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Παξάξηεκα

Αλαηνιηθήο

Μαθεδνλίαο 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 ηνπ όινπο ηνπο
επηζηήκνλεο

ησλ

αλσηέξσ

πεξηνρώλ

ζηνπο

θιάδνπο

ηεο

Γεσπνλίαο,

Γαζνινγίαο, Γεσινγίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Βηνινγίαο-Ηρζπνινγίαο.
Κηλνύκελνη ζε απηά ηα πιαίζηα θαη επηηειώληαο ηνπο ζθνπνύο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., αληαπνθξηζήθακε ζην αίηεκα ηεο Αλαπηπμηαθήο
Γξάκαο ώζηε λα ζπκβάινπκε θαη εκείο ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ γηα ην Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Βηώζηκεο Αλάπηπμεο
Οξνζεηξάο Ρνδόπεο. Έλα ζρέδην ην νπνίν πηζηεύνπκε όηη ζα ζπκβάιεη ηα
κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ελόο νξεηλνύ όγθνπ, ν νπνίνο απνηειεί πεξηβαιινληηθό
θόζκεκα όρη κόλν γηα ηελ πεξηθέξεηα καο άιια θαη γηα νιόθιεξε ηελ Δπξώπε.
Γηαηί αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνύλ λα ζπκβαδίζνπλ
απνθέξνληαο έζνδα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, δίλνληαο ηνπο παξάιιεια
θίλεηξν λα παξακείλνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο, ζε κηα παξακεζόξην πεξηνρή κε
ηδηαίηεξεο εζληθέο επαηζζεζίεο. Γη’ απηό ην ιόγν, ην ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθό
ρέδην πξέπεη λα αγθαιηαζηεί θαη ππνζηεξηρζεί (θαη πηζηεύνπκε όηη γίλεηαη απηό)
από όινπο ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο ηόζν θαηά ηε ζύληαμε ηνπ, όζν θαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ, θαζώο επίζεο θαη από ηελ πνιηηεία όζνλ αθνξά ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν ηόπνο
καο.
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ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύζηαζε κηαο δηεπηζηεκνληθήο επηηξνπήο από όινπο ηνπο
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αληαπνθξίζεθαλ ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί κε πςειό επηζηεκνληθό ππόβαζξν,
ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε.
πγθεθξηκέλα απηή ε επηηξνπή απνηεινύληαλ από ηνπο:
-Αμπελίδε Θεόδωπο – Msc Γεσπόλν πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο ππάιιειν
ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
-Πανηαδή Πέηπο – Γεσιόγν
Διεύζεξν Δπαγγεικαηία -Πεηξνπεγή Καβάιαο
-Λαλέ Εςζηπάηιο – Msc Γεσπόλν
ηνπ Γήκνπ Γξάκαο
-Αλεξανδπίδος ωηεπία – Msc Γεσπόλν, ππάιιειν ζηε
Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Γξάκαο
-Γξ.Μαπίνο Διονύζιο – Γαζνιόγν, ηνπ
Γαζαξρείνπ ηδεξνθάζηξνπ
-Μισαελίδε Γεώπγιο – Γαζνιόγνπ, ηνπ
Γαζαξρείνπ Γξάκαο
-Δαβή Μισαήλ – Γαζνιόγν, ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο
-οθπωνίδε Κοζμά – Msc Ηρζπνιόγν ππάιιειν ζηε
Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Γξάκαο
Ζ επηηξνπή απηή εξγάζηεθε ζε ζηελά ρξνληθά πεξηζώξηα θαη παξήγαγε
ζεκαληηθό έξγν, πηζηεύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν όηη βνεζήζακε θαη εκείο από
ηελ πιεπξά καο ζην έξγν ηεο Αλαπηπμηαθήο Γξάκαο. Παξακέλνπκε όκσο πάληα
πξόζπκνη σο επηζηεκνληθό επηκειεηήξην λα πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο θαη
ζε αλάινγεο πξνζπάζεηεο άιισλ θνξέσλ.

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Ο Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο
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