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      Θεςςαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2018 
Προσ τoν 
κ. Στζφανο Γεωργιάδη 
Πρόεδρο 
Επιμελητήριο Δράμασ 

 

Αξιότιμε κφριε Γεωργιάδθ, 
 

Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι το Ελλθνο-Αμερικανικό Επιμελθτιριο ςε 
ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Αγροτεχνολογίασ του, διοργανϊνει το 7

ο
 Συνζδριο Αγροτεχνολογίασ με τίτλο:  

 

“Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη & Συμβολαιακή Γεωργία: Πρακτικζς που δημιουργοφν αξία” 
 

το οποίο κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 10 Δεκεμβρίου ςτισ εγκαταςτάςεισ του Perrotis College τθσ Αμερικανικισ 
Γεωργικισ Σχολισ. 

Το ετιςιο Συνζδριο Αγροτεχνολογίασ διοργανϊνεται αδιάλειπτα από το 2012 και ζχει πλζον καταςτεί κεςμόσ ςτα 
δρϊμενα τθσ πόλθσ ωσ θ κορυφαία εκδιλωςθ του είδουσ, ςυνδράμοντασ κετικά ςτθν επιτυχθμζνθ πορεία τθσ 
ελλθνικισ αγροτικισ οικονομίασ και του αγρότθ–επιχειρθματία μζςω αυτισ τθσ ςτοχευμζνθσ, ςυνοπτικισ και 
παρεμβατικισ εκδιλωςθσ. 

Το φετινό Συνζδριο εςτιάηει ςτθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ ςφγχρονθσ αγροδιατροφικισ επιχείρθςθσ που 
αποτελεί ηωντανό κφτταρο τθσ ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου. H εταιρικι φιμθ και εικόνα μιασ επιχείρθςθσ είναι 
κακοριςτικισ ςθμαςίασ εργαλεία ϊςτε να τθν καταςτιςουν ανταγωνιςτικότερθ, ελκυςτικότερθ και ανκεκτικότερθ 
ςε περιόδουσ κρίςθσ. Ωσ εκ τοφτου, αυξάνεται τόςο ο αρικμόσ των επιχειριςεων που υιοκετοφν υπεφκυνεσ 
πρακτικζσ, όςο και θ ζκταςθ των προγραμμάτων εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Παράλλθλα το Συνζδριο εςτιάηει ςτον κρίςιμο τομζα τθσ αλυςίδασ γεωργικϊν ειςροϊν που αφοροφν τθν 
πρωτογενι παραγωγι. Η ανάγκθ για εγγυθμζνθ πρόςβαςθ ςε προϊόντα διαςφαλιςμζνθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ 
ςε κακοριςμζνεσ τιμζσ, ζχει επαναφζρει δυναμικά ςτο προςκινιο τθ ςυμβολαιακι γεωργία. Με τθν παρουςίαςθ 
χαρακτθριςτικϊν εφαρμογϊν κα αναδειχκοφν τα οφζλθ, οι προοπτικζσ και οι προκλιςεισ των ςυμβολαίων 
παραγωγισ.  

Όπωσ και ςτα προθγοφμενα ςυνζδρια, ζτςι και φζτοσ, αναμζνεται να ςυμμετάςχει ςθμαντικόσ αρικμόσ 
διακεκριμζνων επιχειρθματιϊν, υψθλόβακμων ςτελεχϊν επιχειριςεων, εκπροςϊπων του πρωτογενοφσ και 
δευτερογενοφσ τομζα, του κλάδου των δικτφων διανομισ, αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν και τοπικϊν φορζων, 
επιςτθμόνων και ςτελεχϊν τθσ αρμόδιασ πολιτικισ και διοικθτικισ θγεςίασ τθσ χϊρασ.  

Στο πλαίςιο αυτό καλοφμε το Επιμελθτιριο Δράμασ να ςτθρίξει αποφαςιςτικά τθν εκδιλωςθ κοινοποιϊντασ τθν 
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςε όλα τα μζλθ του. Ωσ ανταποδοτικό όφελοσ το Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελθτιριο κα προβάλει το λογότυπό ςασ ςε όλεσ τισ επερχόμενεσ επικοινωνίεσ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά 
το Συνζδριο. Παράλλθλα κα διατεκοφν 2 τιμισ ζνεκεν προςκλιςεισ προσ χριςθ κατά τθν κρίςθ ςασ. 

Ελπίηουμε να ζχουμε τθν τιμι να ςυνεργαςτοφμε εποικοδομθτικά και προσ όφελοσ των μελϊν μασ ςτα πλαίςια 
αυτισ τθσ εκδιλωςθσ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Επιμελθτθρίου.  
 

 
 

Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ, 
 
 
 
Νικόλαοσ Τςαβδάρογλου 
Συντονιςτισ Βορείου Ελλάδοσ 


