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Μέλη ηης επιηροπής κ. κ. :
Όπσο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο –
Έδξεο ηνπο

Κοιν.:

-Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
-Σ.Δ.Δ. ηκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Θέμα: «Απόθαζε ζύζηαζεο νκάδαο εξγαζίαο Γεσηερληθώλ γηα ηα Σελάγε Φηιίππσλ κε
ζέκα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ αεηθνξηθή ηνπο
δηαρείξηζε»
τεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 301/23-04-2015 πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηνπ παξαξηήκαηνο
καο πξνο ηα κέιε καο.
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, ην παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζπγθέληξσζε όιεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ζπλαδέιθσλ
Γεσηερληθώλ, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 301/23-04-2015 πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο πνπ απεπζύλακε πξνο ηα κέιε καο. Ζ Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο απνθάζηζε
νκόθσλα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιόγσ νκάδα εξγαζίαο όινη νη ζπλάδειθνη πνπ καο
εθδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο (όπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαλνκήο)
ιόγσ ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο, γηα απηό άιισζηε
ζα ππάξμεη θαη ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρε νκάδα εξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ. Α.Κ..
Αληηθείκελν ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζα είλαη λα ζπγθεληξώζεη θαη λα επεμεξγαζηεί όια
ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα Σελάγε Φηιίππσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο
ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπρλώλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ απαζρνινύλ ηελ
πεξηνρή. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα θηλνύληαη ζην πιαίζην ηεο αεηθνξηθήο παξαγσγηθήο
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ θαη αγξνηηθνύ) ησλ Σελαγώλ,
ηεξώληαο πάληνηε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Όζνλ αθνξά ην απαξαίηεην πιηθό θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο,
απηέο ζα θαζνξηζηνύλ θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε καδί ζαο, αιιά θαη θαηόπηλ
επηθνηλσλίαο κε ην παξάξηεκα καο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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Πίνακας διανομής
α/α Ονομαηεπώνσμο
1
2
3
4
5
6
7

Ειδικόηηηα έδρα

Email επικοινωνίας

Κπζηαθίδεο
Εαθείξηνο
Παπαδόπνπινο
Θεόδσξνο
Εαξαθεηάδεο
Παλαγηώηεο
Ακπειίδεο
Θεόδσξνο

Γεσπόλνο
/Θαβάια
Γαζνιόγνο
/Θαβάια
Γεσιόγνο
/Θαβάια
Γεσπόλνο/
Θαβάια

zafmis@gmail.com

Παξάζρνπ
Παλαγηώηεο
Κπισλίδεο
Θενδόζηνο
αξίγθνιε Ησάλλα

Γαζνιόγνο /
Γξάκα
Γεσπόλνο
/Θαβάια
Γεσπόλνο
/Γξάκα

pparaschou@kopa3ka.com

Ηρζπνιόγνο /
Θαβάια
Ηρζπνιόγνο
/Γξάκα

manosk@inale.gr

8

Κάλνο Θνπηξάθεο

9

σθξνλίδεο
Θνζκάο

10

Γηνραιάο Πέηξνο

11

Γθαξκπνύλεο
Γηώξγνο
Παζβάληεο
Θώζηαο
Σζηξνγηάλλεο
Θώζηαο
πιαίνο Γηώξγνο

12
13
14
15
16

Κειάλζηνο
Παπαιεμίδεο
Πεηξίδεο Θσλ/λνο

Γεσπόλνο
/Θαβάια
Γεσπόλνο
/Γξάκα
Γαζνιόγνο /
Διεπζεξνύπνιε
Γεσπόλνο
/έξξεο
Γεσιόγνο
/Θαβάια
Γαζνιόγνο
/έξξεο
Γεσπόλνο
/Γξάκα

info@photosinthesis.gr
geomeletitis@gmail.com
info@geotee-anmak.gr
lakis_abel@yahoo.com

fonisa65@otenet.gr
sarigkolii@pamth.gov.gr
isarigoli@drama.gr

alieia.drama@gmail.com
s_kosmas@yahoo.gr
petrosgio@yahoo.gr
ggarbounis@yahoo.gr
kostaspasvantis@gmail.com
tsirogk@gmail.com
gsylaios@env.duth.gr
melpapalex@gmail.com
petridis_kos@hotmail.com

Παραηηρήζεις

