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Θέμα: «πκκεηνρή ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζηε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία ηεο Πεξηθέξεηαο κε
ηίηιν «ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ»»
τεη.: Α. Τπ. Αξηζκ πξση. 4653/09-12-2011 πξόζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο
Πξσηνγελνύο Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.
Β. ππ. Αξηζκ πξση. 143/15-12-2011 αίηεκα ζπκκεηνρήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Θξάθεο ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηελ «ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΜΘ»

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ θαη αθόηνπ καο θνηλνπνηήζαηε ην ππό
δηαβνύιεπζε ζρέδην ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «Αγξνδηαηξνθηθή ύκπξαμε ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.» θαη ηελ
εκπνξηθή

επσλπκία

«agroanmakthrak

ε

Αγθξναλκαθζξαθ»,

ε

Γ.Δ.

ηνπ

Παξαξηήκαηόο καο επιθσμεί ηη ζσμμεηοτή ηοσ Παραρηήμαηος μας από ηοσς
αρτικούς εηαίροσς ζηην εν λόγω εηαιρεία.
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ
Διιάδαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα
Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984) κε
πεξηνρέο επζύλεο ηνπο πξώελ λνκνύο Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ θαη κέιε ηνπ
όινπο ηνπο επηζηήκνλεο ησλ εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Κηεληαηξηθήο, Γαζνινγίαο,
Γεσινγίαο θαη Βηνινγίαο-Ηρζπνινγίαο απηώλ ησλ πεξηνρώλ. Κηλνύκελν ζηα πιαίζηα
απηά ην παξάξηεκα καο εθπξνζσπώληαο ηνπο Γεσηερληθνύο Δπηζηήκνλεο, νη νπνίνη
ππνζηεξίδνπλ επηζηεκνληθά ηόζν ηελ παξαγσγή όζν θαη ηελ κεηαπνίεζε ησλ
Γεσξγηθώλ πξντόλησλ, κρίνει ηην πρωηοβοσλία ζας ιδιαιηέρως ζημανηική γηα ηε
δεκηνπξγία αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ «Καιάζη ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.» όζν

θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο,
ηππνπνίεζεο, κεηαπνίεζεο, δηάδνζεο θαη ελ γέλεη εκπνξίαο ησλ ηνπηθώλ γεσξγηθώλ
πξντόλησλ πςειήο εκπνξηθήο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο ζηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο,
εζληθέο θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο. Πξσηνβνπιία πνπ
είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ηε ζηεξίμνπκε επηζηεκνληθά αιιά θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο
καο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, ζπκβάιινληαο άκεζα θαη έκκεζα ζηελ πινπνίεζε όισλ
ησλ ζθνπώλ ηεο εηαηξείαο (άξζξν 4) κε ηα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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