Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
που άνοιξε τις πύλες της, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου και διήρκησε έως και την Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου, φιλοξενούμενο στον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων μαζί με τους υπόλοιπους Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου για άλλη μια
χρονιά.

Την 1η ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης, Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης επισκέφτηκε τον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, συνοδευόμενος από τον Υπουργό κ. Γεώργιο Γεωργαντά και αφού συνομίλησε

με νέους αγρότες επεσήμανε τη σημασία της στροφής των νέων στον πρωτογενή τομέα και
στην αγροτική επιχειρηματικότητα.

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , επισκέφθηκε το stand του Επιμελητηρίου στο χώρο του Υπ.Α.Α.Τ.,
συμμετείχε σε εκδήλωση του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «Ενσωμάτωση της κυκλικής
οικονομίας στην αγροτική ανάπτυξη» ενώ παράλληλα παρακολούθησε ημερίδα που
διοργάνωσε το ΕΣΥΔ , με θέμα « Η προβολή των ελληνικών προϊόντων μέσω των Διεθνών
Εκθέσεων και η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτόν τον στόχο. Ανάδειξη του
ρόλου της διαπίστευσης στην εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων».
Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης στο Συνεδριακό
Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν στην τελετή εγκαινίων και στην
ομιλία του Πρωθυπουργού εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη
και τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Ευθύμιο Σπυρίδη.
Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε και
υποστήριξε με την παρουσία του τη διοργάνωση του 1ου προγράμματος Εύρεσης και
Ανάδειξης Τεχνολογικών Λύσεων για τα Δασικά Οικοσυστήματα «Smart Forest Innovation
Challenge» που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΝ ενώ παράλληλα
παραβρέθηκε σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Γενικής
Γραμματείας Επενδύσεων & ΕΣΠΑ με θέμα « Το Equifund και το μέλλον των κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα». Την ίδια ημέρα παραβρέθηκε σε επίσημο
δείπνο με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη. Σε αυτή

την εκδήλωση, ομιλία επίσης ανέπτυξε ο Διευθύνων Εταίρος για τις γερμανόφωνες χώρες
(DACH) της επενδυτικής εταιρείας Permira, Jörg Rockenhäuser, με θέμα το επενδυτικό τοπίο
και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε για άλλη μια φορά από το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα
Αλλαγής κ. Νίκου Ανδρουλάκη και το Επιμελητήριο εκπροσώπησε ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ.
Ευθύμιος Σπυρίδης.

Τέλος το Επιμελητήριο συμμετείχε σε συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστημονικούς φορείς, στις 1 Σεπτεμβρίου και εν όψει της
Διεθνούς Έκθεσης, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Σαρόπουλο. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του
παραρτήματος και τα θέματα που επεσήμανε ο κ. Σαρόπουλος στη συνάντηση αυτή, ΕΔΩ.

