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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
------------------------------

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505

E-mail:geoteeam  @  otenet  .  gr  
Web site: www.geotee-anmak.gr

Προς:

 

Κοιν.:

Αριθ. Πρωτ:  785

1) Γεωτεχνικές Υπηρεσίες
Ν. Καβάλας, Δράμας, Σερρών
2) Γραφεία Μελετητών
3) Ενώσεις εργοληπτών
4) Γεωτεχνικό προσωπικό 
    των Ε.Α.Σ. Αν. Μακεδονίας
5) ΙΝΑΛΕ
6) Σύλλογοι γεωτεχνικών Α.Μ.

- Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
- Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
- Γεωτεχνική Ενημέρωση

Θέμα: « Συμμετοχή Γεωτεχνικού προσωπικού σε επιστημονικές επιτροπές ».

Επιθυμούμε  να σας γνωρίσουμε  ότι  από το  τρέχον έτος άρχισε  η σύσταση και  λειτουργία 

ειδικών,  επιστημονικών  επιτροπών  από  επιστήμονες  του  γεωτεχνικού  χώρου,  με  σκοπό  την 

πολύπλευρη  ανάδειξη  και  προβολή  ζωτικών  θεμάτων  που  άπτονται  του  γνωστικού  μας 

αντικειμένου  και  επί  των οποίων οφείλει  να καταθέτει  -  κατά περίπτωση -  εμπεριστατωμένες 

απόψεις και εισηγήσεις το Παράρτημά μας.

Πέραν των παραπάνω το Παράρτημά μας, ως εντεταλμένος άλλωστε σύμβουλος της Πολιτείας 

σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής, περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, γίνεται συχνά αποδέκτης 

αιτημάτων  από  Δημόσιες  κυρίως  υπηρεσίες,  τα  οποία  επικεντρώνονται  στην  παροχή 

συμβουλευτικών θέσεων και γνωμοδοτήσεων, σε θέματα ενδιαφέροντός μας.

Προκειμένου να ανταποκριθεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ουσιαστικά και αποτελεσματικά στον νέο του ρόλο, 

έχει ανάγκη από την ενεργό συμμετοχή όλων όσων δύνανται - λόγω εξειδικευμένων γνώσεων και 

επιστημονικού υποβάθρου - να συνεισφέρουν προς την επίτευξη του τεθέντος σκοπού.

Ύστερα από όλα όσα αναφέρθηκαν,  παρακαλούνται  οι  Προϊστάμενοι  να ενημερώσουν κατ’ 

αρχήν τους συναδέλφους για την σχετική καινοτομία του Παραρτήματος. 

Ο τρόπος σύστασης, λειτουργίας και το σχέδιο δράσης των εν λόγω επιτροπών (αμοιβόμενων ή 

μη) θα καθορίζεται από το εκάστοτε προτεινόμενο θέμα, το οποίο θα ανακοινώνεται έγκαιρα σε 

όλες  τις  παραπάνω υπηρεσίες  με  τη  χρήση  e-mail,  ούτως  ώστε  να  ενημερώνονται  έγκαιρα  οι 

συνάδελφοι όσον αφορά σε μια ενδεχόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους τους. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χαράλαμπος Χ. Χρυσανίδης Δημήτριος Σ. Σωτηριάδης
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