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                                                                  Ιερισσός, 29/08/2016 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

 
Ενέργειες μετά την Κοινή Σύσκεψη για το φαινόμενο των ρωγματώσεων στην Τ.Κ. 

Στρατονίκης 
 

 

       Αίτημα κινητοποίησης των εξειδικευμένων και ανεξάρτητων Επιστημονικών Φορέων της Πολιτείας 

(ΙΓΜΕ, ΥΑΣΒΕ) απέστειλε ο Δήμος Αριστοτέλη με την από 10-08-2016 επιστολή του προς το Υπουργείο 

Ενέργειας, σε συνέχεια της Κοινής σύσκεψης όλων τους εμπλεκόμενων φορέων, που πραγματοποιήθηκε 

στα γραφεία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, την Παρασκευή 22-07-2016, με θέμα το 

φαινόμενο των ρωγματώσεων στον οικισμό Στρατονίκης.  

    Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κρισιμότητα του φαινομένου, όσο και την αναγκαιότητα 

να αναληφθούν ταυτόχρονα άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις, ο Δήμος Αριστοτέλη αιτήθηκε την 

συνδρομή των ανωτέρω Υπηρεσιών και του Υπουργείου, ούτως ώστε: 

   α) να ολοκληρωθεί η έρευνα τους για την διακρίβωση των γενεσιουργών αιτιών του φαινομένου των 

ρωγματώσεων στον οικισμό, και β) να προχωρήσουν σε επίσημη και διαπιστευμένη καταγραφή των 

ζημιών που έχουν επέλθει σε ιδιωτικές περιουσίες, δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους της 

Στρατονίκης, διασφαλίζοντας και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για την εργασία αυτή. 

       Για την κατάθεση του αιτήματος ενημερώθηκαν γραπτά το Τοπικό Συμβούλιο του οικισμού, αλλά και η 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να παρέχουν κάθε δυνατή αρωγή στο έργο των 

εξειδικευμένων Φορέων, αλλά και να ανταποκριθούν σε πιθανές ερωτήσεις κοινού και ενδιαφερόμενων 

δημοτών. 

       Υπενθυμίζεται ότι στην Κοινή Σύσκεψη έγινε -για πρώτη φορά- από όλους τους παρισταμένους η 

διαπίστωση ότι το φαινόμενο των ρωγματώσεων σε κτίρια, οδικό δίκτυο και κοινόχρηστους χώρους του 

οικισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα φαίνεται να επιδεινώνεται, ενώ υπήρξε και  συμφωνία για το 

ότι είναι αναγκαία η σε βάθος διερεύνηση των γενεσιουργών αιτιών του φαινομένου.  
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      Η Δημοτική Αρχή, πιστή στη δέσμευσή της για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, αλλά και 

εξεύρεσης ουσιωδών και αποτελεσματικών λύσεων στα αιτήματα των κατοίκων της  Στρατονίκης, και 

έχοντας αφουγκραστεί την ανησυχία της Τοπικής Κοινωνίας θα συνεχίσει να αναζητά τεκμηριωμένες 

λύσεις και παρεμβάσεις από την Πολιτεία, τους ανεξάρτητους εξειδικευμένους Επιστημονικούς Φορείς, 

και όποιον άλλο Φορέα απαιτηθεί, μέχρις ότου υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και του 

προβλήματος στον οικισμό. 

   Την σχετική επιστολή του Δήμου μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3ZmcOeD7n_aV3hfM1poRzBITWs/view?usp=sharing

