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-Γεωιόγνη, Γεωπόλνη θαη 
Γαζνιόγνη κέιε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο καο 
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Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

 

Θέμα: «πκκεηνρή Γεωηερληθώλ ζηελ ππό ζύζηαζε επηηξνπή δηεξεύλεζεο θαη 

ππνβνιήο πξνηάζεωλ ηόζν γηα ηελ ράξαμε ηνπ Αδξηαηηθνύ Αγωγνύ TAP ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, όζν θαη γηα ηε δηαβνύιεπζε επί ηεο θαηαηεζεηκέλεο ΜΠΚΔ» 

τεη.: Τπ. Αξηζκ. πξωη. 785 / 20-11-2008 έγγξαθν καο. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ θαη κε αθνξκή ηελ θαηάζεζε πξνο δεκόζηα 

δηαβνύιεπζε ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ θαη Κνηλωληθώλ Δπηπηώζεωλ (ΜΠΚΔ) 

ηνπ Αδξηαηηθνύ Αγωγνύ TAP (Trans Adriatic Pipeline) από ηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία, ην παξάξηεκά καο θαιεί όινπο Γεωιόγνπο Γεωπόλνπο θαη Γαζνιόγνπο πνπ 

γλωξίδνπλ ην αληηθείκελν θαη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ππό ζύζηαζε 

επηηξνπή. Σν αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο απηήο ζα είλαη ε δηεξεύλεζε θαη ε ππνβνιή 

πξνηάζεωλ ηόζν γηα ηε ράξαμε ηνπ αγωγνύ TAP ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, όζν θαη 

γεληθόηεξα ε ζπκκεηνρή καο ζηε δηαβνύιεπζε επί ηεο θαηαηεζεηκέλεο ΜΠΚΔ ηνπ 

αγωγνύ, κε ζθνπό ηε βέιηηζηε θαηαζθεπή ελόο αλαπηπμηαθνύ έξγνπ πνπ όρη κόλν ζα 

δηέξρεηαη από ηελ πεξηνρή καο, αιιά ζέινπκε λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμή 

ηεο. Ζ πξνηεηλόκελε ζύλζεζε ηεο επηηξνπήο ζα είλαη 5κειήο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηήλ θπξίωο Γεωιόγνη αιιά θαη Γεωπόλνη θαη Γαζνιόγνη. 

Όζνη από ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνηίζεληαη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ, 

παξαθαινύληαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην παξάξηεκα, ζηέιλνληαο 

ηαπηόρξνλα κε e-mail 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 Σεηάρηη 11/09/2013, νύηωο ώζηε λα γίλεη έγθαηξα ε 

επηινγή ηωλ θαηαιιειόηεξωλ ζπλαδέιθωλ θαη λα είλαη έηνηκε ε επηηξνπή γηα λα 

νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο ην ηαρύηεξν δπλαηόλ. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην θαιύηεξν 
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απνηέιεζκα ε επηηξνπή ελδερνκέλωο λα ζπλεξγαζηεί κε αλάινγε επηηξνπή ηνπ ΣΔΔ 

Αλ. Μαθεδνλίαο θαη κε ηνπηθνύο δηνηθεηηθνύο θνξείο (π.ρ. Γήκνη Καβάιαο θαη 

Γνμάηνπ θ.ι.π.)  θαη εθπξνζώπνπο ηωλ αγξνηώλ. 

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 Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 
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