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Θέμα: «πκκεηνρή Θηεληάηξωλ ζηελ ππό ζύζηαζε επηηξνπή δηεξεύλεζεο θαη
ππνβνιήο πξνηάζεωλ γηα ην δήηεκα ηωλ αδέζπνηωλ δώωλ ζπληξνθηάο ζηελ
Αλαηνιηθή Καθεδνλία»
τεη.: Τπ. Αξηζκ. πξωη. 785 / 20-11-2008 έγγξαθν καο
ε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ ην παξάξηεκα καο, παξαθνινπζώληαο ηελ
δηακνξθωζείζα θαηάζηαζε θαη κεηά από πξνηάζεηο κειώλ ηνπ απνθάζηζε λα ζαο
απεπζύλεη ηελ παξαθάηω πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο.
πγθεθξηκέλα, απνθάζηζε λα ζπζηήζεη κηα επηζηεκνληθή επηηξνπή Θηεληάηξωλ
θπξίωο, ε νπνία ζα εμεηάζεη ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη κε ηα αδέζπνηα δώα
ζπληξνθηάο, πξόβιεκα ην νπνίν εληείλεηαη ζηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
όινη βηώλνπκε θη έρνπλ άκεζεο θαη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηηο ζπλζήθεο δηαβίωζεο
ηωλ ηεηξάπνδωλ αδέζπνηωλ θίιωλ καο. Ζ επηηξνπή επίζεο ζα αζρνιεζεί κε ην
ππάξρνλ λνκηθό πιαίζην, ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη ζα
ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίωζε ηεο θαηάζηαζεο ζε όινπο ηνπο ζπλαξκόδηνπο
θνξείο..
Έηζη, ην παξάξηεκά καο θαιεί ζπλαδέιθνπο Θηεληάηξνπο - θπξίωο από ηνπο
λνκνύο Γξάκαο, Θαβάιαο θαη εξξώλ - λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγω επηηξνπή θαη
λα πξνζθέξνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλώζεηο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζε απηή
ηελ επηηξνπή, ώζηε λα επηηύρνπκε ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Σν κέγεζνο ηεο
επηηξνπήο ζα εμαξηεζεί από ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα ππάξμεη θη επηζπκνύκε λα
ζπκκεηέρνπλ ζπλάδειθνη θαη από ηνπο ηξεηο λνκνύο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο.

Όζνη ινηπόλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο Θηεληάηξνπο πξνηίζεληαη λα εθδειώζνπλ
ελδηαθέξνλ, παξαθαινύληαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην παξάξηεκα,
ζηέιλνληαο κε e-mail ή κε θαμ κηα απιή απάληεζε ή αίηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ επηηξνπή, γλωζηνπνηώληαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπο.
Ως καηαληκηική ημερομηνία εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ορίζεηαι η
Παραζκεσή 29/05/201, νύηωο ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξνηεζεί ε επηηξνπή θαη
λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην θαιύηεξν απνηέιεζκα ε
επηηξνπή ελδερνκέλωο λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο ηνπηθνύο δηνηθεηηθνύο θνξείο (π.ρ.
ηνπηθνί Γήκνη θ.ι.π.) θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη Παλεπηζηήκηα.
Δπεηδή

ηέινο

πηζηεύνπκε

όηη,

κόλν

θαηαζέηνληαο

εκπεξηζηαηωκέλεο

επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο, κπνξνύκε λα ζπκβάινπκε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ
Γεωηερληθνύ ζηελ ηνπηθή θνηλωλία θαη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθόηεξα, πξνηξέπνπκε ηνπο
ζπλαδέιθνπο Θηελίαηξνπο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή ώζηε λα θαηαζέζνπκε
έλα εκπεξηζηαηωκέλν πόξηζκα γηα ην ζέκα ηωλ αδέζπνηωλ δώωλ ζπληξνθηάο. Ζ
ζπκπεξηθνξά όιωλ καο πξνο ηνπο αδέζπνηνπο ηεηξάπνδνπο θίινπο καο είλαη δείγκα
πνιηηηζκνύ.
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