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  Κοιν.: 

Αξηζ. Πξωη: 169 
 
-Πξόεδξν Γ.. ΟΠΔΚΔΠΔ θ. 
Γξεγόξην Απνζηνιάθν 
 
-Γεληθό Γ/ληε ΟΠΔΚΔΠΔ θ. 
Κπξηάθν Μπακπαζίδε 
-Γξαθείν Γηνίθεζεο θαη 
Γξακκαηείαο Γ.. 
Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Αιηείαο, Σκήκα Βειηίωζεο ηνπ 
Γεωξγηθνύ Πεξηβάιινληνο  

 
 

Θέμα: «Αίηεκα γηα ηελ δηνξγάλωζε εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ ρξεζηώλ πάλω ζε ζέκαηα 

Γεωξγνπεξηβαιινληηθώλ εληζρύζεωλ θαζώο θαη ζε ζέκαηα ζπκπιήξωζεο δειώζεωλ 

Δληαίαο Δλίζρπζεο 2014» 

 

 θ. Πξόεδξε 

 Με ηελ ππ. αξηζκ. πξωη. 10297/29-01-2014 πξόζθιεζε πιεξνθνξεζήθακε ηε πνιύ 

ελδηαθέξνπζα θαη αλαγθαία, δηνξγάλωζε εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ ρξεζηώλ πάλω ζε 

ζέκαηα Γεωξγνπεξηβαιινληηθώλ εληζρύζεωλ ηνπ Μέηξνπ 214 ζηελ Αζήλα ζηηο 3-2-2014. 

Σελ πξόζθιεζε απηή ηελ θνηλνπνηήζακε ακέζωο ζηα κέιε καο πνπ είλαη είηε Γεωπόλνη 

κειεηεηέο είηε Γεωπόλνη Γεκόζηνη ππάιιεινη ηωλ ΓΑΟΚ. Έθηνηε γίλακε δέθηεο πιεζώξαο 

αηηεκάηωλ θαη δηακαξηπξηώλ από κέιε καο γηα ην γεγνλόο όηη έγηλε κηα κόλν ηέηνηα 

ελεκέξωζε θαη κάιηζηα ζηελ Αζήλα ακέζωο κεηά ηε ιήμε ηεο έθζεζεο Agrotica ζηε 

Θεζζαινλίθε.  

 Δπεηδή γλωξίδεηε ην απαγνξεπηηθό θόζηνο κεηαθίλεζεο από ηε Β. Διιάδα ζηελ 

Αζήλα γηα ηε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθωλ Γεωπόλωλ ζε απηό ην ζεκηλάξην, είηε απηνί είλαη 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε είλαη ππάιιεινη ηωλ ΓΑΟΚ (πνπ δελ ηνπο εγθξίλεηαη κηα 

ηέηνηα κεηαθίλεζε). Γηα απηό αηηνύκαζηε ηε δηνξγάλωζε κηαο ηέηνηαο εκεξίδαο κε ηα 

ζηειέρε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ ππεξεηνύλ είηε ζηελ Πεξηθεξεηαθή κνλάδα ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ 

ζηελ Κνκνηελή (έρνπκε δηνξγαλώζεη ζην παξειζόλ αλάινγεο εκεξίδεο) είηε κε ηα ζηειέρε 

ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζηε 

Θεζζαινλίθε. Ωο ηόπνπο δηνξγάλωζεο ηωλ ζεκηλαξίωλ απηώλ πξνηείλνπκε ηηο πόιεηο ηεο 

Καβάιαο θαη ηωλ εξξώλ αληίζηνηρα 
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Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε,   

 Κιείλνληαο ην ζύληνκν αίηεκα καο ζα ζέιακε επίζεο λα ζαο δεηήζνπκε λα 

επαλαιάβεηε γηα ην 2014, ην επηηπρεκέλν ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζαηε πέξζη γηα ηελ 

ζπκπιήξωζε ηωλ Γειώζεωλ Δληαίαο Δλίζρπζεο ηνπ 2013 κε ηε ζπκκεηνρή ηε δηθή καο 

θαη ηνπ πιιόγνπ Γεωπόλωλ Καβάιαο ζηελ Καβάια. 

 Παξακέλνπκε πάληνηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, πιεξνθνξία ή 

ζπλδξνκή γηα ηε δηνξγάλωζε απηώλ ηωλ εκεξίδωλ-ζεκηλαξίωλ.   

       

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 
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