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∆ελτίο Τύπου 

 
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Καβάλας, στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου 

«FooDrinks» του προγράµµατος Leonardo Da Vinci σας ανακοινώνει ότι 

ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η 5η Συνάντηση των εταίρων του έργου στην Καβάλα την 

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριµένα 28 επιστήµονες που ασχολούνται µε τον κλάδο της ασφάλειας 

των τροφίµων προερχόµενοι από την Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ρουµανία, 

Βουλγαρία και Τουρκία, συµµετείχαν στις εργασίες του προγράµµατος.  

Κατά την τριήµερη παραµονή τους στην πόλη µας το πρόγραµµα 

περιελάµβανε την επίσκεψη στο Επιµελητήριο Καβάλας, όπου παρουσιάστηκαν οι 

εργασίες του προγράµµατος µε την ευγενική φιλοξενία και χορηγία του 

Επιµελητηρίου Καβάλας, που µαζί µε την ΕΑΣ Καβάλας αποτελούν τους σκιώδεις 

εταίρους (shadow partners) του προγράµµατος. 

Τη δεύτερη ηµέρα οι εκπρόσωποι των εταίρων του προγράµµατος 

ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης "ROYAL - Αφοι Τσατσούλη" όπου 

αναλύθηκαν οι αυστηρές διαδικασίες που εφαρµόζονται για την ασφάλεια των  

τροφίµων. Μετέπειτα, περιηγήθηκαν στο οινοποιείο "ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ", όπου αφού 
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πληροφορήθηκαν για τις διαδικασίες παραγωγής ενός ποιοτικού κρασιού, 

συµµετείχαν και σε διαδικασία οινογνωσίας. 

Την τρίτη ηµέρα επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Καβάλας στη ΒΙΠΕ 

για να ενηµερωθούν για τα συστήµατα ασφάλειας και ποιότητας τροφίµων που 

εφαρµόζονται για την παραγωγών ασφαλών προϊόντων. 

Κλείνοντας θα θέλαµε να τονίσουµε ότι ανάλογες προσπάθειες σαν την δική 

µας συµβάλουν σηµαντικά στην προώθηση τοπικών προϊόντων µας στις ξένες 

αγορές τα οποία είναι αρίστης ποιότητας και ασφαλή για τον καταναλωτή ως 

αποτέλεσµα των εντατικών προσπαθειών των συναδέλφων Γεωπόνων που 

εργάζονται στον πρωτογενή τοµέα. Για αυτό το λόγο και δεσµευόµαστε να 

συνεχίσουµε αδιάκοπα αυτή την προσπάθεια.  

Τέλος ο Σύλλογος Γεωπόνων θέλει να ευχαριστήσει θερµά το “Επιµελητήριο 

Καβάλας” και την “ΕΑΣ Καβάλας” για την οικονοµική και επιστηµονική υποστήριξη 

τους, τις επιχειρήσεις “Αφοί Τσατσούλη” και “Βιβλία Χώρα” για τη ζεστή φιλοξενία 

τους και φυσικά το ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ για την αγαστή συνεργασία. 

  

Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 

Για το ∆.Σ. του Σ.Γ.Ν.Κ. 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Σωτήριος Θ. Παπαδόπουλος 
 
 
 


