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Προς: 

 

 

 

Κοιν.: 

 

Αξηζ. Πξση:  493 

 

Μέλη ηης επιηροπής κ. κ. : 

Όπσο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο – 

Έδξεο ηνπο 

 

-Γ.. ΓΔΧΣ.Δ.Δ. 

-Παξαξηήκαηα ΓΔΧΣ.Δ.Δ. 

 

 

Θέμα: «Απόθαζε ζύζηαζεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηε ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα θαη ηε Ιίκλε 

Θεξθίλε κε ζέκα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ» 

τεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 359/14-5-2015 πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηνπ παξαξηήκαηνο καο 

πξνο ηα κέιε καο 

 

ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ην παξάξηεκα 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ζπγθέληξσζε όιεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ζπλαδέιθσλ 

Γεσηερληθώλ. Ζ Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο απνθάζηζε νκόθσλα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ 

ιόγσ νκάδα εξγαζίαο νη ζπλάδειθνη πνπ καο εθδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο (όπσο 

αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαλνκήο). 

Αληηθείκελν ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζα είλαη λα ζπγθεληξώζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπρλώλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ ηελ 

απαζρνινύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη πξνηάζεηο ζα θηλνύληαη ζην πιαίζην ηεο αεηθνξηθήο 

παξαγσγηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ θαη αγξνηηθνύ) 

ηεξώληαο πάληνηε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Απώηεξν ζηόρν ηεο νκάδαο εξγαζίαο απνηειεί ε θαηάζεζε εκπεξηζηαησκέλνπ 

εληαίνπ πνξίζκαηνο γηα ηε ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα θαη ηα Σελάγε ησλ Φηιίππσλ πνπ ζα 

πξνηείλεη ιύζεηο γηα ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα, ηα νπνία αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΧΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

mailto:geoteeam@otenet.gr
ΑΔΑ: ΩΩΞ946ΨΧΛΨ-ΓΥ0



                   ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

Πίνακας διανομής 

 

α/α Ονομαηεπώνσμο Ειδικόηηηα -

έδρα 

Email επικοινωνίας – 

ηηλέθωνα 

Παραηηρήζεις 

1. Εεζόπνπινο 

Γεώξγηνο 

Γεσιόγνο - 

Τδξνγειόγνο / 

Ιαγθαδάο 

o.geologos@yahoo.com 

 

 

2. Θενράξεο 

Ληθόιανο 

Γαζνιόγνο / 

έξξεο 

theocharis04@yahoo.gr 

 

 

3. Θαδάλα 

ηαπξνύια 

Γεσιόγνο / 

Αζήλα 

kazanageol@yahoo.gr  

 

 

4. Θνηαιαθίδεο 

Θσλ/λνο 

Θηελίαηξνο / 

έξξεο 

kkvet@hotmail.com  

 

 

5. Ιαγνύδαο 

Υξήζηνο 

Γεσπόλνο / 

έξξεοη 

chrilag1@otenet.gr  

 

 

6. Παπαιεμίδεο 

Κειάλζηνο  

Γαζνιόγνο / 

έξξεο 

melpapalex@gmail.com  

 

 

7. Παπαθηιίππνπ – 

Πέλλνπ Δπαγγειία 

Γεσιόγνο / 

έξξεο 

epap@teiser.gr 

 

 

8. θνξδάο Θπξηάθνο Γαζνιόγνο / 

Θεζ/λίθε 

kskordas@hunters.gr   

9. Σζάκεο 

Αιέμαλδξνο 

Γαζνιόγνο / 

έξξεο 

tsamisalexander@gmail.com 

 

 

10. Σζηξνγηάλλεο 

Θώζηαο 

Γεσπόλνο / 

έξξεο 

tsirogk@gmail.com 

 

 

11. Φηιηππίδεο Ηζαάθ  Γαζνιόγνο  isaacfili@hotmail.gr 

 

 

12. Γξ. Υαηδεαγγέινπ 

Καξία 

Γεσιόγνο/ έξξεο mcha@geo.auth.gr  

 

 

13. Ακπειίδεο 

Θεόδσξνο 

Γεσπόλνο / 

Θαβάια 

lakisabel@gmail.com 

info@geotee-anmak.gr  

 

14. Κπαξνύηε 

Βαζηιηθή 

Γεσιόγνο / 

Γξάκα 

mparoutiv@pamth.gov.gr   
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