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Θέμα: «πκκεηνρή Γεωηερληθώλ ζηελ ππό ζύζηαζε επηηξνπή ππνβνιήο πξνηάζεωλ
γηα ην νινθιεξωκέλν πξόγξακκα βηώζηκεο αλάπηπμεο Παγγαίνπ όξνπο»
τεη.: Τπ. Αξηζκ. πξωη. 785 / 20-11-2008 έγγξαθό καο
ε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ θαζώο θαη ηεο εθδήιωζεο δεκόζηαο
δηαβνύιεπζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ νινθιεξωκέλνπ πξνγξάκκαηνο βηώζηκεο
αλάπηπμεο ηνπ Παγγαίνπ όξνπο, πνπ δηνξγάλωζε ε Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ. κε
πξωηνβνπιία ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλάπηπμεο Α.Κ.Θ. θ. Γ. Γεξνκάξθνπ, ζαο
απεπζύλνπκε ηελ παξαθάηω πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο.
πγθεθξηκέλα, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηόο καο, απνθάζηζε λα
ζπζηήζεη κηα δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή Γεωηερληθώλ, ε νπνία ζα κειεηήζεη ην ζέκα
ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπ Παγγαίνπ όξνπο θαη ζα ππνβάιεη νινθιεξωκέλεο
πξνηάζεηο. Έηζη, ην παξάξηεκά καο θαιεί ζπλαδέιθνπο από όιεο ηηο Γεωηερληθέο
εηδηθόηεηεο (Γεωπόλνη, Γαζνιόγνη, Θηελίαηξνη, Γεωιόγνη θαη Ηρζπνιόγνη) πνπ
γλωξίδνπλ, αγαπνύλ ή θαη θαηάγνληαη από ηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ Παγγαίνπ θαη
ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλώζεηο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ππό ζύζηαζε επηηξνπή. ώζηε λα επηηύρνπκε ην βέιηηζην
απνηέιεζκα. Σν κέγεζνο ηεο επηηξνπήο ζα εμαξηεζεί από ην ελδηαθέξνλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ηωλ ζπλαδέιθωλ από όιεο ηηο εηδηθόηεηεο. Σν Παγγαίν είλαη έλα εληαίν
όξνο πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Γηα ην ιόγν
απηό ε ΓΔ ζα επηζπκνύζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιόγω επηηξνπή ζπλάδειθνη θαη
από ην Λ. εξξώλ αιιά αθόκα θαη από ην Λ. Γξάκαο.

Όζνη ινηπόλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνηίζεληαη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ,
παξαθαινύληαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην παξάξηεκα, ή λα ζηείινπλ κε email ή κε θαμ έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείωκα, ώζηε λα ηνπο γλωζηνπνηεζνύλ νη
όξνη, νη ππνρξεώζεηο θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ.
Λόγω

πίεζης

τρόνοσ

ως

καηαληκηική

ημερομηνία

εκδήλωζης

ενδιαθέρονηος ορίζεηαι η Παραζκεσή 14/2/2014, νύηωο ώζηε λα γίλεη έγθαηξα
ε επηινγή ηωλ ζπλαδέιθωλ θαη λα είλαη έηνηκε ε επηηξνπή γηα λα νινθιεξώζεη ην
έξγν ηεο ην ηαρύηεξν δπλαηόλ. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην θαιύηεξν απνηέιεζκα ε
επηηξνπή ελδερνκέλωο λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο ηνπηθνύο δηνηθεηηθνύο θνξείο (π.ρ.
Γήκνο Παγγαίνπ θαη Γήκνο Ακθίπνιεο, Γαζαξρεία θ.ι.π.) θαη λα επηζθεθηεί ην
Παγγαίν όξνο.
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 λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
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