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ΠΡΟΚΛΗΗ
Θέκα: «Πξόζθιεζε ζε άηππε ζύζθεςε γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ δηαηύπσζε απόςεσλ
ζηελ δηαβνύιεπζε γηα ην Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ
Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο»
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Όπσο πηζαλόλ λα γλσξίδεηαη, βξίζθεηαη ζε δηαβνύιεπζε ην Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ
ρεδηαζκνύ & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Πξόθεηηαη
έλα πνιύ ζεκαληηθό πιαίζην πνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ αλαπηπμηαθό πξνγξακκαηηζκό θαη ηα
έξγα πνπ ζα γίλνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ Π.Δ. Καβάιαο ηα επόκελα 15-20
έηε. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πνπ αθνξά θπξίσο εκάο ηνπο
Γεσηερληθνύο ζα πξέπεη κέζσ ηνπ ρσξνηαμηθνύ απηνύ ζρεδηαζκνύ λα πξνβιεθζεί όηη είλαη
απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ.
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ην παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηελ ηόζν
ζεκαληηθή δηαβνύιεπζε θαη λα θαηαζέζεη εκπεξηζηαησκέλα ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Γηα απηό ην
ιόγν δηνξγαλώλεη κηα άηππε ζύζθεςε ηελ Σξίηε 15 επηεκβξίνπ ζηηο 12:30 ζηα
γξαθεία ηνπ Παξαξηήκαηνο καο ζηελ Καβάια (Βεληδέινπ 55 1 νο όξνθνο) όπνπ ζα
ζπδεηήζνπκε ην ζέκα θαη ζα ζπγθεληξώζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα απηή ηελ ηόζν
ζεκαληηθή δηαβνύιεπζε πνπ ιήγεη ζηηο 19 επηεκβξίνπ.
Ζ ζύζθεςε απηή είλαη αλνηθηή θαη κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη ζπλάδειθνη
πνπ ην επηζπκνύλ.
Πξνθεηκέλνπ όκσο λα ελεκεξσζείηε πξνθαηαβνιηθά γηα ην θείκελν ηνπ πιαηζίνπ πνπ
βξίζθεηαη ζε δηαβνύιεπζε (θάζε Β1), δείηε ηα ζρεηηθά ιηλθ παξαθάησ:

Ο ζύλδεζκνο (ηνπ ζηαδίνπ Β1) γηα ην Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο ΠΑΜΘ, γηα ην
νπνίν δεηνύληαη απόςεηο βξίζθεηαη .
http://www.pamth.gov.gr/index.php/2012-10-02-10-53-25/2012-11-11-10-09-28/99304-b-1
Σίηινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη:
«Αμηνιόγεζε, αλαζεώξεζε & εμεηδίθεπζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ Χωξνηαμηθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο» -B΄ Φάζε
– ηάδην Β΄ 1 (πξνο δηαβνύιεπζε)
κε
Υάξηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
ΜΠΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
Β.1.1 ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ – ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΛΑΗΗΧΝ
Β.1.2 ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΟ Τ.Α. ΣΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ – ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ
ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ
Πξόγξακκα Γξάζεσλ - Πίλαθαο Έξγσλ
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ΤΠΑΠΔΝ http://ypeka.gr/default.aspx?tabid=232&language=el-GR
ηελ ηζηνζειίδα απηή ζα βξείηε ηα παξαθάησ:
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ






Μειέηε
ρέδην Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
Πξόγξακκα Γξάζεο
Υάξηεο
ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ

Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο.
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