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Θέμα: Υνξήγεζε έγθξηζεο από ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παξαξηήκαηόο 

καο ζε πξόηαζε πνπ ζα θαηαηεζεί ζην πξόγξακκα “Ιεθάλε ηεο Καύξεο Θάιαζζαο 

2014-2020”  

 

Θύξηε Πξόεδξε / θύξηνη ζπλάδειθνη,  

Ζ ΓΔ ηνπ παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο, απνθάζηζε νκόθσλα λα ζπκκεηέρεη θαη ζε κηα 2ε πξόηαζε έξγνπ πνπ ζα 

ππνβιεζεί ζην πξόγξακκα «Ιεθάλε ηεο Καύξεο Θάιαζζαο 2014-2020 - Black Sea Basin», 

κε πνιιαπιά νθέιε γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ηνπο γεσηερληθνύο. Δλώ ην αληηθείκελνπ ηεο 

πξόηαζεο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (άξζξν 2 ηνπ Λ. 

1474/1984, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη), έρνληαο πάληνηε ππόςε ηε δπζκελή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αιιά θαη ησλ γεσηερληθώλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ελ ιόγσ πξόηαζε έξγνπ ζα θαηαηεζεί ζηνλ εηδηθό ζηόρν 1ν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Ιεθάλε ηεο Καύξεο Θάιαζζαο 2014-2020. ηελ πξόηαζε απηή κε ηίηιν 

«Open network for agricultural business in the Black Sea Basin» θαη αθξσλύκην Agri-BSΒ 

ην παξάξηεκα καο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη σο απιόο εηαίξνο.  

ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Ιεθάλε ηεο 

Καύξεο Θάιαζζαο, επηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ αθνξά άκεζα θαη ηνπο Γεσηερληθνύο θαη 

εηδηθόηεξα ε αύμεζε δηαθξαηηθώλ εκπνξηθώλ επθαηξηώλ θαη ν εθζπγρξνληζκόο ηνπ 

αγξνηηθνύ θαη ησλ ζπλδεόκελσλ κε απηόλ θιάδνπο (ηρζπνθαιιηέξγεηεο, δηαηξνθή θ.ιπ.). 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα δείηε ζην ζπλεκκέλν ζρέδην πξόηαζεο πνπ είλαη 

ππό δηακόξθσζε. Σα νθέιε όκσο γηα ην Δπηκειεηήξην καο δελ πεξηνξίδνληαη κόλν όζνλ 

αθνξά ηα κέιε ηνπ, αιιά ζα ππάξμνπλ θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην ίδην ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ..  
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Γηα ην ιόγν απηό ε ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο απνθάζηζε νκόθσλα, να δεηήζει ηεν 

έγκπιζε από ηο Δ.. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. για ηεν εξοςζιοδόηεζε ηος Πποέδπος ηερ ΔΕ ηος 

Παπαπηήμαηορ κ. Λςζηακίδε Ζαθείπε ζηεν ςποβολή πποηάζεων έπγος ζηο 

πλαίζιο ηος Ε.Π. «ΚΕΙΑΜΗ ΣΗ ΛΑΤΡΗ ΘΑΚΑΑ» 2014-2020 και να πποβεί 

ζε όλερ ηιρ απαιηούμενερ ενέπγειερ πποκειμένος: 

Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο λα ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζε πξόηαζε έξγνπ 

ζηελ 1Ζ πξόζθιεζε ηνπ ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-

2020, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 31ε Καΐνπ 2017, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο 

ηεο πξόζθιεζεο. Λα νινθιεξσζνύλ νη αλαγθαίεο επαθέο θαη ζπλνκηιίεο κε επηιέμηκνπο 

δηαζπλνξηαθνύο θνξείο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ 

εγγξάθσλ πνπ ζα ηεθκεξηώλνπλ ην δηαζπλνξηαθό ραξαθηήξα ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ 

θαη ζα θαηαδεηθλύνπλ ηα ακνηβαία νθέιε. 

Ζ παξαπάλσ πξόηαζε έρεη ρξνληθό πεξηζώξην κέρξη 31/5/2017 γηα λα θαηαηεζεί, 

νπόηε ζα πξέπεη ην Γ.. λα ιάβεη ηε ζρεηηθή απόθαζε ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξίαζή 

ηνπ θη απηή λα καο θνηλνπνηεζεί άκεζα. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 
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