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Γεληίο Τύπος 21-11-2015
Η αλάδεημε ησλ ειιεληθώλ ινπηξνπόιεσλ, ε πξναγσγή ηνπ ζεξκαιηζκνύ θαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ εζληθνύ απηνύ θπζηθνύ πόξνπ πξνο όθεινο ηεο ηνπηθή αλάπηπμεο θαη
ηεο δηαζθάιηζεο ζηαζεξήο εξγαζίαο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ θηινμελνύκνπλ
ινπηξνπόιεηο είλαη νη ζηόρνη ηνπ λένπ πξνεδξείνπ ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ
Ιακαηηθώλ Πεγώλ θαη Λνπηξνπόιεσλ Διιάδαο
Ο πξόεδξνο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζώο θαη νη επηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ έζεζαλ σο ζηόρν ην επόκελν ρξνληθό
δηάζηεκα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία θαη λα αλαδείμνπλ ζηνλ
ειιεληθό ιαό ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ε αλάπηπμε ησλ ειιεληθώλ
ινπηξνπόιεσλ θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ ηακαηηθώλ πόξσλ ζηελ
ελίζρπζε ηνπ εγρώξηνπ αιιά θαη ηνπ επξσπατθνύ ηνπξηζκνύ ζηε ρώξα καο.
Γιοικηηικό Σςμβούλιο
Τν λέν Γ.Σ. πνπ ζπγθξνηήζεθε ζ νκόθσλα ηηο 6/3/2009 θαηέλεηκε ηνπο ηνκείο
επζύλεο σο εμήο:
Ππόεδπορ: Ανέζηηρ Αναζηαζιάδηρ, ηδξπηήο θαη γηα 4 ρξόληα πξόεδξνο ηνπ
Σπλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ Διιάδαο, πξώελ Αληηδήκαξρνο
ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο.
Αναπληπωηήρ Ππόεδπορ: Δπαμεινώνδαρ Όσονορ, επηρεηξεκαηίαο, ππεύζπλνο γηα ηε
ζπλεξγαζία κε επξσπατθέο ινπηξνπόιεηο.
Α΄ Ανηιππόεδπορ και εκππόζωπορ Τύπος: Ασιλλέαρ Μεηαλούληρ, δεκνζηνγξάθνο
θαη ζενιόγνο.
Β΄ Ανηιππόεδπορ: Φώηηρ Γούναπηρ: θηιόινγνο θαζεγεηήο, ππεύζπλνο ζε ζέκαηα
εθδόζεσλ βηβιίσλ θαη εληύπσλ ηνπ ζπιιόγνπ.
Γενικόρ Γπαμμαηέαρ: Γιώπγορ Πλαγάκορ, ειεθηξνιόγνο κεραληθόο.
Διδικόρ Γπαμμαηέαρ: Γεπάζιμορ Κιθοκέπηρ, αξρηηέθησλ κεραληθόο, ππεύζπλνο
αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ Ιακαηηθώλ Πεγώλ θαη Λνπηξνπόιεσλ.
Ταμίαρ: Βαζίλειορ Μπανηήρ, επαγγεικαηίαο.
Υπεύθςνορ δημοζιών ζσέζεων και θεμάηων ανάπηςξηρ Ιαμαηικών Πηγών και
Λοςηποπόλεων: Φπήζηορ Σιδηπόποςλορ, ηνπνγξάθνο κεραληθόο.
Υπεύθςνορ για ηο site ηος Σςλλόγος: Νίκορ Μαηθαίος, επαγγεικαηίαο.
Υπεύθςνορ πεπιθεπειακού ηύπος: Πέηπορ Σαμάνδηρ: εθδόηεο εθεκεξίδαο.
Υπεύθςνορ εςπωπαϊκών ππογπαμμάηων: Κώζηαρ Μήζιαληρ, επαγγεικαηίαο.
Αναπληπωμαηικά μέλη Γ.Σ.
Παναγιώηηρ Άκογλναν, επηρεηξεκαηίαο, ππεύζπλνο αλάπηπμεο.
Βαζιλειάδηρ Ανέζηηρ, αληηπξόεδξνο ηεο επηηξνπήο ηνπξηζκνύ θαη εθδξνκώλ.

Σςγκπόηηζη Δπιηποπών
Μεηά από πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ Αλέζηε Αλαζηαζηάδε ην Γ.Σ. απνθάζηζε νκνθώλα
ηε ζπγθξόηεζε ηξηώλ επίηξνπσλ, ηεο Δπιηποπήρ Πολιηιζμού και Τοςπιζμού, ηεο
Δπιηποπήρ Γςναικών θαη ηεο Δπιηποπήρ Νέαρ Γενιάρ.
Σηελ Δπιηποπή Πολιηιζμού και Τοςπιζμού νξίζηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ
Σπιιόγνπ: Χξήζηνο Γεσξλάο (σο πξόεδξνο), Αλέζηεο Βαζηιεηάδεο, αληηπξόεδξνο,
Κώζηαο Γθνπηδέιεο, Βαζίιεηνο Παληαδήο, Αλδξέαο Τζανύζεο θαη Άξεο
Μπνηδηνύθεο.
Σηελ Δπιηποπή Γςναικών νξίζηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ: Σνθία
Κπξηαθίδνπ, (σο πξόεδξνο), Αξγπξό Μαπξνπνύινπ, Χαξίθιεηα Λακπξίδνπ,
Κνξλειία Σηδεξνπνύινπ, Αλαζηαζία Απγεξηλνύ, Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ, θαη
Γώξα Τζίκπα.
Τέινο, ππεύζπλνο ηεο Δπιηποπήρ Νέαρ Γενιάρ νξίζηεθε ν Κώζηαρ Μήζιαληρ.
Δπιζηημονικοί ζςνεπγάηερ
Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ ην Γ.Σ. πξνρώξεζε ζηνλ
νξηζκό επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ. Δηδηθόηεξα όξηζε ηνπο:
Γέζποινα Παπαδόποςλος, νηθνλνκνιόγν, ηξαπεδηθό ππάιιειν, σο ζπλεξγάηε ζε
ζέκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ.
Κωνζηανηίνα Κςπιακού: δηθεγόξν, σο ππεύζπλεο γηα ηα λνκηθά ζέκαηα.
Σςγκπόηηζη Δλεγκηικήρ Δπιηποπήρ
Αθνινύζεζε ε ζπγθξόηεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ππό ηελ επζύλε ηνπ πξώηνπ
ζε ςήθνπο Αιέμαλδξνπ Αλαζηαζηάδε.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Δ.Δ. ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα κε ηελ αθόινπζε
ζύλζεζε:
Ππόεδπορ: Φπήζηορ Γιαζκοςλίδηρ: κέινο, δεκνζηνγξάθνο, ππεύζπλνο πξνβνιήο
ζην ρώξν ηεο ηειεόξαζεο.
Μέλορ: Παναγιώηηρ Έμμαρ, ζπληαμηνύρνο.
Μέλορ θαη Υπεύθςνορ πξνβνιήο ησλ ινπηξνπόιεσλ κέζσ ησλ ξαδηνθσληθώλ
ζηαζκώλ: Αλέξανδπορ Αναζηαζιάδηρ: γεληθόο δηεπζπληήο πξνγξάκκαηνο
ξαδηόθσλνπ 1055 rock radio.
Αναπληπωμαηικά μέλη
Δλώ επηιαρόληεο είλαη θαηά ζεηξά νη: Αθανάζιορ Λαμππίδηρ, Αναζηαζία
Αςγεπινού και Ανηώνηρ Τποςπηζήρ.
Για ηο Γπαθείο Τύπος
Ασιλλέαρ Μεηαλούληρ
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