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Ηγουμενίτσα 15.02.2019

Υλοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης (InfoDay) του Έργου ECO-FISH
Σας ενημερώνουμε ότι το απόγευμα της Πέμπτης 14.02.2019 και ώρα 18:30,
πραγματοποιήθηκε Τοπική Εκδήλωση / Ημερίδα Ενημέρωσης (InfoDay), στα πλαίσια του
προγράμματος ECO-FISH, που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε
συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Δρ. Ιωάννη Σκούφο του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρουσία του Αντιπρύτανη κ. Αναστάσιου Τσίνα και της
Κοσμήτορος της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κας Αθηνάς Τζώρα, και
πλήθος επιχειρήσεων του Νομού που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
ιχθυοκαλλιεργειών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου
Θεσπρωτίας υπό τον συντονισμό του Προέδρου κ. Αλέκου Πάσχου, που απεύθυνε χαιρετισμό
στους παρισταμένους ευχόμενος για την καλή επιτυχία των αποτελεσμάτων του έργου.
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος του Επιμελητηρίου κος Πέτρος Ζουμπούλης παρουσίασε
την συνάφεια του υλοποιούμενου έργου με τους στόχους του φορέα και την ένταξή του στον
ευρύτερο σχεδιασμό για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα αγροτικά
προϊόντα μας.
Ακολούθησε η παρουσίαση των δράσεων του Έργου και των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων του από τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ Ιωάννη Σκούφο και τους συνεργάτες
του και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη του τρόπου σύνδεσης των
αποτελεσμάτων του έργου με τον επιχειρηματικό τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και τον τρόπο
που αυτά θα τον επηρεάσουν, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών
Θεσπρωτίας κος Ιωάννη Χεκίμογλου. Στην διαλογική συζήτηση, που έκλεισε τoπρόγραμμα
της εκδήλωσης, απαντήθηκαν ερωτήματα κι απορίες των συμμετεχόντων από τους εισηγητές.
«Το Έργο ECO-FISH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg IPA II “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα»
Εκ της Διοικήσεως
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
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