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Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδωξνο

Θέμα: «Πξόηαζε γηα ηε δηνξγάλωζε ηνπ επόκελνπ Δληνκνινγηθνύ πλεδξίνπ ζηελ
πόιε ηεο Καβάιαο»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδαο κε ηελ επθαηξία ηεο επηθνηλωλίαο καο ζέιεη θαηαξρήλ λα ζαο επρεζεί ρξόληα
πνιιά θαη θαιή ρξνληά. Αθόκα ζέινπκε λα επρεζνύκε ζην λέν Γ.. ηεο
Δληνκνινγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο πινύζην θαη δεκηνπξγηθό έξγν ζηα θαζήθνληα πνπ
πξόζθαηα αλέιαβε κεηά ηηο αξραηξεζίεο ηεο Δηαηξείαο.
Πέξαλ απηνύ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο πξνθνξηθήο παξέκβαζεο - πξόηαζεο ηνπ
πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θ. Μπζηαθίδε Εαθείξε ζηηο εξγαζίεο ηνπ
14νπ Δληνκνινγηθνύ πλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ναύπιην (ζηηο 11-14
Οθηωβξίνπ 2011), ζέινπκε θαη εγγξάθωο λα ζαο ππνβάιινπκε αίηεκα γηα ηε
δηνξγάλωζε ηνπ επόκελνπ Δληνκνινγηθνύ πλεδξίνπ ζηελ Καβάια. Γηνξγάλωζε ηελ
νπνία ζα ζηεξίμνπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο.
Δπίζεο ζέινπκε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη έρνπκε ιάβεη ήδε ηηο
πξνθνξηθέο δηαβεβαηώζεηο ηωλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη θνξέωλ ηεο πόιεο ηεο Καβάιαο
όηη πξνηίζεληαη λα ζηεξίμνπλ ην ελ ιόγω δηνξγαλωηηθό εγρείξεκα, ήηνη ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Καβάιαο, ηνπ Γεκάξρνπ Καβάιαο ηνπ πιιόγνπ Γεωπόλωλ
Ν. Καβάιαο θαη ηωλ Γεωηερληθώλ Τπεξεζηώλ.
H πόιε ηεο Καβάιαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα
ηελ ελ ιόγω δηνξγάλωζε. Απηά αθνξνύλ ζην γεγνλόο όηη δηαζέηεη κεγάια ζε κέγεζνο
θαη αξθεηά ζε αξηζκό μελνδνρεία (κε δηαβάζκηζε κέρξη θαη 5 αζηέξωλ) κε αλάινγνπο
ζπλεδξηαθνύο ρώξνπο, δηεζλέο αεξνδξόκην ζε θνληηλή απόζηαζε (32 ρηι.), επηβαηηθό

ιηκέλα κε δξνκνιόγηα πξνο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ζύγρξνλν νδηθό δίθηπν (Δγλαηία
Οδόο).
Πέξαλ ηωλ αλωηέξω πιενλεθηεκάηωλ ε πόιε ηεο Καβάιαο θαη ε γύξω από
απηήλ πεξηνρή δηαζέηεη ζεκαληηθό αγξνηηθό θαη δαζηθό παξαγωγηθό δπλακηθό. ε
απηό πεξηιακβάλνληαη δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο (Δπηηξαπέδηα θαη Οηλνπνηήζηκα
Ακπέιηα,

Διαηόδεληξα,

παξάγγηα,

Αθηηλίδηα,

Παηάηεο

θ.α.)

θαη

δαζηθέο

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο (Παξαπνηάκην Γάζνο Νέζηνπ, Γάζνο Καξάληεξε
Οξνζεηξάο Ρνδόπεο Γξάκαο θ.ι.π.) ζηηο νπνίεο θαηά θαηξνύο εκθαλίδνληαη
ζεκαληηθά εληνκνινγηθά θαη αθαξενινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεξεύλεζεο
θαη έξεπλαο.
Αλακέλνληαο ηε ζεηηθή ζαο απάληεζε επί ηνπ αηηήκαηνο καο, παξακέλνπκε
ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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