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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ, Συντονιστής √ 

ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Αναπληρωτής  Συντονιστή √ 

ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ √ 

ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ √ 

ΚΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ - 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης. Γνωριµία των µελών της επιτροπής. Συµφωνήθηκε να 

αποσταλούν µε email τα στοιχεία επικοινωνίας των µελών, για την καλύτερη µεταξύ 

τους επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. 

 

2. Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο ΤΕΕ Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας και 

ορισµένο ως υπεύθυνο της ∆ιοικούσας Επιτροπής για τη Μ.Ε. Υδάτων  Κο. 

Παπαγεωργίου Νικόλαο. 

 

3. Πρόταση του Προέδρου Κου Παπαγεωργίου να αποτελέσει ένα από τα πρώτα 

αντικείµενα µελέτης της Επιτροπής η επικείµενη αναθεώρηση των Σχεδίων 

∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας και να συνταχθούν οι Θέσεις του 

Τµήµατος, οι οποίες θα εγκριθούν και από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

Επίσης, προτάθηκε ως αντικείµενο µελέτης της επιτροπής η διερεύνηση ύπαρξης 

Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Θαλάσσιας 

Ρύπανσης για την περιοχή της Θεσσαλίας και η επικαιροποίηση ή σύνταξη νέου. 

Τέλος, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο ότι σύντοµα θα αποσταλεί στα µέλη της Μ.Ε 

Υδάτων από την ∆ιοικούσα Επιτροπή συγκεκριµένη ατζέντα θεµάτων, που αφορούν 

άµεσα τη συγκεκριµένη επιτροπή. 

 

4. Τοποθέτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών για τους στόχους της 

Μ.Ε. και τους τρόπους υλοποίησής τους. Συµφωνήθηκε από όλα τα µέλη κατά την 

επόµενη συνεδρίαση οι προτάσεις να εξειδικευτούν και να κατατεθούν και άλλες έτσι 

ώστε να δηµιουργηθούν οι άξονες πάνω στους οποίους θα θεµελιώσει τη δράση της 

η επιτροπή.  
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5. Συζητήθηκαν οι προτάσεις του Προέδρου Κου Παπαγεωργίου για τα πρώτα  

αντικείµενα της Επιτροπής, τα οποία θα µελετηθούν άµεσα από τα µέλη ώστε να 

καταλήξουν στην Ανάπτυξη των Θέσεων του τµήµατος µέχρι το Αναπτυξιακό 

Συνέδριο της Θεσσαλίας  που θα πραγµατοποιηθεί στη Λάρισα 10-11 Οκτωβρίου 

 

6. Συµφωνήθηκε η ενηµέρωση και των µελών που απουσίαζαν και προτάθηκε 

κάποιες συνεδριάσεις να γίνονται και µέσω skype για τη διευκόλυνση των µελών που 

δεν βρίσκονται στη Λάρισα 

 

7. Λήξη της συνεδρίασης. 

 
Ο Συντονιστής 

 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ 

 
 
 
 

Τα µέλη 
 

ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 


