ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μυτιλήνη, 2-6-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
---------------------------------ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΤΚ 81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2251028729, FAX: 2251028729
Email: geot-aeg@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27-5-2022 η Ημερίδα του
Περιφερειακού Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τίτλο «Η Αιγοπροβατοτροφία στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου» στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή
της Λέσβου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κος Αθανασίου, ο
Γεν.Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, κος Παπαγιαννίδης, ο
Βουλευτής Λέσβου, κος Μπουρνούς, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κος Μουτζούρης, ο
Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, κος Βέρρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κος Κουφέλος,
ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης, κος Κατσαβέλλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κος Δελησταμάτης, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κος Μάμαλης, ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Λέσβου, κος Μυρσινιάς, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος
Μαλλιαράς, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι του νησιού, μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής του Παραρτήματος Αιγαίου ΓΕΩΤΕΕ, υπηρεσιακοί παράγοντες και πλήθος
εκπρόσωπων των αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών της Λέσβου αλλά και
μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι.
Εισηγητές της Ημερίδας ήταν ο κος Παπαγιαννίδης, οι καθηγητές τους Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Αρσένος και Γιαδίνης, ο καθηγητής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών κος Μπιζέλης, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων στις
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) κος Τσιατούρας, και, τέλος, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κος Μελάς, ο οποίος
πραγματοποίησε την εισήγησή του εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.

Οι εισηγητές αναφέρθηκαν τόσο σε επιστημονικά ζητήματα που απασχολούν τους
κτηνοτρόφους, όπως θέματα εκτροφής, ζωοτεχνίας, ασθενειών και γενετικής βελτίωσης, όσο
και σε θέματα προγραμμάτων και δυνατοτήτων χρηματοδοτήσεων των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων.
Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε γόνιμος διάλογος και συζήτηση με ερωτήσεις,
τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων.
H Ημερίδα βρίσκεται αναρτημένη στο κανάλι του ΓΕΩΤΕΕ στο YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=QfUlrf7EXhE), απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
την παρακολουθήσει.
Ο Πρόεδρος, κος Παναγιώτης Κατσαβέλλης και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος
Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ ευχαριστούν θερμά τους επισήμους και όλους τους παραβρισκόμενους, που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν στην εκδήλωση, τους χορηγούς και τους χορηγούς
επικοινωνίας για την πολύτιμη στήριξή τους, το σταθμό AEOLOS TV για την απευθείας μετάδοση της
εκδήλωσης, καθώς και την υπεύθυνη και το προσωπικό του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας

στην Αγία Παρασκευή για την συνδρομή τους στην υλοποίηση της Ημερίδας και εύχονται
ανάλογες πρωτοβουλίες να τύχουν αντίστοιχης ανταπόκρισης και επιτυχίας και στο μέλλον.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παναγιώτης Κατσαβέλλης

