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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

ΗΚρήτη έχει ευνοηθεί από τη φύση σε πολ-λούς τοµείς, όµως, υπάρχουν και φυσικά µει-
ονεκτήµατα, όπως αυτό των µειωµένων βροχο-
πτώσεων, που ιδιαίτερα σε περιόδους παρατετα-
µένης ανοµβρίας, θέτουν σε δοκιµασία τους κα-
τοίκους, τη γεωργική παραγωγή, αλλά και την α-
νάπτυξη του νησιού γενικότερα. 
Στη σηµερινή εποχή, µε την υπάρχουσα επι-

στηµονική γνώση και τη διατιθέµενη τεχνογνω-
σία, δεν επιτρέπεται να γίνεται κατασπατάληση
των σε µόνιµη ανεπάρκεια υδατικών πόρων, α-
φήνοντας τα βρόχινα νερά να διαφεύγουν προς
τη θάλασσα. Με το σκεπτικό αυτό, έχουµε επα-
νειληµµένα δηλώσει ως Τµήµα, τη στήριξή µας
σε έργα συλλογής και ενιαίας διαχείρισης του
νερού. Ένα από αυτά είναι και το έργο της κατα-
σκευής του φράγµατος Αποσελέµη, µε το οποίο
το Τµήµα µας έχει ασχοληθεί πολλές φορές κα-
τά την τελευταία δεκαετία. 
Ένα σοβαρό θέµα, που µονίµως ανακύπτει, κι

εµπεριέχεται στην ενιαία διαχείριση του νερού,
είναι αυτό της κατανοµής του. Προφανώς θεω-
ρούµε ότι θα πρέπει αυτό να κατανέµεται µε βά-
ση τις ανάγκες και µε απόλυτη προτεραιότητα
την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης µε καλής
ποιότητας νερό. Η πεποίθησή µας αυτή ενισχύε-
ται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι το
νησί µας αποτελεί ενιαίο υδατικό διαµέρισµα. 
Υπενθυµίζεται ότι το υπ’ αριθµόν ένα πρόβλη-

µα είναι η µη συνεχής ροή στα εσωτερικά δίκτυα
ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου, της µεγαλύ-
τερης πόλης της Κρήτης, που οφείλεται στην έλ-
λειψη νερού και στις µεγάλες απώλειες λόγω
παλαιότητας των δικτύων. Η διακεκοµµένη πα-
ροχή νερού δηµιουργεί άπειρα προβλήµατα υγι-
εινής και ποιότητας νερού, µε αποτέλεσµα το νε-

ρό στο ∆. Ηρακλείου κι όταν υπάρχει να µην εί-
ναι πόσιµο. 
Επιπλέον, πρέπει να επισηµάνουµε πως τα

προβλήµατα έλλειψης υδατικών πόρων και µη ε-
νιαίας διαχείρισής τους έχουν οδηγήσει τους
∆ήµους, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, να µην
µπορούν να καλύψουν τις υδρευτικές και αρδευ-
τικές ανάγκες νέων επενδύσεων (τουριστικών
και οικιστικών). Αποτέλεσµα αυτού είναι οι επεν-
δυτές να στρέφονται στην εξαγορά ιδιωτικών
γεωτρήσεων, να οδηγούνται συχνά σε υπερα-
ντλήσεις, µε συνέπεια  τα έντονα φαινόµενα υ-
φαλµύρωσης των υφισταµένων γεωτρήσεων.
Όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσµατα της

έλλειψης ενιαίας ορθολογικής διαχείρισης και

του φορέα ελέγχου και εφαρµογής της, πράγµα
που καθιστά επιτακτική την ανάγκη άµεσης και
αποτελεσµατικής παρέµβασης. 
Με το θέµα αυτό έχει ασχοληθεί η µελέτη µε

θέµα «Ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών πό-
ρων Κρήτης», όµως προκειµένου να εφαρµοστεί,
απαιτείται εναρµόνισή της µε την Οδηγία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης 2000/60/ΕΚ. 
Για την εναρµόνιση απαιτείται η εκπόνηση µε-

λέτης σε επίπεδο Κρήτης, που θα περιλαµβάνει
τα παρακάτω: 
α) Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης α-

πορροής.  Η µελέτη αυτή εγκρίνεται µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 7, παράγραφος 2, του Ν.
3199/9-12-2.003 και αφού δηµοσιοποιηθεί µε ευ-
θύνη του Περιφερειακού Συµβουλίου Υδάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 του υδα-
τικού διαµερίσµατος Κρήτης. 
β) Ανάλυση των χαρακτηριστικών της λεκάνης

απορροής και επισκόπηση των επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση
των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, άρθρο
5, παράγραφος 5, εδάφιο θ, του Ν. 3199/9-12-2.003. 
γ) Οικονοµική ανάλυση της χρήσης των υδά-

των, άρθρο 5, παράγραφος 5, εδάφιο θ, του Ν.
3199/9-12-2.003. 
δ) Κατάρτιση προγράµµατος παρακολούθη-

σης της κατάστασης των υδάτων, άρθρο 5, παρά-

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων της Κρήτης και η
εναρµόνιση της σχετικής µελέτης µε την Οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2000/60/ΕΚ είναι το θέµα της επιστολής, που  απέστειλε το
ΤΕΕ/ΤΑΚ στο υπουργείο Ανάπτυξης, την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας και το Γ.Γ. Περιφέρειας
Κρήτης. Στην επιστολή τονίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: 

Π ρος τον Πρόεδρο του ΤΕΕ  Ι.  Αλαβάνο, τη ∆.Ε.
του ΤΕΕ και το Γραφείο Αµοιβών Μηχανικών

του ΤΕΕ, εστάλη από το ΤΕΕ/ΤΑΚ η παρακάτω ε-
πιστολή: 
Με βάση τα όσα συζητήθηκαν σχετικά µε τον

τρόπο καθορισµού των αµοιβών των Μηχανικών
για τη µελέτη - επίβλεψη ιδιωτικών τεχνικών έρ-
γων κατά την κοινή σύσκεψη της ∆.Ε. του ΤΕΕ µε
τις ∆.Ε. των Περιφερειακών του Τµηµάτων στη
Ρόδο, και λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό κείµενο
που µας διανεµήθηκε, έχουµε να παρατηρήσουµε
τα εξής: 

1. Συµφωνούµε κατ’ αρχάς, στη λογική της ανά-
ληψης της ευθύνης των αµοιβών των µηχανικών
από το ΤΕΕ και θεωρούµε αυτό εφικτό, δεδοµέ-
νου ότι υπάρχει παρόµοια επιτυχής εµπειρία στο
παρελθόν όταν το τµήµα µας ανέλαβε τέτοια
πρωτοβουλία πριν από τη νοµοθετική ρύθµιση
του 1989. 

2. Στην παρέµβασή του αυτή το ΤΕΕ θα πρέπει
να συµπεριλάβει καθορισµό αµοιβών σε όσο το
δυνατόν περισσότερες εργασίες Μηχανικού, και
να µην περιοριστεί µόνο στις αµοιβές των µελε-
τών που σχετίζονται µε τις οικοδοµικές άδειες. Η
απαίτηση των µηχανικών για κατάρτιση ενιαίου
τιµολογίου για διάφορες εργασίες, εκφράζεται
σαφώς από τις σχετικές πρωτοβουλίες που ανα-
λαµβάνουν Τµήµατα του ΤΕΕ και επαγγελµατικοί
σύλλογοι των µηχανικών. 

3. Θεωρούµε αυτονόητο ότι οι ρυθµίσεις που
θα γίνουν θα διασφαλίζουν αυτόµατη αναπρο-
σαρµογή των αµοιβών, έτσι ώστε να µην υπάρξει
παρόµοιο κενό στο µέλλον, σαν αυτό που υπάρ-
χει από το 1989 µέχρι σήµερα. 

4. ∆εδοµένης της αλλαγής των δεδοµένων
στον τοµέα των αµοιβών και λαµβάνοντας υπόψη
την υπάρχουσα ανεργία στις τάξεις των Μηχανι-
κών, ιδιαίτερα των νέων, θεωρούµε την αλλαγή

Καθορισµός αµοιβών µηχανικών

∆ιαχείριση υδατικών πόρων Κρήτης
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ
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Π αντεχνική εκδήλωση - συζήτηση µε θέµα«ΤΣΜΕ∆Ε» διοργάνωσε το ΤΕΕ - Τµήµα
∆υτικής Κρήτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Τµήµατος στα Χανιά. 
Συµµετείχε ο Πρόεδρος της ∆.Ε.  Ι.  Αλαβά-

νος,    ο Αντιπρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε  ∆ηµ.
Μπουζιάκας,  ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε  Ι.  Φούρκας,
το µέλος του ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε  ∆ηµ.  ∆ουνού-

κος, ο Αντιπρόεδρος της «Α» του ΤΕΕ  Στ.
Τσάγκος  και το µέλος της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ Ι.  Θεοδωράκης.  
Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από την πο-

λύ µεγάλη συµµετοχή των µηχανικών, την α-
νταλλαγή πληροφοριών, θέσεων και απόψε-
ων και το γόνιµο διάλογο για το σηµαντικό-
τερο θέµα που απασχολεί στις ηµέρες µας
τους µηχανικούς. 

γραφος 5, εδάφιο ζ του Ν. 3199/9-12-2.003.
Τα σχέδια διαχείρισης θα καθορίσουν τη δια-

χείριση του νερού στην Κρήτη: ποιος θα έχει δι-
καίωµα χρήσης του νερού, ποιος θα έχει την ευ-
θύνη διανοµής του νερού, τα έργα που πρέπει να
γίνουν, τους φορείς που θα συσταθούν για τη
διαχείριση των έργων της χρήσης του νερού
κλπ. 
Με τη διαδικασία αυτή θα καθοριστεί η ευθύνη

και τα δικαιώµατα του καθενός πάνω στο νερό
και θα σταµατήσουν οι φορείς να αγωνίζονται ο
ένας εναντίον του άλλου και όλοι εναντίον όλων. 
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούµε

για τη δική σας συνδροµή για την προώθηση
των απαιτούµενων πιστώσεων, προκειµένου να
συνταχθεί η µελέτη αυτή. Από τη ΕΥ∆ΠΕ- Αντα-
γωνιστικότητα είχαν διατεθεί πιστώσεις για την
εκπόνηση διαχειριστικών µελετών των υδατι-
κών διαµερισµάτων, εκτός της Κρήτης, οι οποί-
ες υλοποιούνται. Για την Κρήτη προβλεπόταν η
επικαιροποίηση και εναρµόνιση της µελέτης
«Ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών πόρων»,
µε κονδύλιο της τάξης των 800.000 ευρώ. Τα
χρήµατα αυτά ήδη έχουν εξευρεθεί σύµφωνα
µε το υπ’ αριθ. Α.Π.
∆11/Φ56/Γ∆ΦΠ4859/18329/498/5-10-2.005 έγγρα-
φο του Υπουργείου σας, και θα πρέπει να διατε-
θεί η παραπάνω πίστωση για την υπόψη µελέτη. 

Ποιότητα περιβάλλοντος
στο εσωτερικό των κτιρίων 

ΤΤΕΕΕΕ-  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Η µερίδα µε θέµα «Ποιότητα περιβάλλο-
ντος στο εσωτερικό των κτιρίων» διορ-

γάνωσε το ΤΕΕ - Τµήµα ∆υτικής Κρήτης, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος στα
Χανιά. 
Συµµετείχαν µέσω εισηγήσεων ο καθηγη-

τής Ματθαίος  Σανταµούρης,  από το Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, η  ∆.  Κολοκοτσά  από το ΤΕΙ
Κρήτης, καθώς και η  Ελ.  Κατσίβελα, επίσης
από το ΤΕΙ Κρήτης, ενώ απηύθυνε χαιρετι-
σµό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τ∆Κ Αντ.  Πιταρι-
δάκης.  

Το θέµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, µιας και
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ρα-
γδαία αύξηση συµπτωµάτων και ασθενειών
που σχετίζονται µε την ποιότητα του περι-
βάλλοντος µέσα σε κτίρια. Τα σύγχρονα υλι-
κά που χρησιµοποιούνται στα κτίρια, σε συν-
δυασµό µε την κακή λειτουργία των συστη-
µάτων θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού και
την περιορισµένη δυνατότητα ανανέωσης
φρέσκου αέρα, αυξάνουν τα επίπεδα ρύπων
σε εσωτερικούς χώρους, µε αποτέλεσµα την
εµφάνιση ασθενειών.

Παντεχνική Συγκέντρωση Μηχανικών
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αυτή εξαιρετική ευκαιρία για δηµιουργία µηχανι-
σµού παρακράτησης από το ΤΕΕ µικρού ποσο-
στού επί των αµοιβών Μηχανικού, το οποίο θα α-
ναδιανέµεται σε όλους τους Μηχανικούς που α-
σχολούνται µε το ελεύθερο επάγγελµα, ή, εν πά-
ση περιπτώσει, δεν ασχολούνται µε άλλα αντικεί-
µενα εκτός του ελεύθερου επαγγέλµατος, κατά
το πρότυπο των δικηγορικών συλλόγων της χώ-
ρας. Ο µηχανισµός αυτός θα διασφαλίσει τους ε-
λάχιστους όρους αξιοπρεπούς άσκησης του ε-
παγγέλµατος του συνόλου των µηχανικών. 

5. Ζητούµε την επίσπευση των διαδικασιών έ-
τσι ώστε να υλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία
το συντοµότερο δυνατόν, και να κλείσει η εκκρε-
µότητα που µας ταλανίζει επί δεκαπενταετία, σε
κάθε περίπτωση µέσα στην τρέχουσα περίοδο
και πρίν από τις επερχόµενες εκλογές στο ΤΕΕ. 



Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τµήµατος Κε-
ντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας µε την από-

φαση Νο 100 αναθέτει σε οµάδα επιστηµόνων τη
µελέτη «Καταγραφή  -  αποτύπωση  και  µελέτη  ό-
λων  των  αξιόλογων  κτιρίων  από  άποψη  αρχιτε-
κτονικής  και  ιστορικής  σηµασίας  στην  πόλη  της
Λάρισας».  Την οµάδα συγκροτούν:

1. Ανδρόνικου Αθηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός 2.
Ντεούδης Ευάγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός 3.
Παναγιώτου Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός 4.
Κουλώτσιος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.
Χρόνος παράδοσης: 30.8.2006.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τ∆Ε στην υπ’
αριθµ. 12η/15-5-2006 συνεδρίασή της απο-

φάσισε την προκήρυξη συγκρότησης οµάδας
εργασίας µε θέµα: «Κωδικοποίηση  Πολεοδοµι-
κής  Νοµοθεσίας  και  σύνταξη  εντύπου  οδη-
γιών»  αποτελούµενη από τρεις (3) ∆ιπλωµα-
τούχους Μηχανικούς. Χρόνος διάρκειας της Ο.Ε.
θα είναι (2) µήνες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-
µενοι συνάδελφοι να εκδηλώσουν το σχετικό

ενδιαφέρον τους µε αίτησή τους συνοδευόµενη
από σύντοµο βιογραφικό, στα γραφεία του
ΤΕΕ/Τ∆Ε (Τριών Ναυάρχων 40, 26222 Πάτρα,
τηλ.: 2610-346.724, 334.787, fax: 2610-330.632), ε-
ντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δη-
µοσίευσής του στο Ε. ∆. του ΤΕΕ και στην Τρά-
πεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ΚΚ..  &&  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Βορειοανατο-λικού Αιγαίου ∆ηµήτριος  Μάντζαρης  απέ-
στειλε προς το Νοµάρχη Λέσβου Παύλο  Βογια-
τζή  το ακόλουθο έγγραφο:
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγµατο-

ποιήθηκε στο γραφείο σας, µετά από πρόσκλησή
σας και µε την παρουσία του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων του Νοµού Λέσβου, στην οποία µας κοινο-
ποιήσατε την πρόθεσή σας να κινήσετε τις διαδι-
κασίες που προβλέπονται από τη σχετική νοµο-
θεσία περί ∆ηµοσίων Έργων και συγκεκριµένα
από το άρθρο 8 του Ν. 3623/2004, για την καθιέ-
ρωση κοινά αποδεκτών προσαυξήσεων στα ενι-
αία τιµολόγια δηµοσίων έργων, η ∆ιοικούσα Επι-
τροπή του ΤΕΕ-Τµήµατος Β/Α Αιγαίου, στη συνε-
δρίασή της στις 18 Απριλίου 2006 συζήτησε την
πρότασή σας και θα ήθελε να σας γνωρίσει τα
παρακάτω:

1. Θεωρούµε πολύ σηµαντικό και εξαιρετικά
θετικό που η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου
αποφάσισε να αντιµετωπίσει πρακτικά, το θέµα
των προσαυξήσεων των ενιαίων τιµολογίων των
δηµοσίων έργων, που πιστεύουµε πως αν αντιµε-

τωπιστεί αποτελεσµατικά µπορεί να συµβάλει
ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των ε-
κτελούµενων δηµόσιων έργων στο νοµό µας. 2.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής επιστολής
σας, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη συ-
γκρότηση πενταµελούς Ο. Ε., που θα στελεχωθεί
µε συναδέλφους από το δηµόσιο και ιδιωτικό το-
µέα, που θα έχουν εµπειρία στα τιµολόγια των
δηµοσίων έργων και η οποία αφού συγκροτηθεί
µε τη διαδικασία που ορίζεται στο θεσµικό πλαί-
σιο που ακολουθούµε, θα καταλήξει σε µια πρό-
ταση, την οποία και θα σας γνωστοποιήσουµε.
Θεωρούµε ότι η πρόταση αυτή, µπορεί να αποτε-

λέσει τη βάση για να καθιερωθούν κοινά αποδε-
κτές προσαυξήσεις και ποσοστά επιβάρυνσης
στα τιµολόγια λόγω των δυσκολιών πρόσβασης
στα νησιά µας. 3. Θεωρούµε ιδιαίτερα θετική την
πρότασή σας για τη χρηµατοδότηση της εργα-
σίας αυτής µέσω προγραµµατικής σύµβασης,
πρόταση την οποία η ∆.Ε. του Τµήµατός µας έκα-
νε ευχαρίστως αποδεκτή. 4. Το κόστος της εργα-
σίας αυτής εκτιµήθηκε στο ποσόν των πέντε χι-
λιάδων (5.000) ευρώ και η διάθεσή του, µπορεί να
γίνει στα πλαίσια της προγραµµατικής σύµβα-
σης, που θα συνυπογράψουν οι φορείς µας.
Ευελπιστούµε στη συνεργασία σας, καθώς και

στη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Τεχν. Υπηρε-
σιών σας, ώστε να κάνουµε ένα βήµα µπροστά
στην ποιότητα των έργων που εκτελούνται στο
νοµό µας.

ΤΕΕ 2394 (5/6/06)24
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ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ

Ενιαία τιµολόγια ∆ηµοσίων ́ Εργων
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ο. Ε.

Οµάδες Εργασίας 

Ε κδήλωση µε οµιλία του καθηγητή κ. Sigmar
Wittig,  προέδρου του Γερµανικού Ερευνητικού

Κέντρου Αεροναυτικής και ∆ιαστηµικής (DLR), ορ-
γανώνουν το Γερµανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης,
ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, η Πολυτεχνική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,

το Τεχνικό Επιµελητή-
ριο Ελλάδας - Τµήµα

Κεντρικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Φίλων της
Γερµανικής Σχολής Θεσσαλονίκης την Πέµπτη  8
Ιουνίου  2006  και ώρα 19.30 στην αίθουσα τελετών
της Γερµανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (όπισθεν
«Ρraktiker»). Θέµα της οµιλίας είναι «Η Ευρώπη
στο ∆ιάστηµα». 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

Οµιλία του καθηγητή Sigmar Wittig

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας, έ-
χοντας υπόψη της την από 8.5.2006 αίτηση παραί-
τησης του µέλους Χατζηµαυρουδή ∆ηµητρίου του
Συνδυασµού ∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών, απο
µέλος της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος, αποφά-
σισε την αντικατάστασή του µε τον συν. Νάρη Α-
στέριο, Π.Μ., που είναι ο αµέσως επόµενος σε σει-
ρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυασµού.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Περιφε-ρειακού Τµήµατος του ΤΕΕ ∆υτικής Μακεδονίας,
έχοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ. ΤΕΕ ∆υτ. Μακεδο-
νίας 778/16-5-2006 δήλωση παραίτησης του µέ-
λους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ- ∆υτ. Μα-
κεδονίας συν. Χαντέ Γαλάτειας,  Μηχανολόγου Μη-
χανικού, προχώρησε στην αντικατάστασή της  από
το συν. Παπαγεωργίου Χρήστο, Μεταλλειολόγο
Μηχανικό, που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά
προτίµησης του ιδίου ψηφοδελτίου. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ    ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ΚΚ..  &&  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ

Αντικαταστάσεις µελών


