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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ σο ν
ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη
πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, ζπκκεηείρε κεηά από
πξόζθιεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο θ. Υξήζηνπ Κέηηνπ,
ζε ζύζθεςε γηα αλαπηπμηαθά δεηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο ηελ Γεπηέξα 16 Ηαλνπαξίνπ
2017 ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. ηε ζπλάληεζε ην παξάξηεκά καο εθπξνζσπήζεθε
από ηνλ πξόεδξν ηεο Γ.Δ. θ. Κπζηαθίδε Εαθείξε, ελώ ζπκκεηείρε θαη ν Πξόεδξνο ηεο
Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξαξηήκαηνο Θξάθεο, θ. Βαζίιεο Γειεζηακάηεο.
ηε ζύζθεςε πνπ έγηλε ζε πνιύ θαιό θιίκα, πέξαλ ηνπ όηη ηνλίζηεθε ν ξόινο ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. σο o επίζεκνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο
θαη πεξηβάιινληνο, δηαηξαλώζεθε θαη ε ζέιεζε καο λα βνεζήζνπκε σο επηζηεκνληθόο
θνξέαο ην έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηαο καο, θαηαζέηνληαο ηηο
πξνηάζεηο καο, ηηο απόςεηο θαη ηηο ζέζεηο καο.
Αλαιπηηθόηεξα, ηέζεθαλ επηγξακκαηηθά από κέξνπο καο ηα πξνβιήκαηα ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηθέξεηάο καο, αιιά θαη ησλ γεσηερληθώλ. Έηζη,
ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα όπσο νη παξάλνκεο εηζαγσγέο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, ε
αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη πξνηείλακε δξάζεηο γηα ηελ
αύμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ε
νινθιήξσζε ηνπ Φξάγκαηνο Καξκαξά θ.α.. Έκθαζε ζηε ζπδήηεζε δόζεθε θαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθώλ πεδίσλ ηεο πεξηνρή καο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ
ηνκέα θαη όρη κόλν.
Σέινο, πέξαλ ησλ επρώλ καο γηα επηηπρεκέλε θαη παξαγσγηθή ζεηεία, θαηαζέζακε
ηηο πξνηάζεηο καο θαη γξαπηώο ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Υξήζην Κέηην κέζσ ελόο
πνιπζέιηδνπ ππνκλήκαηνο θαη ιάβακε ηελ ππόζρεζε θαη ην ελδηαθέξνλ από κέξνπο ηνπ

λα ζπλερηζηεί ε αγαζηή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξόνδν ηνπ ηόπνπ καο, όπσο είρακε όια
απηά ηα ρξόληα. Αθνύ γηα ηελ Πεξηθέξεηα καο ν πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη άιισζηε θαη ε
αηκνκεραλή αλάπηπμήο ηεο.
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