
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Δασαρχείο Θεσσαλομίκης της Αποκεμτρωμέμης Διοίκησης Μακεδομίας - 

Θράκης στημ 83η Διεθμή Έκθεση Θεσσαλομίκης (ΔΕΘ) 

 

Σν Γαζαξρείν Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη ζηελ 83
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ) 

πνπ ζα δηαξθέζεη από ην άββαην 08 επηεκβξίνπ έσο θαη ηελ Κπξηαθή 16 επηεκβξίνπ 2018. 

Γηα άιιε κία ρξνληά, ην πξνζσπηθό ηνπ Γαζαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο έρεη εηνηκάζεη ην μύιηλν Γαζηθό Πεξίπηεξν γηα ηελ ππνδνρή θη 

ελεκέξσζε επηζθεπηώλ θάζε ειηθίαο, δεκηνπξγώληαο έλα κνλαδηθό δαζηθό πεξηβάιινλ εληόο 

θαη εθηόο ηνπ Πεξηπηέξνπ.  

Οη επηζθέπηεο θέηνο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα: 

 λα ζαπκάζνπλ κία εμαηξεηηθή ζπιινγή από ιεπηδόπηεξα (πεηαινύδεο), θνιεόπηεξα 

(ζθαζάξηα) θαη νδνληόγλαζα (ιηβεινύιεο) - ηελ νπνία πξνζέθεξε ην Ιλζηηηνύην Γαζηθώλ 

Δξεπλώλ Θεζζαινλίθεο –ΔΛΓΟ «ΓΗΜΗΣΡΑ»,  

 λα γλσξίζνπλ ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κέζα από πιήζνο 

ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ πνπ απέζηεηιε ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Δζληθώλ 

Γξπκώλ θαη  Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ,  

 λα ελεκεξσζνύλ αλαιπηηθά γηα ην έξγν LIFE ForestLife θαη ηηο δξάζεηο ηνπ, θαζώο ζα 

θηινμελείηαη ζην Γαζηθό Πεξίπηεξν, 

 λα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα απαζρνιεζνύλ δεκηνπξγηθά ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε 

παηδηθή γσληά καδί κε ηελ Οκάδα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γαζαξρείνπ 

Θεζζαινλίθεο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηα ζρνιεία Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο, 

 λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο θηλδύλνπο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηα έξγα πξόιεςεο πνπ 

ιακβάλεη ε Γαζηθή Τπεξεζία θαζώο θαη γηα ηα κέηξα  πξνζηαζίαο  από ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, 

 λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα δαζηθά αληηπιεκκπξηθά-αληηδηαβξσηηθά έξγα πνπ πινπνηεί ε 

Γαζηθή Τπεξεζία, 

 λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ δηαδηθαζία αλάξηεζεο θαη θύξσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ,  

 λα ελεκεξσζνύλ γεληθόηεξα γηα ην έξγν θαη ηελ πξνζθνξά ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε,  07-9-2018    

 

Σαχ. Δ/νση:      Σ. Οηθνλνκίδε & Καζ. Ρσζζίδνπ 11  

Σαχ.Κώδικας:  54 008  Θεζ/λίθε 

Σηλ.:                 2313309101, 2313309111 

FAX:                 2310422590 

Email:               syntonistis@damt.gov.gr 

 

  



Δπηδίσμε καο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηώλ ζηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ε 

επαθή κε ηε θύζε θαη ην δάζνο θαη ε αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν.  

 

 


