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Θέμα: «Συμμετοχή Γεωτεχνικών σε ομάδα εργασίας για τη διατύπωση απόψεων επί της
Διαχειριστικής Μελέτης του Πάρκου Αγ. Βαρβάρας Δράμας και της εν γένει
ολοκληρωμένης αξιοποίησης του»
Σχετ.: Το από 29-08-2008 έγγραφο αίτημα του Δήμου Δράμας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος του Δήμου Δράμας, η Διοικούσα
Επιτροπή του παραρτήματός μας αποφάσισε να σας απευθύνει την παρακάτω πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό την
διατύπωση απόψεων επί της Διαχειριστικής Μελέτης του Πάρκου Αγ. Βαρβάρας
Δράμας και της εν γένει ολοκληρωμένης αξιοποίησης του Πάρκου.
Συγκεκριμένα, αποφάσισε να συστήσει μια διεπιστημονική επιτροπή Γεωτεχνικών
(κυρίως Γεωπόνων, Δασολόγων κι ενδεχομένως Ιχθυολόγων) προερχόμενων από τη Δράμα
και όχι μόνο, προκειμένου να μελετήσει το κείμενο της παραδοτέας διαχειριστικής μελέτης
του Πάρκου της Αγίας Βαρβάρας που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Δράμας και
να διατυπώσει τις απόψεις της επί της μελέτης αλλά και γενικότερα για την ολοκληρωμένη
διαχείριση και αξιοποίηση του Πάρκου Αγ. Βαρβάρας.
Όσοι λοιπόν από τους συναδέλφους προτίθενται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
παρακαλούνται να έρθουν σε άμεση επαφή με το παράρτημα, στέλνοντας με e-mail ή με
φαξ την πρόθεση συμμετοχής τους δηλώνοντας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ως
καταληκτική

ημερομηνία

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

ορίζεται

η

Δευτέρα

01/10/2018, ούτως ώστε να γίνει έγκαιρα η επιλογή των συναδέλφων και να ξεκινήσει
τις εργασίες της η επιτροπή αυτή το ταχύτερο δυνατόν.
Επειδή, τέλος, πιστεύουμε ότι μόνο καταθέτοντας εμπεριστατωμένες επιστημονικές
προτάσεις, μπορούμε να συμβάλουμε στην αναβάθμιση του ρόλου του Γεωτεχνικού στην

τοπική κοινωνία και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γενικότερα, για αυτό προτρέπουμε τους συναδέλφους
να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή ώστε να καταθέσουμε ένα εμπεριστατωμένο πόρισμα
για το Πάρκο της Αγ. Βαρβάρας Δράμας. Περιμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής σας στη
συγκεκριμένη εθελοντική ομάδα εργασίας. Μετά τη λήξη των εργασιών της ομάδας
εργασίας θα δοθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους το επιθυμούν.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

