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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ως ο θεσμοθετημένος 

σύμβουλος  της  πολιτείας  σε  θέματα  πρωτογενούς  παραγωγής  και  περιβάλλοντος, 

παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. 

Άρη  Γιαννακίδη,  σε  συνάντηση  γνωριμίας  στο  γραφείο  του  στην  Κομοτηνή  διά  του 

εκπροσώπου  του,  Αντιπροέδρου  της  Δ.Ε.  του  παραρτήματος  κ.  Κων/νου  Ντώνα.  Στη 

συνάντηση  παραβρέθηκε  και  ο  Πρόεδρος  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  Παραρτήματος  Θράκης,  κ. 

Παναγιώτης Τσέτουρας.

Στη συνάντηση αυτή πέραν του ότι  τονίστηκε  ο ρόλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  ως επίσημος 

σύμβουλος  της  πολιτείας  σε  θέματα  πρωτογενούς  παραγωγής  και  περιβάλλοντος, 

διατρανώθηκε  και  η  θέληση  μας  να  βοηθήσουμε  ως  επιστημονικός  φορέας  το  έργο  της 

Περιφέρειας στους τομείς αρμοδιότητας μας, καταθέτοντας τις προτάσεις μας, τις απόψεις και 

τις θέσεις μας.

Αναλυτικότερα, συζητήθηκαν επιγραμματικά και τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα 

της οικονομίας της περιφέρειας μας, αλλά και των Γεωτεχνικών. Ακόμα, δόθηκε η υπόσχεση 

από μέρους μας να βοηθήσουμε με το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουμε στην κατάρτιση 

ενός επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας μας, που 

προτίθεται  να  καταρτίσει  η  σημερινή  διοίκηση.  Έμφαση  στη  συζήτηση  δόθηκε  και  στην 

αξιοποίηση των Γεωθερμικών πεδίων της περιοχή μας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Κλείνοντας τη συζήτηση, πέραν των ευχών μας για επιτυχημένη και παραγωγική θητεία, 

καταθέσαμε τις  προτάσεις  μας και  γραπτώς στον Περιφερειάρχη κ.  Άρη Γιαννακίδη με την 

υπόσχεση εκ μέρους του να εγκαθιδρύσουμε μια άμεση συνεργασία για την πρόοδο του τόπου 

μας. Αφού για την περιφέρεια μας ο πρωτογενής τομέας είναι η ατμομηχανή ανάπτυξης της.  

 

       Για τη Διοικούσα Επιτροπή

     Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

   Δημήτριος  Σωτηριάδης                            Χρήστος Λαγούδας
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