
                                                                                                  

            

                                         

 

Επιτυχής η Διοργάνωση του 2ου Τοπικού Εργαστηρίου με επιχειρηματίες του 

διακρατικού έργου Daciat 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διοργάνωσε με επιτυχία την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 

2021 στο ξενοδοχείο Chris and Eve Mansion Hotel, στην Κομοτηνή, το 2ο Τοπικό Εργαστήριο με 

επιχειρηματίες στο πλαίσιο του διακρατικού έργου με τίτλο «Improving the existing competences and 

developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector / Βελτίωση των υφιστάμενων 

δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας» και ακρωνύμιο «DACIAT» του προγράμματος  INTERREG ENI CBC BLACK SEA BASIN 

της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από την ΠΑΜΘ και, μέσω zoom, εκπρόσωποι της Ένωσης 

Διασυνοριακής Συνεργασίας «Lower Danube Euroregion» (ACTEDJ) και της Ομοσπονδίας Αλιευτικών 

Περιοχών, που αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου, καθώς και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Πραγματοποιήθηκε μία διαδραστική διακρατική ζωντανή βιντεοσκόπηση, όπου οι συμμετέχουσες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις έθεσαν ερωτήσεις και ενημερώθηκαν σχετικά με τις καλές πρακτικές στην 

Ελλάδα και την Τουρκία. Η πιθανή δυνατότητα μεταφοράς συγκεκριμένων ορθών πρακτικών 

συζητήθηκε επίσης με τους επιχειρηματίες. Το εργαστήριο περιλάμβανε διεξοδικές συζητήσεις και 

ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τις ορθές πρακτικές και τις απαιτήσεις για την εφαρμογή τους. Το 

εργαστήριο ολοκληρώθηκε με μια ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων. 

Στην αρχή της εκδήλωσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Διασυνοριακής Συνεργασίας «Lower Danube 

Euroregion» (ACTEDJ) από τη μεριά της Ρουμανίας και η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας ΑΜΘ και συντονίστρια του έργου κα Παρασκευή Χουρίδου απηύθυναν 

έναν εναρκτήριο χαιρετισμό και παρέθεσαν ορισμένα στοιχεία του έργου DACIAT. Στη συνέχεια, 

καλέστηκε στο βήμα ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Αλέξης Πολίτης, ο οποίος 

επίσης ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και μίλησε για τη σημασία του έργου. 

Στη συνέχεια ο Βενέτσια Κρανούλ έκανε μια παρουσίαση σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια στη 

Ρουμανία και το εικονικό κέντρο που έχει δημιουργηθεί από το δικό τους Ινστιτούτο και αμέσως μετά 

το λόγο πήρε ο Andrei Horjei, ο οποίος έκανε μια παρουσίαση σχετικά με τον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας στη Ρουμανία. Έπειτα, παρουσιάστηκε η κατάσταση της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  από τον κ. Ιωάννη Κυρκούδη, ο οποίος είναι 

ειδικός σε θέματα υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή. Στη συνέχεια μίλησε ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Αλιείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας Κοσμάς Σωφρονίδης σχετικά με 

την εκτροφή οξύρρυγχου στη Δράμα. Εν συνεχεία, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Διασυνοριακής 

Συνεργασίας «Lower Danube Euroregion» (ACTEDJ) ανέλυσε στοιχεία σχετικά με το κέντρο οικονομικής 

επάρκειας, ενώ ακολούθησε διάλεξη της τεχνικής συμβούλου της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών 

Δελτίο Τύπου  



                                                                                                  

            

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Αικατερίνης Λύτρα σχετικά με το πρότυπο πιστοποίησης FISH FROM 

GREECE, το marketing και  τη μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, οι παρευρισκόμενοι είχαν τον χρόνο να θέσουν ερωτήματα στους 

ειδικούς. 

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις  

  


