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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

        Τρίτη 27/2/2018 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ √ 

ΝΤΟΥΦΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ √ 

ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ √ 

ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ √ 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ √ 

ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ √ 

 
 
Σημείωση: η συνάδελφος Μπαξεβάνου Αικατερίνη και ο συνάδελφος 
Φουνταρλής Δημήτριος ενημέρωσαν ότι δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση 
για προσωπικούς λόγους. 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
 

1. Έναρξη της συνεδρίασης. 
2. Οι συντονιστές ενημέρωσαν τα μέλη της επιτροπής σχετικά με τη συζήτηση  με 

την Διοικούσα Επιτροπή για την προτεινόμενη ημερίδα. Τα μέλη ενημερώθηκαν 
για την καταρχήν θετική τοποθέτηση της ΔΕ. Συζητήθηκε διεξοδικά το σχέδιο 
εισήγησης για την ημερίδα με τίτλο «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – 
Προοπτικές». Συζητήθηκε η θεματολογία, προτάθηκαν πιθανοί εισηγητές, 
συζητήθηκε ο προϋπολογισμός και ανέλαβαν τα μέλη την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με τους πιθανούς εισηγητές. Ορίστηκε ως πιθανή ημερομηνία της 
εκδήλωσης, η Τρίτη 8/5/2018. 

3. Ορίστηκε το διάστημα των 10-15 ημερών για την επικοινωνία με τους φορείς 
ώστε να καθοριστούν οι εισηγητές. Μετά από αυτό το διάστημα η επιτροπή θα 
συνεδριάσει εκ νέου. 

4. Συζητήθηκε η επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ/ΚΔΘ (αρ.πρωτ. 673/13-2-2018) 
που καλεί τις ΜΕ: 
(α) να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας 
στη Θεσσαλία (στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας) και 
(β) να υποβάλουν προτάσεις προς την Αντιπροσωπεία σχετικά με την ανάπτυξη 
της Θεσσαλίας. 
Ο συνάδελφος Α. Σακκάς υπέβαλε προτάσεις σχετικά με το περιβάλλον και 
συγκεκριμένα με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Μετά από συζήτηση και 
προτάσεις και των άλλων μελών της επιτροπής καταρτίστηκαν οι προτάσεις που 
υποβάλει η ΜΕ Περιβάλλοντος. 

5. Αποφασίστηκε να συνεδριάζουν από κοινού η ΜΕ Περιβάλλοντος και την ΜΕ 
Υδάτων. 

6. Λήξη της συνεδρίασης. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

2/2 

 
Οι Συντονιστές 

 
Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Λάμπρος Ντούφας 

 
 
 

Τα μέλη 
Κων/νος Κλοκοτάρας, Σακκάς Αθανάσιος, Παπαβασιλείου Ζωή, Μπέσιος 
Αναστάσιος 


