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 Γεωλόγοςρ μέλη ηος 
Ξαπαπηήμαηορ 

 5μελή Δπιηποπή Γεωλόγων 
ηος Ξαπαπηήμαηορ 

 

 Γ.Π. ΓΔΥΡ.Δ.Δ. 
 Ξαπαπηήμαηα ΓΔΥΡ.Δ.Δ. 
 Γεωηεσνικούρ θοπείρ και 

ςπηπεζίερ 
 

Θέμα: «Πςμμεηοσή Γεωλόγων ζηην ςπό ζύζηαζη επιηποπή ςποβολήρ πποηάζεων για 

ηην αξιοποίηζη ηος οπςκηού πλούηος ηηρ Αναηολικήρ Κακεδονίαρ με 

γνώμονα ηην αειθοπική οικονομική ανάπηςξη και ηην πποζηαζία ηος 

Ξεπιβάλλονηορ ζηα πλαίζια ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ» 

 

τεη.: π. Απιθμ. ππωη. 785 / 20-11-2008 έγγπαθο μαρ 

 

Πε ζςνέσεια ηος ανωηέπω ζσεηικού ηο παπάπηημα μαρ αποθάζιζε μεηά από 

πποηάζειρ μελών ηος να ζαρ απεςθύνει ηην παπακάηω ππόζκληζη εκδήλωζηρ 

ενδιαθέπονηορ. 

Πςγκεκπιμένα, αποθάζιζε να ζςζηήζει μια επιζηημονική επιηποπή Γεωλόγων 

κςπίωρ, η οποία θα αξιολογήζει ηον οπςκηό πλούηο ηηρ Αναηολικήρ Κακεδονίαρ 

(Γπάμα, Θαβάλα, Πέππερ) και ζηη ζςνέσεια με γνώμονα ηην Αειθοπική Νικονομική 

Ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ μαρ, ηην Ξποζηαζία ηος Ξεπιβάλλονηορ και ηην ηήπηζη ηηρ 

Θείμενηρ Λομοθεζίαρ να πποσωπήζει ζηη διαηύπωζη ολοκληπωμένων πποηάζεων για 

ηην πληπέζηεπη αξιοποίηζη ηος, ζςμβάλλονηαρ έηζι ενεπγά ζηην ανάπηςξη ηος 

ηόπος μαρ. Έηζι, ηο παπάπηημά μαρ καλεί ζςναδέλθοςρ Γεωλόγοςρ κςπίωρ από ηοςρ 

νομούρ Γπάμαρ, Θαβάλαρ και Πεππών να ζςμμεηέσοςν ζηην εν λόγω επιηποπή και να 

πποζθέποςν ηιρ επιζηημονικέρ ηοςρ γνώζειρ ηοςρ και ηην εμπειπία ηοςρ ζε αςηή ηην 

επιηποπή, ώζηε να επιηύσοςμε ηο βέληιζηο αποηέλεζμα. Ρο μέγεθορ ηηρ επιηποπήρ θα 

εξαπηηθεί από ηο ενδιαθέπον πος θα επιδεισθεί κι επιθςμούμε να ζςμμεηέσοςν 

ζςνάδελθοι και από ηοςρ ηπειρ νομούρ ηηρ Αναηολικήρ Κακεδονίαρ. 
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Όζοι λοιπόν από ηοςρ ζςναδέλθοςρ πποηίθενηαι να εκδηλώζοςν ενδιαθέπον, 

παπακαλούνηαι να έπθοςν ζε άμεζη επαθή με ηο παπάπηημα, ή ζηέλνονηαρ με e-mail 

ή με θαξ ΚΗΑ ΠΛΡΝΚΖ ΑΛΑΦΝΟΑ ΝΠΝΛ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΛ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΡΝΠ ώζηε να ηοςρ γνωζηοποιηθούν οι όποι, οι ςποσπεώζειρ και οι 

πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ ζε αςηήν.  

Ως καηαληκηική ημερομηνία εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ορίζεηαι η 

Παραζκεσή 14/02/2014, ούηωρ ώζηε να γίνει έγκαιπα η επιλογή ηων 

ζςναδέλθων και να ξεκινήζει ηιρ επγαζίερ ηηρ η επιηποπή αςηή ηο ηασύηεπο δςναηόν. 

Ξποκειμένος να έσοςμε ηο καλύηεπο αποηέλεζμα η επιηποπή ενδεσομένωρ να 

ζςνεπγαζηεί με άλλοςρ ηοπικούρ διοικηηικούρ θοπείρ (π.σ. ηοπικοί Γήμοι κ.λ.π.) και 

επεςνηηικά ιδπύμαηα και Ξανεπιζηήμια. 

Δπειδή ηέλορ πιζηεύοςμε όηι, μόνο καηαθέηονηαρ εμπεπιζηαηωμένερ 

επιζηημονικέρ πποηάζειρ, μποπούμε να ζςμβάλοςμε ζηην αναβάθμιζη ηος πόλος ηος 

Γεωηεσνικού ζηην ηοπική κοινωνία και ηος ΓΔΥΡ.Δ.Δ. γενικόηεπα, πποηπέποςμε ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ Γεωλόγοςρ να ζηηπίξοςν ηην πποζπάθεια αςηή ώζηε να καηαθέζοςμε 

ένα εμπεπιζηαηωμένο πόπιζμα για ηον οπςκηό πλούηο ηηρ πεπιοσήρ μαρ και για ηην 

αξιοποίηζη αςηού. Ζ αναγκαιόηηηα αςηή είναι ακόμα μεγαλύηεπη διόηι βπιζκόμαζηε 

ζε μια εποσή πος ο οπςκηόρ μαρ πλούηορ μποπεί ΘΑΗ ΝΦΔΗΙΔΗ να ζςμβάλλει 

αποθαζιζηικά ζηην έξοδο μαρ από ηην κπίζη. Ζ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΑΠ ΝΚΥΠ 

ΓΗΑΘΑΡΔΣΔΡΑΗ ΑΞΝ ΚΗΑ ΑΛΡΗΙΖΤΖ ΑΛΡΗΓΟΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΡΝ 

ΝΟΘΡΝ ΞΙΝΡΝ ΦΝΒΝΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΟΔΞΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΠΡΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΗ ΝΙΝΗ ΔΚΔΗΠ γινόμαζηε δέκηερ ποικίλων πληποθοπιών ζσεηικά με ηο 

θέμα ΑΡΝ, οι οποίερ πολλέρ θοπέρ ζηεπούνηαι επιζηημονικήρ ηεκμηπίωζηρ. 

 

 

Ν Ξπόεδπορ ηηρ Γ.Δ. 

ηος ΓΔΥΡΔ.Δ. Αναηολικήρ Κακεδονίαρ 

 

 

Εαθείπηρ Κςζηακίδηρ 

 

 


