ένα 

τηλέφωνο πάρτε τον. Πριν από ένα λεπτό ήτανε με το γιο του 

στο παράθυρο.  

 

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ :   Αποδέχομαι την υποψηφιότητα, ζητώ 

συγγνώμη συνάδελφοι αλλά έχω το μικρό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε, 

ευχαριστούμε Αντώνη, για να προλάβουμε στο χρόνο στο 

21:15, ευχαριστούμε, ετοιμάζεται το ψηφοδέλτιο και εύχομαι 

να προλάβουμε τώρα 21:15.  

 Θα σας ενημερώσω σε δύο λεπτά.  

 Συνάδελφοι σε λίγο φεύγει το mail για την τελευταία 

ψηφοφορία της βραδιάς.  
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 Το mail έφυγε, ξεκινάει η διαδικασία της τελευταίας 

ψηφοφορίας για το Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας 

Επιτροπής. Σε δέκα λεπτάκια, προτού  λήξει δηλαδή θα σας 

πω κι ένα μικρό σχεδιασμό που υπάρχει για τις κανονικές 

Αντιπροσωπείες που θα κάνουμε.  

 Συνάδελφοι έληξε και αυτή η ψηφοφορία, στην ουσία 

φέραμε σε αίσιο τέλος όλη τη διαδικασία τη σημερινή που δεν 

το περιμέναμε να τελειώσει τόσο γρήγορα. Μέχρι να βγουν τα 

αποτελέσματα θα ‘θελα να σας ενημερώσω ότι,  θα 

συζητήσουμε βέβαια και με τα δύο νέα άτομα του Προεδρείου 

της Αντιπροσωπείας, αλλά ήδη υπάρχουν κάποιες σκέψεις, 

επειδή υπάρχει καιρός πια από την τελευταία Αντιπροσωπεία, 

να κάνουμε μία συνεδρίαση κανονική της Αντιπροσωπείας 

μέσα Γενάρη. Να ‘χουμε γυρίσει από τις διακοπές όλοι, οι  

Τετάρτες οι πρόσφορες είναι 19, 26, αλλά θα το δούμε μέχρι 

τότε. Θα επικοινωνήσουμε και με τους επικεφαλής των 

παρατάξεων.  

 Ήδη  υπάρχει ένα θέμα για τη συζήτηση της τακτικής 

Αντιπροσωπείας. Έχει παραιτηθεί, δυστυχώς κι αυτό το θέμα 

πάλι είναι εκλογών, έχει παραιτηθεί ένα μέλος της 

Νομαρχιακής Λασιθίου και πρέπει να αντικατασταθεί. Εδώ 

πρέπει να μείνω λίγο όμως στην ουσία του θέματος, η 

Αντιπροσωπεία δεν πρέπει να εκφυλιστεί σε μία λέσχη 

ανθρώπων οι οποίοι μαζεύονται απλά και μόνο για να 

εκλέξουν κάποια άτομα. Πρέπει να έχει ένα ουσιαστικότερο 

ρόλο, στο χέρι μας είναι. Υπάρχουν πάρα –  πάρα πολύ ικανοί 

άνθρωποι εδώ μέσα σ’ αυτή την Αντιπροσωπεία που μπορούν 

να παράγουνε ιδέες, προτάσεις  και θέσεις για να πορευτεί η 

Διοικούσα Επιτροπή.  

 Δεν είναι όμως στο χέρι του Προεδρείου να προτείνει  

θέματα, στο χέρι είναι των παρατάξεων. Σαν άτομα μπορούμε 

κι εμείς, αλλά βασικά οι παρατάξεις και η Διοικούσα Επιτροπή 

είναι αυτές οι οποίες στέλνουνε θέματα στην Αντιπροσωπεία.  

 Ας ενεργοποιηθείτε λίγο οι επικεφαλής των παρατάξεων, 

οι παρατάξεις σε αυτό το κομμάτι,  είναι κρίμα να εκφυλιστούμε 
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και απλά να μαζευόμαστε για να βγάζουμε, να κάνουμε μία 

εκλογική διαδικασία.  

 Σε αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων  πιστεύω σ’ ένα 

λεπτό να τα έχουμε έτοιμα.  

 Σύνολο ψηφιστάντων 47, λευκά 17, ο συνάδελφος ο 

Αντώνης ο Κουμπενάκης παίρνει 30 ψήφους και εκλέγεται.  

 Οπότε συνοψίζοντας το Προεδρείο της Διοικούσας 

Επιτροπής αποτελείται από τα εξής μέλη:  Πρόεδρος ο 

συνάδελφος  ο Ταβερναράκης, Αντιπρόεδρος η συνάδελφος η 

Μαράκη και Γενικός Γραμματέας ο συνάδελφος ο 

Κουμπενάκης.  

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή όλων, με την 

ευχή καλά να ξαναβρεθούμε από κοντά αν και δεν το βλέπω 

πια έτσι όπως πάει, δηλαδή θα λήξει μια θητεία χωρίς να 

κάνουμε μία δια ζώσης Αντιπροσωπεία έτσι όπως πάει, αλλά 

με την ευχή τουλάχιστον η επόμενη Αντιπροσωπεία να ‘χει  

κάποιο ουσιαστικό θέμα.  

 Χαιρετώ σας και ευχαριστώ πάρα –  πάρα πολύ όλους 

σας και κυρίως το Μανώλη και την Ε ιρήνη εδώ από το  ΤΕΕ.  Η 

εφορευτική είναι έτσι κι αλλιώς, την έχουμε ευχαριστήσει 

χίλιες φορές. Να ‘ναι καλά όλοι και καλές γιορτές να ‘χετε.  

 

 

 

    ο  Πρόεδρος  

 

 

  Σχινάς Ιωάννης  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520  
e-Mail: teetak@tee.gr  -  URL: http://www.teetak.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  « Α »

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 15η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, που θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Εκλογή Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της `Αντιπροσωπείας` του Τ.Ε.Ε. 

Τ.Α.Κ.

2. Εκλογή μελών προεδρείου της  `Δ.Ε` του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ..

Η συνεδρίαση γίνεται στα πλαίσια του  Π.Δ. της 27-11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως 
των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από τα 
τους Ν. 1486/1984,  Ν. 2187/94 και Ν. 2308/95, και όπως  ισχύουν σήμερα (ΠΔ 
7/2010). 

Απαιτείται απαρτία  των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της `Α`. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 17η 
Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα 
ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η προβλεπόμενη 
απαρτία είναι το μισό του αριθμού των μελών. 

Κοινοποίηση:
- Περιφερειάρχη Κρήτης
-  Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης
-  ΤΕΕ
-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.
- Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

Εσωτερική Διανομή:
-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Πειθαρχικό  Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένη στην Κεντρική «Α» μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Σύλλογοι Μηχανικών
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Μηχανικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός

Ηράκλειο, 08 / 12 / 2021

Προς:

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

 ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 1853 - 08/12/2021



- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος «Α»



ID Τηλεδιάσκεψης: 98169

Συμμετέχοντες: Desktop-Mobile: 58

Περιγραφή: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕΤΑΚ

Συντονιστής:

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ— 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Έναρξη: Ημερομηνία: 15-12-2021 Ώρα: 18:00

Λήξη: Ημερομηνία: 15-12-2021 Ώρα: 23:45

Tερματίστηκε πριν την ώρα λήξης: Ημερομηνία: 15-12-2021 Ώρα: 22:22

Ονοματεπώνυμο Βασικό email Απεστάλη email Κατάσταση Διάρκεια Διαστήματα σύνδεσης:

BARTOLOZZI GIULIA giuliabartolozzi@hotmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:28':21" Από: 18:06:16 - Μέχρι: 21:34:37

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gagap@otenet.gr 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:03':22" Από: 18:30:50 - Μέχρι: 21:34:12

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ioannisanagnostou@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:35':11"

Από: 18:54:26 - Μέχρι: 19:18:44, 

Από: 19:21:15 - Μέχρι: 20:31:54, 

Από: 20:32:35 - Μέχρι: 20:36:34, 

Από: 20:37:48 - Μέχρι: 20:38:48 

Από: 20:39:21 - Μέχρι: 21:03:10, 

Από: 21:03:11 - Μέχρι: 21:34:37,

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ jennyandriop@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:47':12" Από: 18:47:20 - Μέχρι: 21:34:32

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ milathianos@yahoo.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:09':03" Από: 18:25:30 - Μέχρι: 21:34:33

ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ jovanni_20@hotmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:09':06" Από: 18:25:21 - Μέχρι: 21:34:27

ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ vagiasx2@hotmail.com 14-12-2021 08:46:50 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ filoktitis@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:59':27" Από: 18:35:10 - Μέχρι: 21:34:37

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ p.vardoulakis@deddie.gr 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:32':21"

Από: 18:15:57 - Μέχρι: 20:32:20, 

Από: 20:32:21 - Μέχρι: 20:46:46, 

Από: 20:46:46 - Μέχρι: 20:48:19

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ mvasilaki1@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:15':29"

Από: 19:15:50 - Μέχρι: 20:01:20, 

Από: 20:04:38 - Μέχρι: 21:34:37

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ vasileiou.mic@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:59':58" Από: 18:16:52 - Μέχρι: 21:16:50

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ evrentzu@otenet.gr 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:03':35" Από: 18:30:50 - Μέχρι: 21:34:25

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ galetakis@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:22':45"

Από: 18:02:14 - Μέχρι: 18:02:59, 

Από: 18:54:01 - Μέχρι: 21:16:01

ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ s.gemelas@ggde.gr 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:31':08" Από: 18:03:19 - Μέχρι: 21:34:27

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ m.golovanis@gspp.gr 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:23':17"

Από: 18:06:33 - Μέχρι: 20:54:03, 

Από: 20:58:18 - Μέχρι: 21:34:05

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gzambetakis@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:29':52" Από: 18:04:26 - Μέχρι: 21:34:18

Συμμετέχοντες Χρήστες στην Τηλεδιάσκεψη



ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ kalogerakimaria@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:02':18"

Από: 18:25:41 - Μέχρι: 18:45:14, 

Από: 18:45:15 - Μέχρι: 19:40:15, 

Από: 19:40:16 - Μέχρι: 20:20:24, 

Από: 20:20:24 - Μέχρι: 20:26:11, 

Από: 20:26:12 - Μέχρι: 20:57:32, 

Από: 20:59:08 - Μέχρι: 21:10:16, 

Από: 21:10:16 - Μέχρι: 21:26:05, 

Από: 21:26:05 - Μέχρι: 21:29:38

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ emkaral@otenet.gr 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:27':04" Από: 18:07:19 - Μέχρι: 21:34:23

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ntinoskats@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 02:34':13"

Από: 18:59:14 - Μέχρι: 19:49:45, 

Από: 19:50:27 - Μέχρι: 20:44:19, 

Από: 20:44:44 - Μέχρι: 21:34:34

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ joklados@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:33':18"

Από: 18:00:48 - Μέχρι: 18:40:31, 

Από: 18:41:29 - Μέχρι: 18:43:52, 

Από: 18:44:30 - Μέχρι: 19:02:48, 

Από: 19:03:27 - Μέχρι: 21:36:21

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ evakokk@gmail.com 14-12-2021 08:46:50 Συνδέθηκε 03:22':08"

Από: 18:12:07 - Μέχρι: 18:24:01, 

Από: 18:24:23 - Μέχρι: 21:34:37

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akoumpenakis@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 02:48':40"

Από: 18:40:48 - Μέχρι: 18:55:06, 

Από: 18:56:16 - Μέχρι: 19:04:08, 

Από: 19:04:28 - Μέχρι: 19:08:57, 

Από: 19:09:03 - Μέχρι: 20:29:10, 

Από: 20:29:21 - Μέχρι: 20:33:49, 

Από: 20:35:14 - Μέχρι: 20:36:17, 

Από: 20:36:44 - Μέχρι: 20:37:51, 

Από: 20:37:52 - Μέχρι: 20:39:46, 

Από: 20:39:47 - Μέχρι: 20:41:02 

Από: 20:42:13 - Μέχρι: 20:49:34, 

Από: 20:49:35 - Μέχρι: 21:06:26, 

Από: 21:06:41 - Μέχρι: 21:34:36,

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ teetak@tee.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:30':31" Από: 18:04:06 - Μέχρι: 21:34:37

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ babis@koutroulis.gr 14-12-2021 08:46:51 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ panoskonstan@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:24':20"

Από: 18:00:36 - Μέχρι: 19:29:00, 

Από: 19:35:06 - Μέχρι: 19:41:50, 

Από: 19:44:15 - Μέχρι: 19:56:37, 

Από: 19:56:59 - Μέχρι: 21:11:05, 

Από: 21:11:47 - Μέχρι: 21:34:31

ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ mlydaki@yahoo.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:09':49" Από: 18:24:48 - Μέχρι: 21:34:37

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ elenamamoulaki@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 02:56':09" Από: 18:38:26 - Μέχρι: 21:34:35

ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ maniadisminas@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:28':54" Από: 18:05:28 - Μέχρι: 21:34:22

ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ fani_maraki@yahoo.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:11':11"

Από: 18:22:53 - Μέχρι: 18:28:22, 

Από: 18:28:42 - Μέχρι: 21:34:24



ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ marnello@otenet.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:32':31"

Από: 18:02:01 - Μέχρι: 19:42:33, 

Από: 19:42:33 - Μέχρι: 19:44:12, 

Από: 19:44:13 - Μέχρι: 21:34:33

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ mastorelei@yahoo.gr 14-12-2021 08:46:51 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ mav65@yahoo.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:32':10" Από: 18:02:27 - Μέχρι: 21:34:37

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ katyen@yahoo.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:08':14" Από: 18:26:17 - Μέχρι: 21:34:31

ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ modatsos@otenet.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:09':31" Από: 18:24:55 - Μέχρι: 21:34:26

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ p.mochianakis@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:07':46"

Από: 18:11:24 - Μέχρι: 18:25:38, 

Από: 18:27:12 - Μέχρι: 18:30:21, 

Από: 18:33:19 - Μέχρι: 19:49:57, 

Από: 19:55:10 - Μέχρι: 20:20:37, 

Από: 20:25:23 - Μέχρι: 21:10:15, 

Από: 21:10:53 - Μέχρι: 21:34:19

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kostasbakintas@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 01:48':36" Από: 19:46:01 - Μέχρι: 21:34:37

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ abaltatzi@yahoo.gr 15-12-2021 16:58:09 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ mbeliv14@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ mpikakis@operate.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:27':15"

Από: 18:04:05 - Μέχρι: 18:36:54, 

Από: 18:38:22 - Μέχρι: 19:11:59, 

Από: 19:12:25 - Μέχρι: 19:14:05, 

Από: 19:15:24 - Μέχρι: 21:34:33

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ bnikoloudakis@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:18':41"

Από: 18:09:31 - Μέχρι: 18:34:25, 

Από: 18:35:03 - Μέχρι: 18:52:48, 

Από: 18:55:39 - Μέχρι: 19:59:23, 

Από: 19:59:56 - Μέχρι: 20:22:37, 

Από: 20:22:40 - Μέχρι: 21:20:36 

Από: 21:22:02 - Μέχρι: 21:23:08, 

Από: 21:23:11 - Μέχρι: 21:26:13, 

Από: 21:27:04 - Μέχρι: 21:34:37,

ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ maria.xylouri@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:29':11" Από: 18:05:26 - Μέχρι: 21:34:37

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ manpan72@yahoo.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:03':31"

Από: 18:05:19 - Μέχρι: 19:43:04, 

Από: 19:43:04 - Μέχρι: 19:44:13, 

Από: 19:44:13 - Μέχρι: 19:55:29, 

Από: 19:56:38 - Μέχρι: 20:05:19, 

Από: 20:09:09 - Μέχρι: 20:24:10, 

Από: 20:44:47 - Μέχρι: 21:34:26

ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ g.rasoulis@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:10':18" Από: 18:24:04 - Μέχρι: 21:34:22

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ roukounomaria@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 02:40':00" Από: 18:54:37 - Μέχρι: 21:34:37

ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ maximos@senetakis.gr 14-12-2021 10:34:38 Συνδέθηκε 03:20':31" Από: 18:14:05 - Μέχρι: 21:34:36

ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ sitim.atm@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:27':48" Από: 18:05:28 - Μέχρι: 21:33:16

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ spanakis@ergoprolipsis.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:05':47" Από: 18:28:38 - Μέχρι: 21:34:25



ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ manstra@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:28':34"

Από: 18:05:49 - Μέχρι: 18:17:44, 

Από: 18:17:45 - Μέχρι: 18:18:05, 

Από: 18:18:05 - Μέχρι: 21:34:24

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ shinasgiannis@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:29':22"

Από: 18:05:13 - Μέχρι: 18:17:38, 

Από: 18:17:39 - Μέχρι: 18:18:40, 

Από: 18:18:40 - Μέχρι: 19:42:37, 

Από: 19:42:37 - Μέχρι: 19:44:13, 

Από: 19:44:13 - Μέχρι: 20:07:28, 

Από: 20:07:28 - Μέχρι: 20:08:15, 

Από: 20:08:16 - Μέχρι: 21:34:37

ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ asomaras@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:12':10"

Από: 18:24:21 - Μέχρι: 18:29:10, 

Από: 18:27:16 - Μέχρι: 21:34:37

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ geo.tavern@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:31':21" Από: 18:03:03 - Μέχρι: 21:34:24

ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ deyah-pt@otenet.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:21':11" Από: 18:11:48 - Μέχρι: 21:32:59

ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ e_timotheatou@hotmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:01':26" Από: 18:32:51 - Μέχρι: 21:34:17

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ triamataki25@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 02:46':07" Από: 18:48:30 - Μέχρι: 21:34:37

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ tsekouras.aristotelis@gmail.com 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:32':07" Από: 18:02:24 - Μέχρι: 21:34:31

ΦΙΛΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gfilippis@gmail.com 14-12-2021 10:34:38 Δεν συνδέθηκε 00:00':00"

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kostis@a4-engineers.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 02:39':45" Από: 18:28:14 - Μέχρι: 21:07:59

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ michalischorafas@yahoo.gr 14-12-2021 08:46:51 Συνδέθηκε 03:14':51"

Από: 18:15:43 - Μέχρι: 18:20:09, 

Από: 18:22:03 - Μέχρι: 18:22:39, 

Από: 18:24:18 - Μέχρι: 18:25:57, 

Από: 18:26:09 - Μέχρι: 21:34:19

Ονοματεπώνυμο Βασικό email Απεστάλη email Κατάσταση Διάρκεια Διαστήματα σύνδεσης:

Guest στην Τηλεδιάσκεψη



 ΔΚΜ-ΤΑΚ      

       ΠΡΟΣ 

       1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

2. ΠΡΟΕΔΡΟ της Α  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.  του  ΤΕΕ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Η παράταξη της ΔΚΜ του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης  για τις εκλογές που θα 

διεξαχθούν κατά την Ειδική  Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την Τετάρτη 

15/12/2021, για την ανακήρυξη του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής  του 

Τμήματος  θέτει την  κάτωθι  υποψηφιότητα: 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ για τη θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της 

Διοικούσας Επιτροπής  : ΦΑΝΗ ΜΑΡΑΚΗ τ. ΙΩΑΝΝΗ  με Α.Μ  112944 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος 

Μιχαήλ Γολοβάνης 

Χαρά Τριαματάκη 

Γιώργος Αγαπάκης 

Μαρία Λυδάκη 

Έλενα Τιμοθεάτου 

Γιώργος Γαλετάκης 

Γιάννης Ρασούλης 

Νίκος Ανδρουλάκης 

Μάρκος Μοδάτσος 

Ντίνος Κατσιδονιωτάκης 

Γιάννης Ατσαλής 

Αντώνης Κουμπενάκης 

Μάξιμος Σενετάκης 

Μιχαήλ Χωραφάς 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚΜ 

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 



 ΔΚΜ-ΤΑΚ      

       ΠΡΟΣ 

       1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

2. ΠΡΟΕΔΡΟ της Α  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.  του  ΤΕΕ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Η παράταξη της ΔΚΜ του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης  για τις εκλογές που θα 

διεξαχθούν κατά την Ειδική  Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την Τετάρτη 

15/12/2021, για την ανακήρυξη του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής  του 

Τμήματος  θέτει την  κάτωθι  υποψηφιότητα: 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ για τη θέση του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της Διοικούσας Επιτροπής  : 

ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  με Α.Μ  103004 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος 

Μιχαήλ Γολοβάνης 

Χαρά Τριαματάκη 

Γιώργος Αγαπάκης 

Μαρία Λυδάκη 

Έλενα Τιμοθεάτου 

Γιώργος Γαλετάκης 

Γιάννης Ρασούλης 

Νίκος Ανδρουλάκης 

Μάρκος Μοδάτσος 

Ντίνος Κατσιδονιωτάκης 

Γιάννης Ατσαλής 

Φανή Μαράκη 

Μάξιμος Σενετάκης 

Μιχαήλ Χωραφάς 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚΜ 

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 



 #openTEE      

       ΠΡΟΣ 

       1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

2. ΠΡΟΕΔΡΟ της Α  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Α  του  ΤΕΕ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ  

Η παράταξη του #openΤΕΕ του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης  

για τις εκλογές που θα διεξαχθούν κατά την Ειδική  Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την 

Τετάρτη 15/12/2021, για την ανακήρυξη των  νέων Μελών της Διοικούσας Επιτροπής και 

των Μελών του   Προεδρείου της Αντιπροσωπείας  του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης   για 

την θητεία 2021-2024  θέτει την  κάτωθι  υποψηφιότητα: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ για τη θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΡΗΣ τ. Ηρακλή  με Α.Μ  94611 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Ευάγγελος Μπικάκης  

Τζούλια Μπαρτολότσι , 

Ηλίας Σπανάκης  

Παντελής Μοχιανάκης  

Αρης Τσεκούρας  

Γιάννης Αναγνώστου  

Γιάννης Σχινάς  

 Εμμανουήλ Καραλάκης  

Μαρία Σίτη 

Γιάννης Μαρνέλλος  

Μηνάς Μανιαδής  

Χαράλαμπος Νικολουδάκης  

Γιώργος Ταβερναράκης  

Κατερίνα Μαυροπούλου  

 

 

 



 #openTEE      

       ΠΡΟΣ 

       1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

2. ΠΡΟΕΔΡΟ της Α 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Α  του  ΤΕΕ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ  

Η παράταξη του #openTEE του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης  

για τις εκλογές που θα διεξαχθούν κατά την Ειδική  Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την 

Τετάρτη 15/12/2021, για την ανακήρυξη των  νέων Μελών της Διοικούσας Επιτροπής και 

των Μελών του   Προεδρείου της Αντιπροσωπείας  του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης   για 

την θητεία 2021-2024  θέτει την  κάτωθι  υποψηφιότητα: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ για τη θέση του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : ΜΑΡΝΕΛΛΟ ΓΙΑΝΝΗ τ. Εμμανουήλ-Νώντα  με Α.Μ72935 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Ευάγγελος Μπικάκης  

Τζούλια Μπαρτολότσι , 

Ηλίας Σπανάκης  

Παντελής Μοχιανάκης  

Αρης Τσεκούρας  

Γιάννης Αναγνώστου  

Γιάννης Σχοινάς  

Εμμανουήλ Καραλάκης 

Μαρία Σίτη 

Μηνάς Μανιαδής  

Χαράλαμπος Νικολουδάκης  

Γιώργος Ταβερναράκης  

Κατερίνα Μαυροπούλου  

 

 

 

 



 #openTEE      

       ΠΡΟΣ 

       1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΗΡΙΟ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

2. ΠΡΟΕΔΡΟ της Α  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του  ΤΕΕ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ  

Η παράταξη του #openTEE  του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης  

για τις εκλογές που θα διεξαχθούν κατά την Ειδική  Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την 

Τετάρτη 15/12/2021, για την ανακήρυξη των  νέων Μελών της Διοικούσας Επιτροπής και 

των Μελών του   Προεδρείου της Αντιπροσωπείας  του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης   για 

την θητεία 2021-2024  θέτει την  κάτωθι  υποψηφιότητα: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ για τη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ :ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. 

Νικ με Α.Μ 60347 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Ευάγγελος Μπικάκης  

Τζούλια Μπαρτολότσι , 

Ηλίας Σπανάκης  

Παντελής Μοχιανάκης  

Αρης Τσεκούρας  

Γιάννης Αναγνώστου  

Γιάννης Σχινάς  

Εμμανουήλ Καραλάκης  

Μαρία Σίτη 

Γιάννης Μαρνέλλος  

Μηνάς Μανιαδής  

Χαράλαμπος Νικολουδάκης  

Εμμανουήλ Παντερής  

Κατερίνα Μαυροπούλου  
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