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ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη
πεξηβάιινληνο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, παξαβξέζεθε κεηά από πξόζθιεζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Απόζηνινπ Σδηηδηθώζηα, παξνπζία ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε εξξώλ θ. Ησάλλε Μσηζηάδε ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηηο 24/7/2014,
ζην γξαθείν ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε γηα ζέκαηα ηεο ΠΔ εξξώλ. ηε ζπλάληεζε από κέξνπο
καο ζπκκεηείρε αληηπξνζσπεία κειώλ ηεο ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηόο καο κε επηθεθαιή ηνλ
Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θ. Κσλ/λν ηέθν.
ηε ζπλάληεζε απηή, πέξαλ ηνπ όηη ηνλίζηεθε ν ξόινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σο επίζεκνο
θαη επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη
πεξηβάιινληνο, δηαηξαλώζεθε θαη ε ζέιεζε καο λα βνεζήζνπκε σο επηζηεκνληθόο θνξέαο
ζην έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηαο καο. Γηα απηό
ην ιόγν θαηαζέζακε έλα 10ζειηδν ππόκλεκα κε ηα πξνβιήκαηα ηηο πξνηάζεηο καο, ηηο
απόςεηο θαη ηηο ζέζεηο καο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα ηεο ΠΔ εξξώλ (ην
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http://www.geotee-

anmak.gr/img/paremvaseis/ypomnima_tzitzikosta_moisiadi.pdf) .
Αλαιπηηθόηεξα, ζηε ζπλέρεηα ζπδεηήζεθαλ επηγξακκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΠΔ εξξώλ, ησλ Γεσηερληθώλ θαη ησλ αγξνηώλ
θαζώο θαη νη πξνηάζεηο πνπ θαηαζέζακε κε ην ππόκλεκα καο, ην επηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο θ.α. ζέκαηα. Σέινο, κεηά από πξόηαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε εξξώλ θαη ηελ
ζύκθσλε γλώκε ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε, απνθαζίζηεθε λα ζπζηαζεί κηα κόληκε επηηξνπή
από κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ζηειέρε ηεο Π.Δ. εξξώλ ε νπνία ζα επεμεξγάδεηαη όια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Π.Δ. εξξώλ.

Κιείλνληαο ηελ επνηθνδνκεηηθή απηή ζπλάληεζε, πέξαλ ησλ επρώλ καο γηα κηα
επηηπρεκέλε θαη παξαγσγηθή δεύηεξε ζεηεία, δόζεθε ε ακνηβαία ππόζρεζε εθ κέξνπο
όισλ ζην λα εγθαζηδξύζνπκε κηα άκεζε ζπλεξγαζία γηα ηελ πξόνδν ηνπ ηόπνπ καο, αθνύ
γηα ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ Π.Δ. εξξώλ,
πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη ε αηκνκεραλή αλάπηπμεο ηεο.
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