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Δελτίο τύποσ
Ρελ Θσρηαθή 15/3/2015 ζηελ αίζοσζα ηες Ηαηρηθής Δηαηρείας ζηολ Ακσγδαιεώλα
πραγκαηοποηήζεθε εκερίδα κε ζέκα «Ρα θσηοθάρκαθα ζηε δφή κας θαη ζηο περηβάιιολ».
Ρελ εθδήιφζε δηοργάλφζε ο Πύιιογος Αγροηώλ Θαβάιας κε ηε ζσλεργαζία ηοσ ΓΔΩΡΔΔ
Αλ. Καθεδολίας, ηολ Ηαηρηθό Πύιιογο Θαβάιας θαη ηο Ρκήκα Δπηζεώρεζες Αζθάιεηας &
γείας ζηελ Δργαζία.
Πηελ εθδήιφζε ταηρεηηζκό απεύζσλαλ, πέρα από ηολ πρόεδρο ηοσ Αγροηηθού
Πσιιόγοσ θ. Θέκε Θαιπαθίδε, ο Ξρόεδρος ηοσ παρ/ηος ηοσ ΓΔΩΡΔΔ Α.Κ. θ. Εαθ.
Κσζηαθίδες θαη ο πρόεδρος ηοσ Ηαηρηθού Πσιιόγοσ Θαβάιας θ. Μελοθώλ Θροθίδες.
Δπηζεκάλζεθε από όιοσς ε ζεκαζία ηες τρήζες ηφλ θσηοθαρκάθφλ ζηελ παραγφγή ηφλ
γεφργηθώλ προχόληφλ αιιά θαη ηα κέηρα προζηαζίας ποσ ζα πρέπεη λα ιακβάλοληαη θαηά
ηε τρήζε ηοσς από ηοσς αγρόηες. Ρολίζηεθε επίζες όηη πιέολ ποιιά από ηα γεφργηθά κας
προχόληα είλαη εληαγκέλα ζε ζσζηήκαηα πηζηοποίεζες οιοθιερφκέλες παραγφγής θαη
γίλοληαη ποιιαπιοί έιεγτοη ζηε δηαδηθαζία παραγφγής ηοσς θαη αλαιύζεης σποιεηκκάηφλ
θσηοθαρκάθφλ, θηάλοληας έηζη ζηολ ηειηθό θαηαλαιφηή ποηοηηθά θαη αζθαιή.
Πηελ

εκερίδα

παραβρέζεθαλ

ε

Γήκαρτος

Θαβάιας

θ.

Γεκ.

Ρζαλάθα,

ο

αληηπερηθερεηάρτες Θαβάιας θ. Θ. Καρθόποσιος, ο αληηδήκαρτος πρφηογελούς ηοκέα θαη
θοηλοηήηφλ θ. Ζι. Θαιαληαρίδες, ο επηθεθαιής ηες κείδολος αληηποιίηεσζες ζηο δήκο
Θαβάιας θ. Θ. Πηκηηζής, ο πρόεδρος ηες ΛΝΓΔ Θαβάιας θ. Δσζσκίαδες θαη δύο βοσιεσηές
ηοσ λοκού κας οη θ.θ. Αι. Ρζαλάθα θαη Ζι. Ηφαλλίδες.
Κε ηε ζεηρά ηοσς οη οκηιεηές ζηης εηζεγήζεης ηοσς αλαθέρζεθαλ αλαισηηθόηερα ζηο
ζέκα θαη ζσγθεθρηκέλα ο θ. Εήζες Βρύδας, γεφπόλος, επίθοσρος θαζεγεηής ζηο ΓΞΘ

αλαθέρζεθε ζηο ηζηορηθό ηες τρήζες ηφλ θσηοθαρκάθφλ θαζώς επίζες θαη ζηα οθέιε θαη
ηης επηδράζεης ηοσς ζηε δφή θαη ζηο περηβάιιολ.
Ζ θ. Αι. Θοσθοσιηάηα, γηαηρός, παζαιογοαλαηόκος, προχζηακέλε ηοσ Ρκήκαηος
Δπηζεώρεζες Αζθάιεηας θαη γείας ζηελ Δργαζία, ζηελ οκηιία ηες αλαθέρζεθε ζηης
επηπηώζεης ηφλ θσηοθαρκάθφλ ζηελ σγεία ηοσ αγροηηθού πιεζσζκού θαη ζηελ πρόιευε.
Ζ αίζοσζα θαηαθιύζηεθε από αγρόηες ηες περηοτής θαη κεηά ηο πέρας ηφλ εηζεγήζεφλ
αθοιούζεζαλ ερφηήκαηα ηα οποία απαληήζεθαλ από ηοσς εηζεγεηές.
Πσληοληζηής ηες εθδήιφζες ήηαλ ο ζύκβοσιος ηοσ Πσιιόγοσ Αγροηώλ θ. Ιάδαρος
Βαζηιεηάδες, θαζεγεηής ζηο ΓΞΘ θαη πρώελ πρόεδρος ηοσ ΡΔΔ Αλ. Καθεδολίας.
Ρέιος, ζηα πιαίζηα ηες εκερίδας ο πρόεδρος ηοσ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ θ. Εαθ. Κσζηαθίδες
αλαθέρζεθε θαη ζηε λοκοζεζία ποσ ηζτύεη από ηο ηέιος ηοσ 2015, ζύκθφλα κε ηελ οποία
οη αγρόηες ζα πρέπεη λα εθπαηδεσηούλ θαη λα πηζηοποηεζούλ ζηε τρήζε ηφλ
θσηοθαρκάθφλ θαζώς θαη ζηελ πρόηαζε ποσ θαηέζεζε ηο παράρηεκα ζηο δήκο Ξαγγαίοσ
θαη Λέζηοσ γηα ηελ εθαρκογή πηιοηηθού προγράκκαηος αποκάθρσλζες ηφλ θελώλ
ζσζθεσαζίας θσηοθαρκάθφλ. Ρελ ίδηα πρόηαζε δεζκεύηεθε λα θαηαζέζεη θαη ζηο δήκο
Θαβάιας.
Ν Ξρόεδρος ηες Γ.Δ.
ηοσ ΓΔΩΡΔ.Δ.
Αλαηοιηθής Καθεδολίας
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