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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θηλνύκελν ζηα πιαίζηα 

ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπ όπωο απηέο θαζνξίδνληαη από ηνλ ηδξπηηθό ηνπ Ν.1474/1984 άξζξν 2 κε βαζηθή 

αξκνδηόηεηα απηή ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζύκβνπινπ ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξωηνγελνύο παξαγωγήο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ, νξπθηνύ θαη πδάηηλνπ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο καο, ζπλέζηεζε κηα 9κειή 

επηζηεκνληθή επηηξνπή Γεωιόγωλ. Αθνξκή ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο επηηξνπήο απνηέιεζαλ νη πξνηάζεηο 

πνπ είρε δερηεί ην Παξάξηεκα καο από κέιε ηνπ, πνπ όιεο θαηέηεηλαλ ζην όηη πξέπεη λα αμηνπνηεζεί επηηέινπο 

ν νξπθηόο πινύηνο ηεο πεξηνρήο καο γηα λα ζπκβάιιεη θαη απηόο, κε ην κέξνο πνπ ηνπ αλαινγεί, ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ όινη βηώλνπκε, ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ζηε κείωζε ηεο αλεξγίαο.  

 κοπόρ λοιπόν αςηή ηηρ επιηποπήρ είναι η διεπεύνηζη και η ςποβολή πποηάζεων για ηην 

αξιοποίηζη ηος οπςκηού πλούηος ηηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ (Δπάμαρ, Καβάλαρ, εππών) με 

γνώμονα πάνηοηε ηην αειθοπική οικονομική ανάπηςξη και ηην πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ ζηα 

πλαίζια ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ. Κηλνύκελε ζηα  πιαίζηα απηά ε ελ ιόγω επηηξνπή πέξαλ ηνπ όηη ζα 

θηλεζεί απηνβνύιωο δηεξεπλώληαο όιεο ηηο πηζαλέο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Αλ. 

Μαθεδνλίαο είλαη αλνηθηή θαη ζε θάζε δεκόζηα ππεξεζία, θνξέα θαη ηδηώηε γηα λα πξνζθέξεη ηελ επηζηεκνληθή 

ηεο γλωκνδόηεζε γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο. Οη 

ηειηθέο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο απηήο, πνπ λα ζεκεηώζνπκε όηη ζα εξγάδεηαη αθηινθεξδώο δηόηη ην 

Παξάξηεκα καο δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ακεηβόκελωλ επηηξνπώλ, ζα ππνβιεζνύλ ζηηο αξκόδηεο 

αξρέο θαηά πεξίπηωζε πξνο αμηνπνίεζε ηνπο. 

 Γηα ην ιόγν απηό κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα ελεκεξώζνπκε θάζε ελδηαθεξόκελε ππεξεζία, 

θνξέα ή ηδηώηε επηρεηξεκαηία γηα ηηο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ελ ιόγω επηηξνπή, ζέηνληαο ηελ 

επηηξνπή απηή ζηε δηάζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνόδνπ ηεο ηνπηθήο καο νηθνλνκίαο. 
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