Ξάνθη, 11 Οκτωβρίου 2018
Το Επιμελητήριο Ξάνθης, στο πλαί σιο υλοποίη σης του έργου
“TEAWAY -Promoting tea as the engine of growth for the Black
Sea Area”, το οποί ο εντάσσεται στο πρόγραμμα “Black Sea Basin
Programme 2014 -2020”, φιλοξενεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018
στην Ξάνθη , ως επικεφαλής εταίρος, την εναρκτήρια συνάντηση
εργασίας του έργου .
Οι εταίροι του Επιμελητηρίου Ξάνθης από την Ελλάδα (Δράμα),
Τουρκία (Τραπεζούντα), Βουλγαρία (Βάρνα), Γεωργία (Τιφλίδα) και
Αρμενία (Γιερεβάν) θα συζητήσουν θέμα τα που αφορούν τους σκοπούς
και τις δράσεις του συγκεκριμένου έργου και άλλα τεχνικά ζητήματα
σχετικά με την υλοποίηση του.
Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:30 έως 13:30 στο
ξενοδοχείο ΕΛΙΣΣΩ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – συζήτηση με τα
παρακάτω θέματα:
 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης κ. Ανδρεάς Καμαριανάκης θα
παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τις καλλιέργειες τσαγιού και
βοτάνων στην Ξάνθη.
 Ο γεωπόνος της εταιρείας TUVUNU Α.Ε. κ. Χρήστος Καβούνης,
θα παρουσιάσει την εταιρεία και τα προϊόντα της, ως ένα
παράδειγμα καλής εφαρμογής και αξιοποίησης του σιδερί τη,
κοινώς γνωστ ού ως «τσάι του βουνού».
 Η βιολόγος της εταιρείας Phytoplasis, κα. Στέλλα Ζάικου θα
μιλήσει με θέμα: «Τ α αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην
βιομηχανία των καλλυντικών – Η κατάσταση της αγοράς».
 Ο γεωτεχνικός της εταιρείας Phytoplasis κ. Νεραντζής Βαγγέλης
θα αναλύσει το θέμα: «Η βιομηχανία της Κάνναβης»
Κάθε εταίρος του έργου θα παρουσιάσει τη σημασία τ ου τσαγιού στην
καθημερινή ζωή των κατοίκων των περιοχών δράσης και θα γίνει
συζήτηση σχετικά με την πιθανή εκμετάλλευση / ανάπτυξη του ρόλου
του τσαγιού στι ς τοπικές οικονομί ες μέσω της διασυνοριακής
συνεργασίας.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και μπο ρούν να την
παρακολουθήσουν, υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές επιχειρήσεις ή
φυσικά πρόσωπα που καλλιεργούν, μεταποιούν ή εμπορεύονται τσάι
και αρωματικά φυτά.
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