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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.∆.Μ.H.E.∆.Ε. 
 
 
Με  µεγάλη  θλίψη ο εργοληπτικός κόσµος  έµαθε,  ότι σήµερα  το πρωί   
απεβίωσε   ο   εκλεκτός   και   αγαπητός   συνάδελφος     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ, τον οποίο και θα αποχαιρετήσουµε την Παρασκευή 20 
Οκτωβρίου από την εκκλησία  Κοίµησης της Θεοτόκου  – Μητρόπολη 
Ραφήνας στις 15.00 µ.µ.. 
 
Ο  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ  (κατά τους φίλους και συναδέλφους 
Τάσος) ήταν πρόσωπο µε  έντονη και εξέχουσα προσωπικότητα, µάχιµος 
εργολήπτης, είχε ασχοληθεί µε τα κοινά του κλάδου επί δεκαετίες.  

Ήταν µέλος του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων από το 1983 
µέχρι το Μάρτιο του 2017. Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων επιτέλεσε τα 
καθήκοντα του µε ήθος, αξιοπρέπεια και σοβαρότητα, υπερασπιζόµενος τα 
ζητήµατα του εργοληπτικού κλάδου.  Για τη θητεία του στην Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε.  
µε την πρώτη του απόφαση το νεοεκλεγέν ∆.Σ. αυτής τον ανακήρυξε  επίτιµο 
ισόβιο Πρόεδρο της Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε., ως ελάχιστο φόρο τιµής για την 
ανιδιοτελή και επιτυχή δράση του. 

Ηγετική φυσιογνωµία, ήπιος, πράος και χωρίς αντιπαλότητες άρχισε να 
ασχολείται µε τον συνδικαλισµό το 1983. Από απλό µέλος του ∆.Σ. της 
Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε. ανήλθε γρήγορα στην ιεραρχία της Ένωσης, διετέλεσε  Γεν. 
Γραµµατέας από το 1984 έως 1996, Αντιπρόεδρος  από το 1997 έως το 2002, 
Πρόεδρος από το 2003 έως το 2008, Μέλος από το 2008 έως το 2013, 
Πρόεδρος από το 2013 έως το 2017 και Μέλος από το 2017 µέχρι του 
θανάτου του. Ήταν εκλεγµένο µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΤΕΕ. 
Συµµετείχε στις  επιτροπές ΜΕΕΠ και MEK  του Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Έργων και όπως αυτό αργότερα µετονοµάστηκε ως εκπρόσωπος των Ε.Ο. 

 

 

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε.) 
ΑΧΑΡΝΩΝ  35, 104 39 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.:  210.8232.210, 210.8251.673   FAX.:  210.8224.641  
Ιστοσελίδα: www.pedmiede.gr    
Ηλεκτρ/κό Ταχ/µείο: pedmiede@tee.gr 



Το ∆.Σ. αποφάσισε να παραστεί σύσσωµο στην εξόδιο ακολουθία, να 
καταθέσει,  πέραν του στεφάνου, το ποσό των 200€ στο Χαµόγελο του 
Παιδιού, να ενηµερώσει σχετικά όλες τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, το ΤΕΕ, 
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  και όλους τους συνεργάτες της 
Ένωσης. 

 

Για  το ∆.Σ. της  Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε. 

              

 


