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Προς: 

 
 
 
 

  Κοιν.: 
 

Αξηζ. Πξση:  242 
 
- Μ.Μ.Δ. Γξάκαο, Καβάιαο,  
- ΣΔΔ Α.Μ. 
-Λνηπό Γεσηερληθό θαη Σερληθό 
Σύπν 
 
-Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Γ.. Σ.Δ.Δ. 
-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.Μ. 
-Μέιε ηνπ ΣΔΔ Α.Μ. 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ – ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

    

 

 

Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Α.. κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ» πνπ πινπνηεί 

πξόγξακκα ΣΟΠΑ ζαο πξνζθαιεί λα παξαθνινπζήζεηε ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο σθεινύκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δξάζε 3.02-Α).  

πγθεθξηκέλα ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαιεί όινπο ηνπο λένπο Γεσηερληθνύο θαη Μεραληθνύο ηεο Π.Δ. Γξάκαο λα παξαβξεζνύλ ζηελ 

ελ ιόγσ εκεξίδα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα νθέιε θαη ηελ δηαδηθαζία έληαμεο ηνπο 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαζώο θαη γηα λα ππνβάινπλ ηα εξσηήκαηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

ήδε εθδνζείζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην ελ ιόγσ 

πξόγξακκα πνπ ιήγεη ζηηο 12 Απξηιίνπ. 

 

Ζ εκεξίδα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ κηθξή αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Γξάκαο, 

Βεξγίλαο 218Α ζηελ Γξάκα, ηελ Πέκπηε 21 Μαξηίνπ ζηηο 10:00 π.κ. ζύκθσλα κε ην παξαθάησ 

πξόγξακκα: 

10:00 - 10:15 Πξνζέιεπζε-Καηαγξαθή ζπκκεηερόλησλ 

10:15 - 10:45 Υαηξεηηζκνί πξνέδξσλ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Α.Μ. – Σ.Δ.Δ. Α.Μ. 

10:45 - 11:15 Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηνλ θ. Αλαζηάζην Σζνιάθε,  

11:15 – 12:00 Δξσηήζεηο – πδήηεζε. 
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Καινύκε ινηπόλ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο αιιά θαη ηνπο Μεραληθνύο λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ εκεξίδα θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα δηόηη απνηειεί 

κηα αμηόινγε πξνζπάζεηα από όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ηεο πεξηνρήο καο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απώιεηαο επηζηεκνληθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ (δηαξξνή 

εγθεθάισλ –brain drain) ην νπνίν ζηεξεί από ηελ ηνπηθή νηθνλνκία έλα πνιύηηκν θεθάιαην ζε 

αλζξώπηλν δπλακηθό. 

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 
 
 
 
 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ 

ΤΝΕΠΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Βότση 2 - 65403 Καβάλα 
Τηλ: 251.0227430 - Fax:. 251.0224625 
E-mail: libteeam@tee.gr 

 


