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Γεωηερληθνύο κέιε καο

Κοιν.:

 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
 Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
 Γεωηερληθνύο θνξείο θαη
ππεξεζίεο

Θέμα: «Πξόζθιεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή Γεωηερληθώλ ζηελ ππό ζύζηαζε επηηξνπή
ππνβνιήο πξνηάζεωλ γηα ηνλ Γεληθό Πνιενδνκηθό ρεδηαζκό θαη άιιωλ
ζεκάηωλ ηνπ λεζηνύ ηεο Θάζνπ»
τεη.: Τπ. Αξηζκ. πξωη. 785 / 20-11-2008 έγγξαθν καο
ε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ, ην παξάξηεκα καο, πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζην ξόιν ηνπ πνπ είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε
ζέκαηα πξωηνγελνύο παξαγωγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Λ.1474/1984), ζαο
απεπζύλεη ηελ παξαθάηω πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξά ην λεζί
ηεο Θάζνπ.
πγθεθξηκέλα, απνθάζηζε λα ζπζηήζεη κηα δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή Γεωηερληθώλ,
ε νπνία ζα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηνλ Γεληθό Πνιενδνκηθό ρεδηαζκό ηνπ δήκνπ
Θάζνπ πνπ είλαη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, όπωο επίζεο θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ην λεζί ηεο Θάζνπ θαη άπηνληαη ηνπ Γεωηερληθνύ θιάδνπ. Έηζη, ην
παξάξηεκά καο θαιεί θάζε ζπλάδειθν Γεωηερληθό πνπ θαηάγεηαη, εξγάδεηαη ή
δηακέλεη ζην λεζί ηεο Θάζνπ, αιιά θαη θάζε άιιν ζπλάδειθν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ε
πξόνδνο θαη ε αλάπηπμε ηνπ κνλαδηθνύ απηνύ λεζηνύ ηνπ Β. Αηγαίνπ. Ζ ζπκκεηνρή
ζαο ζηελ ελ ιόγω επηηξνπή, πξνζθέξνληαο ηηο επηζηεκνληθέο ζαο γλώζεηο θαη
εκπεηξίεο, ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε ζύληαμε κηαο νινθιεξωκέλεο πξόηαζεο γηα ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην λεζί, αλαβαζκίδνληαο παξάιιεια ηνλ ξόιν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
θαη ηωλ Γεωηερληθώλ.
Όζνη ινηπόλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνηίζεληαη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ,
παξαθαινύληαη λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην παξάξηεκα, ή ζηέιλνληαο κε e-mail
ή θαμ ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπο, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζπζηήζνπκε ηελ ελ ιόγω
επηηξνπή θαη λα πξνρωξήζνπλ γξήγνξα νη εξγαζίεο ηεο.

Ως καηαληκηική ημερομηνία εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ορίζεηαι η
Δεσηέρα 8/02/2016, νύηωο ώζηε λα επηηξνπή πξνρωξήζεη ζην έξγν ηεο ην
ηαρύηεξν δπλαηόλ. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην θαιύηεξν απνηέιεζκα ε επηηξνπή
ελδερνκέλωο λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο ηνπηθνύο δηνηθεηηθνύο θνξείο (π.ρ. Γήκνο
Θάζνπ θ.ι.π.) θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη Παλεπηζηήκηα.
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εκπεξηζηαηωκέλεο

επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο, κπνξνύκε λα ζπκβάινπκε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ
Γεωηερληθνύ ζηελ ηνπηθή θνηλωλία θαη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γεληθόηεξα, πξνηξέπνπκε ηνπο
ζπλαδέιθνπο Γεωιόγνπο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή ώζηε λα θαηαζέζνπκε
έλα εκπεξηζηαηωκέλν πόξηζκα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ Θάζν.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
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