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Θέμα: «Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο γενικότερα,  όσο και το παράρτημα Ανατολικής 
Μακεδονίας (με χώρο ευθύνης τους νομούς Σερρών, Καβάλας, Δράμας), είναι 
ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε τομείς οι οποίοι αφορούν την 
πρωτογενή  παραγωγή  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος.  Παράλληλα 
γνωμοδοτεί  μεταξύ άλλων (Νόμος 1474/1984 άρθρο 2) για αντικείμενα που 
αφορούν  1)  τη  γεωργική,  δασική,  κτηνοτροφική  και  αλιευτική  πολιτική  του 
κράτους 2) τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ειδικότερα τους εδαφικούς, 
δασικούς,  αλιευτικούς,  ορυκτούς και  υδάτινους  πόρους  της χώρας  3)  την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του 4) παρέχει  δε τη 
συνδρομή  του  για  την  άρτια  κατάρτιση  και  εφαρμογή  των  αναπτυξιακών 
προγραμμάτων 5)  ενισχύει  προσπάθειες  που  αποβλέπουν  στην  ανάπτυξη 
του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της υπαίθρου και την 
καλύτερη  χρησιμοποίηση των  διατιθεμένων φυσικών πόρων και  μέσων 6) 
οργανώνει  και  συμμετέχει  σε  συνέδρια  με  θέματα  αναπτυξιακά  και 
περιβαλλοντικά και  7)  συνεργάζεται  με τα επιμελητήρια και  τις  οργανώσεις 
των άλλων επαγγελματικών τάξεων της χώρας σε θέματα που σχετίζονται με 
την προστασία του περιβάλλοντος.

 Έχοντας  υπόψη όλα τα ανωτέρω και  εκπροσωπώντας  όλους  τους 
επιστήμονες  Γεωτεχνικούς  της  Ανατολικής  Μακεδονίας  (Γεωπόνους, 
Δασολόγους,  Κτηνίατρους,  Γεωλόγους  και  Ιχθυολόγους),  οι  οποίοι  είναι  οι 
κατεξοχήν επιστήμονες που σχετίζονται και ασχολούνται με αντικείμενα που 
αφορούν  την  προστασία  και  διαχείριση  του  φυσικού  περιβάλλοντος 
γενικότερα, θέλουμε καταρχήν να σας συγχαρούμε για την απόφαση σας να 
διορίσετε  ως  προέδρους  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των  Φορέων 
Προστατευόμενων Περιοχών Επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στον τομέα 
της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
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Αξιότιμη κα. Υπουργέ, 
Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  παραρτήματος 
Ανατολικής  Μακεδονίας  θεωρεί  επιβεβλημένο  να  σας  καταθέσει  την 
αναγκαιότητα  συμμετοχής  εκπροσώπου  του  Επιμελητηρίου  μας  στα 
Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
(με, ή χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Σε  αυτό  το  αίτημα  συνηγορεί  τόσο  το  νομικό  πλαίσιο  και  ο 
θεσμοθετημένος  ρόλος  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  όπως  αυτός  προκύπτει  από  αυτό, 
αλλά  και  η  δραστηριότητα  του  παραρτήματος  μας  σε  σχέση  με  τις 
προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας.

Παραμένουμε  στην  διάθεση  σας  για  οποιαδήποτε  πληροφορία  ή 
συνεργασία η οποία θα απαιτηθεί. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας

Συνημμένα:  Έκδοση του παραρτήματος μας για τις προστατευόμενες 
περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας.
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