
 

 

 

  
Καβάλα,  10-07-2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ  

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος 

 
 
Προς: 

 
 

 
 
Κοιν.: 

Αριθ. Πρωτ: 433 
 

 Ομάδες παραγωγών, συνεται-
ριστικές οργανώσεις και 
συσκευαστήρια Δήμου Νέστου 

 Γεωπόνους μελετητές 
 
Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Μέλη του παραρτήματος  

 

Θέμα: «Πρόσκληση σε νέα ενημερωτική συνάντηση για το Μέτρο 16 - Συνεργασία» 

Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε συνεργασία με τον 

Αγροτικό Σύλλογο Νέστου, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και το Δήμο Νέστου, διοργανώνουν και σας προσκαλούν στην εξ αναβολής ενημερωτική 

συνάντηση για το Μέτρο 16 – Συνεργασία του Π.Α.Α. 2014-2020. Η συνάντηση θα γίνει στο Κέντρο 

Δήμητρα Χρυσούπολης την Δευτέρα  16/7/2018 στις 10 το πρωί. Η εκδήλωση αυτή γίνεται με την 

αφορμή της πρόσφατης προκήρυξης του Μέτρου 16 – Συνεργασία, κύριοι εισηγητής συνάντησης θα είναι ο 

κ. Μουλούδης Δημήτριος – Γεωπόνος και η κα Τσίλια Σόνια - Οικονομολόγος, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων θα είναι οι διαχειριστές της εφαρμογής του μέτρου. 

Το Μέτρο 16 – Συνεργασία του Π.Α.Α. 2014 – 2020 είναι μια ιδανική ευκαιρία για να δημιουργηθούν 

επιχειρησιακά σχήματα συνεργασίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να 

συμμετέχουν αγρότες, οργανώσεις τους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Αγροτοδιατροφικό 

τομέα. Το Μέτρο 16 είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο που μπορεί να εισαγάγει την καινοτομία στον 

αγροτοδιατροφικό τομέα και να προάγει την εφαρμογή της  έρευνας σε αυτόν. Στην πεδιάδα του Νέστου 

δραστηριοποιούνται πληθώρα συνεταιριστικών οργανώσεων, ομάδων παραγωγών, αγροτοκτηνοτροφικών 

επιχειρήσεων και μεμονωμένων παραγωγών που τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει πληθώρα 

επενδύσεων στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα εισάγοντας αρκετές νέες καλλιέργειες και καινοτομίες στην 

περιοχή. Το Μέτρο 16 μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης της δοκιμαστικής εφαρμογής 

τέτοιων καινοτομιών, που πέραν των άλλων μπορούν να αξιοποιούν και τη γεωθερμία της περιοχής. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 
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