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 Ινηπνύο Γεσηερληθνύο 

θνξείο θαη ππεξεζίεο 
 

Θέμα: «πκκεηνρή Γεσηερληθώλ ζε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα 

θαη ηελ Θεξθίλε κε ζέκα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθεί πιεκκπξηθώλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε» 

τεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 785 / 20-11-2008 έγγξαθν καο 

  Τπ. αξηζκ. πξση. 312/ 28-4-2015 έγγξαθν πξνο ην ΣΔΔ Θ. Καθεδνλίαο 

 Τπ. αξηζκ. πξση. 301/23-4-2015 έγγξαθν καο γηα ηε ζπγθξόηεζε νκάδαο   

εξγαζίαο γηα ηα Σελάγε Φηιίππσλ  

  

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη έρνληαο ππόςε ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ζηελ πεδηάδα ηνπ ηξπκόλα κεηά ην ππό εμέιημε πιεκκπξηθό 

θαηλόκελν, ε ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο απνθάζηζε λα ζαο απεπζύλεη ηελ παξαθάησ 

ζπκπιεξσκαηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκηνπξγία νκάδαο 

εξγαζίαο κε αληηθείκελν ηε ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε αλάινγε 

επηηξνπή πνπ έρνπκε ζπζηήζεη γηα ηα Σελάγε Φηιίππσλ θαη κε απηή πνπ πξνηίζεηαη 

λα ζπζηήζεη ην ΣΔΔ Σκήκα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο . 

πγθεθξηκέλα, απνθάζηζε λα ζπζηήζεη κηα δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή γεσηερληθώλ, 

ε νπνία ζα ζπγθεληξώζεη θαη ζα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ιεθάλε 

ηνπ ηξπκόλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ ζπρλώλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ ηελ απαζρνινύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη 

πξνηάζεηο απηέο ζα θηλνύληαη ζην πιαίζην ηεο αεηθνξηθήο παξαγσγηθήο δηαρείξηζεο 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ θαη αγξνηηθνύ) ηεξώληαο πάληνηε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Γηα απηό θαινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα δειώζνπλ 

ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιόγσ νκάδα εξγαζίαο. 
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Όζνη ινηπόλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνηίζεληαη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο, παξαθαινύληαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην παξάξηεκα, ζηέιλνληαο κε e-

mail ή κε θαμ ηελ πξόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο δειώλνληαο θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο. Ως καηαληκηική ημερομηνία εκδήλωζης ενδιαθέρονηος 

ορίζεηαι η Παραζκεσή 29 Μαΐοσ 2015, νύησο ώζηε λα γίλεη έγθαηξα ε επηινγή 

ησλ ζπλαδέιθσλ θαη λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ε επηηξνπή απηή ην ηαρύηεξν 

δπλαηόλ.  

Δπεηδή ηέινο πηζηεύνπκε όηη, κόλν θαηαζέηνληαο εκπεξηζηαησκέλεο 

επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο, κπνξνύκε λα ζπκβάινπκε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ 

Γεσηερληθνύ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθόηεξα, γηα απηό 

πξνηξέπνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή ώζηε λα 

θαηαζέζνπκε έλα εκπεξηζηαησκέλν εληαίν πόξηζκα γηα ηελ ιεθάλε ηνπ ηξπκόλα θαη 

ηα Σελάγε Φηιίππσλ πνπ ζα πξνηείλεη ιύζεηο γηα ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή. Ζ αλαγθαηόηεηα απηή είλαη αθόκα κεγαιύηεξε δηόηη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα γηλόκαζηε κάξηπξεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο πιεκκπξηθώλ 

θαηλνκέλσλ πνπ πιήηηνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

ζπκπνιηηώλ καο.  

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 

 

 


