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Γεληίο Σύποσ 

 
Ο ύιινγνο Γεσπόλσλ Ν. Καβάιαο, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

«FooDrinks» ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci ζαο αλαθνηλώλεη όηη 

νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ε 5ε πλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζηελ Καβάια ηελ 

Σεηάξηε 6 Φεβξνπαξίνπ. 

πγθεθξηκέλα 28 επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ θιάδν ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ πξνεξρόκελνη από ηελ Ιζπαλία, Γαιιία, Οπγγαξία, Ρνπκαλία, 

Βνπιγαξία θαη Σνπξθία, ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Καηά ηελ ηξηήκεξε παξακνλή ηνπο ζηελ πόιε καο ην πξόγξακκα 

πεξηειάκβαλε ηελ επίζθεςε ζην Επηκειεηήξην Καβάιαο, όπνπ παξνπζηάζηεθαλ νη 

εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ επγεληθή θηινμελία θαη ρνξεγία ηνπ 

Επηκειεηεξίνπ Καβάιαο, πνπ καδί κε ηελ ΕΑ Καβάιαο απνηεινύλ ηνπο ζθηώδεηο 

εηαίξνπο (shadow partners) ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σε δεύηεξε εκέξα νη εθπξόζσπνη ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

μελαγήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο "ROYAL - Αθνη Σζαηζνύιε" όπνπ 

αλαιύζεθαλ νη απζηεξέο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ  

ηξνθίκσλ. Μεηέπεηηα, πεξηεγήζεθαλ ζην νηλνπνηείν "ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ", όπνπ αθνύ 
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πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ελόο πνηνηηθνύ θξαζηνύ, 

ζπκκεηείραλ θαη ζε δηαδηθαζία νηλνγλσζίαο. 

Σελ ηξίηε εκέξα επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΕΑ Καβάιαο ζηε ΒΙΠΕ 

γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο ηξνθίκσλ πνπ 

εθαξκόδνληαη γηα ηελ παξαγσγώλ αζθαιώλ πξντόλησλ. 

Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη αλάινγεο πξνζπάζεηεο ζαλ ηελ δηθή 

καο ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξνώζεζε ηνπηθώλ πξντόλησλ καο ζηηο μέλεο 

αγνξέο ηα νπνία είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη αζθαιή γηα ηνλ θαηαλαισηή σο 

απνηέιεζκα ησλ εληαηηθώλ πξνζπαζεηώλ ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσπόλσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Γηα απηό ην ιόγν θαη δεζκεπόκαζηε λα 

ζπλερίζνπκε αδηάθνπα απηή ηελ πξνζπάζεηα.  

Σέινο ν ύιινγνο Γεσπόλσλ ζέιεη λα επραξηζηήζεη ζεξκά ην “Επηκειεηήξην 

Καβάιαο” θαη ηελ “ΕΑ Καβάιαο” γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε 

ηνπο, ηηο επηρεηξήζεηο “Αθνί Σζαηζνύιε” θαη “Βηβιία Χώξα” γηα ηε δεζηή θηινμελία 

ηνπο θαη θπζηθά ην ΓΕΩΣΕΕ-ΑΜ γηα ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία. 

  

Με ιδιαίηερη εκηίμηζη, 

Για ηο Γ.. ηοσ .Γ.Ν.Κ. 
Ο Πρόεδρος 
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