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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο παξάξηεκα Αλ. Μαθεδνλίαο νινθιήξσζε 

κε κεγάιε επηηπρία ηα επηδνηνύκελα ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο πνπ δηνξγάλσζε γηα ηα 

κέιε ηνπ.  

Σα ζεκηλάξηα απηά πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαζπλνξηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο Διιάδα-Βνπιγαξία. Σίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αθξσλύκην 

“EMPLOCOMP” είλαη «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT 

OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS». Αλάδνρν ΚΔΚ πινπνίεζεο ησλ 

ζεκηλαξίσλ ήηαλ ην «Μεζνγεηαθό πκβνπιεπηηθό ύζηεκα ΚΔΚ Α.Δ.» Σα αληηθείκελα 

ησλ ζεκηλαξίσλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δύζθνιεο νηθνλνκηθήο επνρήο 

πνπ βηώλνπκε. Γηα ηελ Καβάια αληηθείκελν ήηαλ ε «Οπγάνωζη και διοίκηζη 

μικπών και μεζαίων επισειπήζεων με έμθαζη ζε πεπιόδοςρ κπίζηρ» ελώ γηα ηηο 

έξξεο ήηαλ ε «Οικονομική διασείπιζη και ηεσνικέρ είζππαξηρ οθειλών και 

ςποσπεώζεων». Σα ζεκηλάξηα απηά νινθιεξώζεθαλ, όπσο πξνβιέπνληαλ από ην 

πξόγξακκα, κε κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Βνπιγαξία. ηελ εθδξνκή απηή 

πέξαλ ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνέβιεπε ην πξόγξακκα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη ζπλάδειθνη είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ εκεξίδα 
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άιινπ δηαζπλνξηαθνύ πξνγξάκκαηνο Διιάδα-Βνπιγαξία κε ην αθξσλύκην 

“CommoNaR” ζην Γήκν STRUMYANI ηεο Βνπιγαξίαο. 

Ηδηαίηεξα όκσο ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ήηαλ θαη ε ζπλάληεζε πνπ είραλ νη 

εθπαηδεπόκελνη κε ηελ Έλσζε Παξαγσγώλ & Δκπόξσλ Γαιαθηνθνκηθώλ, 

Σπξνθνκηθώλ θαη ηηεξώλ Πξντόλησλ ηνπ Blagoevgrad. Δθεί, παξνπζηάζηεθε από 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο έλσζεο ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

ηεο γείηνλαο ρώξαο θαη ζηε ζπλέρεηα επί καθξόλ δερζήθαλε εξσηήκαηα από ηνπο 

ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο. Κιείλνληαο απηή ηε ζπλάληεζε ν Πξόεδξνο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο θ. Μπζηαθίδεο Εαθείξεο αλαθέξζεθε ζηηο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ Διιάδαο-Βνπιγαξίαο πνπ αλνίγνληαη ζηνλ Πξσηνγελή ηνκέα ηόζν κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Emplocomp, όζν θαη κέζσ άιισλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, 

ζπλεξγαζία πνπ κπνξεί λα απνβεί πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο καο. 

Κηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά αληαιιάρζεθαλ αλακλεζηηθά δώξα κε ηνπο 

Βνύιγαξνπο, δηαλεκήζεθαλ ηνπξηζηηθά θπιιάδηα ηεο πεξηνρήο καο θαη ηνπο έγηλε 

πξόζθιεζε γηα κειινληηθή επίζθεςε ηνπο ζηελ Παηξίδα καο. 

 Σν παξάξηεκα ηνπ ΓΔΩΣΔΔ ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο ζπλερίδνληαο ηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηνπο Γεσηερληθνύο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο 

θνξείο, έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ δηνξγάλσζε θαη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ 

θαη εκεξίδσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ Πξσηνγέλε ηνκέα. Έλαλ ζεκειηώδε ηνκέα 

ηεο Δζληθήο καο Οηθνλνκίαο πνπ κπνξεί ηα ηειεπηαία ρξόληα λα ήηαλ ζην πεξηζώξην 

αιιά ζήκεξα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (καδί κε ηνλ Σνπξηζκό) αλαδύεηαη σο ν 

κνλαδηθόο κνριόο αλάπηπμεο θαη εμόδνπ ηεο ρώξαο καο από ηελ θξίζε. 
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