Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η πρώτη Συνεδρίαση τ
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(http://imfth.gr)

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η πρώτη Συνεδρίαση της Ειδικής
Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας
[1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Τετ, 08/12/2021 - 14:10.

Ημερομηνία:
Τετάρτη, 8 Δεκέμβριος, 2021 - 14:15

[2]
Αναδημοσίευση από τον Επίσημο Ιστότοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος www.ecclesia.gr [3]
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Η σύνθεση της Επιτροπής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών
ΜΕΛΗ:
1. κ. Χρήστος Καραγιάννης, Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, Καθηγητής Παλαιάς
Διαθήκης, Διευθυντής Προγράμματος και Διδάσκων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
“Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός” του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου

2. κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Καθηγητής Συστηματικού Κλάδου (Δογματικής) στο Τμήμα Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών με έδρα τις
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Βρυξέλλες

3. κ. Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ., διδάσκων
“Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Εξόρυξη και
Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” του ΑΠΘ
4. κ. Δημήτριος Καινούργιος, Καθηγητής Χρηματοικονομικής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

5. κ. Παναγιώτης Σίσκος, Ομότιμος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας ΕΚΠΑ, μέλος Φιλολογικού
Συλλόγου Παρνασσός, Γενικός Γραμματέας στο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών και διατελέσας Εθνικός
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα περιβαλλοντικής έρευνας, Εθνικός Εμπειρογνώμων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων

6. κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, Δημοσιογράφος, Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού
“ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, χρηματίσας Πολιτικός Διοικητής Αγίου Όρους Άθω

7. κ. Παναγιώτης Μούργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ,
Διευθύνων Σύμβουλος της “ΤΕΞΑΝ Περιβαλλοντική Διαχείριση ΑΒΕΕ”, Μέλος της Επιτροπής
Κυκλικής Οικονομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

8. κ. Ιωάννης Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Πρόεδρος
του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Δίκαιο και εξειδίκευση στις “Στρατηγικές Διαχειρίσεως Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων”
ΕΚΠΑ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Πολύκαρπος Κεντικελένης
???????????: ??????? ??????

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»

Πηγή URL (modified on 08/12/2021 - 21:17):http://imfth.gr/node/7186
Σύνδεσμοι
[1] http://imfth.gr/news_events/paroysia-toy-arhiepiskopoy-i-proti-synedriasi-tis-eidikis-synodikis-epit
ropis-theias-kai [2]
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