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Θέμα: «πκκεηνρή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε ζπζθέςεηο θαη νκάδεο εξγαζίαο πνπ
αθνξνύλ ζέκαηα ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
ηεο Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθ. & Θξάθεο»
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζέιεη λα
ζαο επηζεκάλεη ην γεγνλόο όηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό δελ πξνζθιήζεθε από ηελ
πεξηθέξεηα λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπζθέςεηο θαη νκάδεο εξγαζίαο πνπ είραλε ζρέζε
κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ζπζθέςεηο
απηέο αθνξνύζαλ γηα παξάδεηγκα α) ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ
θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο, ην νπνίν απαζρόιεζε
εθηελώο ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην. Σν γεγνλόο απηό ην πιεξνθνξεζήθακε από
ηνλ ηύπν θαη θαηαζέζακε κε δηθηά καο πξσηνβνπιία εκπεξηζηαησκέλεο απόςεηο
ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηείρακε ζε ζρεηηθή ζύζθεςε
πνπ έγηλε γηα ην ίδην ζέκα ζηελ Πεξηθέξεηα. β) Άιιν ζέκα είρε ζρέζε κε ηελ
ζύζηαζε νκάδαο έξγνπ πνπ αθνξνύζε ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ –
Πξνγξάκκαηνο γηα ην θαιάζη ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ, ζηελ νπνία δελ
θιεζήθακε λα ζπκκεηάζρνπκε, όπσο επίζεο δελ θιεζήθακε λα ζπκκεηάζρνπκε
θαη ζε ζρεηηθή ζύζθεςε γηα ην ίδην ζέκα παξόληνο θαη ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ Γελ.
Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη Ν.Π.Γ.Γ. ππαγόκελν ζην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ζαθώο θαη αλήθεη ζηνπο ιεγόκελνπο
«ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο». πγθεθξηκέλα όκσο, ην Παξάξηεκα καο - κε ρώξν
επζύλεο ηνπο πξώελ λνκνύο Γξάκαο Καβάιαο θαη εξξώλ - είλαη ν
ζεζκνζεηεκέλνο

επηζηεκνληθόο

ζύκβνπινο

ηεο

πνιηηείαο

ζε

ζέκαηα

Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ( άξζξν 2 ηνπ Ν.
1474/1984). αλ επηζηεκνληθόο θνξέαο έρεη σο κέιε ηνπο όινπο ηνπο

επηζηήκνλεο ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ ησλ θιάδσλ ηεο Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο,
Γεσινγίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Βηνινγίαο-Ηρζπνινγίαο. Οη επηζηήκνλεο απηνί ελεξγά
θαη θάζε κέξα ππνζηεξίδνπλ επηζηεκνληθά θαη πξνάγνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ
Πξσηνγελή Σνκέα ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο καο, άξα γλσξίδνπλ θαη ηα
ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα.
Δπηπξόζζεηα, ζθνπόο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο είλαη λα «Μειεηά κε
πξσηνβνπιία δηθή ηνπ ή ησλ αξκόδησλ αξρώλ θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνπο ηνκείο
ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, αιηείαο, ησλ δαζηθώλ πόξσλ, ησλ νξπθηώλ θαη
πδαηηθώλ πόξσλ, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο, ηελ πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, ηνλ έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία, ηελ
κεηαπνίεζε, ηε δηαθίλεζε θαη ηελ εκπνξία» θαη λα «Γλσκνδνηεί κε πξσηνβνπιία
δηθή ηνπ ή ησλ αξκόδησλ αξρώλ γηα θάζε λνκνζρέδην, πξνεδξηθό δηάηαγκα θαη
γεληθό κέηξν πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο αλσηέξσ ηνκείο» (άξζξν 2 παξ. 2α θαη 2β
ηνπ Ν. 1474/1984).
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θαη επεηδή πηζηεύνπκε όηη ε κε πξόζθιεζε καο
γηα ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή καο από ηελ πεξηθέξεηα ζηα αλσηέξσ ζέκαηα δελ
έγηλε εζειεκέλα, παρακαλούμε να μας ζσμπεριλάβεηε ζε ομάδες εργαζίας
και ζσζκέψεις ποσ αθορούν ηον Πρωηογενή ηομέα και ηην Προζηαζία ηοσ
Περιβάλλονηος ηης Περιθέρειας μας. Έηζη όινη νη Γεσηερληθνί επηζηήκνλεο ηεο
πεξηνρήο καο κέζσ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπο ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβάινπλ κε ηηο
γλώζεηο ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα ζηε ιήςε
ησλ βέιηηζησλ απνθάζεσλ πξνο όθεινο πάληα ηεο πεξηθέξεηαο καο θαη ησλ
πνιηηώλ ηεο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη
πιεξνθνξία θαη επειπηζηνύκε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο, όπνπ ζα
κπνξέζνπκε λα γλσξηζηνύκε (θαζόηη πξόζθαηα αλαιάβακε ηα θαζήθνληα καο)
θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Πεξηθέξεηα καο
θαη ηνπο Γεσηερληθνύο.
Γηα ην Παξάξηεκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.

Μπζηαθίδεο Εαθείξεο

Πίνακας Διανομής
Προς:
1) κ. Άρη Γιαννακίδη
Πεξηθεξεηάξρε Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
2) κ. Ούζηογλοσ Γεώργιο
Θεκαηηθό Αληηπεξηθεξεηάξρε Πξσηνγελνύο Σνκέα Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο &
Θξάθεο
3) κ. Μιταηλίδη Κων/νο
Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο

Κοινοποίηζη:
1) Δπηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αλ.
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
2) Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ηεο Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
3) Γεσηερληθνύο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
4) Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
5) ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξάξηεκα Θξάθεο
6) Τπόινηπα Παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
7) Μέιε ηνπ παξαξηήκαηνο
8) Μ.Μ.Δ. έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν

