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Κοιν.:

-Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Καβάιαο
-Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Καβάιαο &
Παγγαίνπ
-Γήκνο Παγγαίνπ
-Γήκνο Γνμάηνπ
-Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Καβάιαο
-Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο Φηιίππσλ
-Γαζαξρείν Καβάιαο
-Γηεύζπλζε Τγείαο
-Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο
Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Μ.Μ.Δ. Καβάιαο

Θέμα: «Πξόζθιεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε ζύζθεςε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηνλ θάκπν ησλ Φηιίππσλ»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο καδί κε ηνλ
Γήκν Καβάιαο, πξνγξακκαηίδνπλ δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαύζεο ησλ
θαιακηώλ ζηελ πεδηάδα ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ. Όπσο γλσξίδεηε ε πεδηάδα ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ
είλαη κηα επαίζζεηε νηθνινγηθά πεξηνρή κε κεγάιεο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο, ε νπνία καζηίδεηαη
θάζε ρξόλν από ην θαηλόκελν ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ. Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο είλαη νξγαληθά,
ηπξθώδε εδάθε θαη ζπλεπώο θαηά ηελ θαύζε ησλ ππνιιεηκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο θαίγεηαη θαη ην
επηθαλεηαθό ζηξώκα ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε ππνβάζκηζε ηνπ. Οη δπζκελείο
επηπηώζεηο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ επεθηείλνληαη απεηιώληαο ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο,
ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ εδαθώλ, εγθπκνλνύλ πιεκκύξεο θαη ελ γέλεη απεηινύλ ην πεξηβάιινλ ηεο
πεξηνρήο.
Γηα

ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ζπληνληζκέλα απηό ην

πξόβιεκα, ζηo πιαίζην θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θνηλσθεινύο εξγαζίαο, ζαο θαινύκε ζε ζύζθεςε
ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 5 Ηνπιίνπ 2012 ζηηο 10:00 π.κ.

ζηα γξαθεία ηνπ

παξαξηήκαηόο καο, ζηελ νδό Βεληδέινπ 55 ζηνλ 1ν όξνθν.
Ο Πξόεδξνο

Ο Γήκαξρνο

ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο

Καβάιαο

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο

Κσλζηαληίλνο ηκηηζήο

ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
1) Αλάισζε θαη περηγραθή ηοσ προβιήκαηος. (αλάισζε ηοσ προβιήκαηος από
ηολ πρόεδρο ηες ΔΕ ηοσ παραρηήκαηος θ. Μσζηαθίδε Ζαθείρε θαη από ηολ
Αληηδήκαρτο πρωηογελούς ηοκέα ηοσ Δήκοσ θ. Θεόδωρο Παπαδόποσιο)

2) Επηπηώζεης ζηο εσρύηερο περηβάιιολ αιιά θαη ζηελ σγεία ηωλ θαηοίθωλ.

3) Επηπηώζεης ζηελ αγροηηθή παραγωγή θαη ο θόβος επηθείκελωλ πιεκκσρώλ.

4) Ελδεηθηηθές προηάζεης αληηκεηώπηζες ηοσ θαηλοκέλοσ.
α) Δλεκέξσζε αγξνηώλ κε ηελ έθδνζε θπιιαδίνπ, επηζθέςεηο ζε
θαθελεία ηεο πεξηνρήο θαη πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ.
β) Καηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο από ηνπο θαηαγξαθείο ηεο θνηλσθεινύο
εξγαζίαο.
γ) Ψεθηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ ςεθηαθνύ αξρείνπ
ηνπ ΟΓΔ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ώζηε λα γίλεηαη ν εληνπηζκόο ησλ
ηδηνθηεηώλ θαη έηζη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηβνιήο αλάινγσλ πνηλώλ.
δ) Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο επηβνιήο πνηλώλ κε ηελ βνήζεηα ησλ
εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ.

5) Σσζτεηηδόκελα αληηθείκελα ηοσ θάζε εκπιεθόκελοσ θορέα θαη πως κπορεί λα
βοεζήζεη πάλω ζηο ζέκα κας.

6) Στεδηαζκός δράζεωλ θαη θαηακερηζκός αληηθεηκέλωλ ζηελ οκάδα ηες
θοηλωθειούς εργαζίας.

7) Η δεκηοσργία ιίζηας θαηαγραθής ζηοητείωλ ηωλ σπερεζηώλ γηα ηελ άκεζε
αιιειοεπηθοηλωλία ηωλ θορέωλ.

