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Σεβασμιότατε,
Κ. Πρόεδρε του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Κ. Περιφερειάρχα
Κύριοι Βουλευτές
Κύριε  Πρόεδρε  της  Διευρυμένης  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Δράμας Καβάλας Ξάνθης
Κύριοι Νομάρχες
Κύριοι Αντινομάρχες
Κύριοι Δήμαρχοι
Συνάδελφοι  κύριοι  Πρόεδροι  των  Επιμελητηρίων  (Εμπορικού, 
Τεχνικού και Οικονομικού)
Κύριοι Πρόεδροι Συλλόγων
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι,
έχω  την  τιμή  φέτος,  να  σας  υποδέχομαι  στην  καθιερωμένη 
εκδήλωση  για  την  κοπή  της  βασιλόπιτας  του  παραρτήματος 
Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.
Θέλω  όλους  να  σας  ευχαριστήσω  που  αποδεχθήκατε  την 
πρόσκλησή  μας  και  να  σας  μεταφέρω  τις  ευχές  της  Διοικούσας 
Επιτροπής για: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ, 

Πέρα από τις  ευχές που επιβάλλονται  και  θα πρέπει  να γίνονται, 
πιστεύουμε  ότι  από  μόνες  τους  δεν  φτάνουν.  Για  να  υπάρξουν 
αποτελέσματα, οφείλουμε πάντα να εντείνουμε και να βελτιώνουμε 
τις προσπάθειές μας, με προγραμματισμό, μεθοδική εργασία αλλά 
και  συνεργασία  για  να  μπορούμε  να  ευελπιστούμε  στα  καλύτερα 
αποτελέσματα.
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Κατά  την  κοπή  της  βασιλόπιτας  συνηθίζεται  να  πραγματοποιείται 
ένας σύντομος απολογισμός της δράσης του παραρτήματος στον 
χρόνο που μας πέρασε. Συντομα θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι 
καθ’  όλη τη  διάρκεια  του 2008 το Παράρτημά μας εργάστηκε  και 
παρήγαγε  έργο,  προκειμένου  και  να  εκπροσωπήσει  επάξια  τους 
συναδέλφους  που  απαρτίζουν  το  επιμελητήριο  στους  νομούς 
Δράμας,  Καβάλας  &  Σερρών,  αλλά  και  να  εκφράσει  υπεύθυνες 
επιστημονικές  απόψεις  στα  θέματα  που  αφορούν  τον  πρωτογενή 
τομέα, την αγροτική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη, την αλιεία 
και το περιβάλλον.
Μπορώ  υπεύθυνα  να  σας  διαβεβαιώσω  ότι  καταβάλαμε  κάθε 
αναγκαία  προσπάθεια  σε πολλούς τομείς  και  μάλιστα,  σε  πολλές 
περιπτώσεις, χωρίς να επιζητούμε τη δημοσιότητα, όταν κρίναμε ότι 
αυτή  δε  θα  συμβάλει  σε  κάτι  περισσότερο  ή  όταν  μας  πίεζε  ο 
χρόνος.

Για  να  μην  σας  κουράσω  θα  περιοριστώ  σε  μερικές  μόνον 
ενδεικτικές αναφορές.

1)  Υλοποιήσαμε με επιτυχία πρόγραμμα στο οποίο ήμασταν τελικοί 
δικαιούχοι και το οποίο ήταν ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ΙΝΤΕΡΕΓΚ.  
2)  Υποβάλλαμε νέα αίτηση για ανάληψη νέου προγράμματος ΛΑΕΚ 
μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης παλαιότερου μέσα στο 2008 
και  είμαστε  ένα  από  τα  δύο  παραρτήματα  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  που 
ασχολείται  με  προγράμματα  κατάρτισης  ως  αρμόδιος  κοινωνικός 
εταίρος.
3)  Συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα ζητήματα που αφορούν τον 
χωροταξικό  σχεδιασμό  της  χώρας,  αλλά  και  των  Δήμων  της 
περιοχής. Ταυτόχρονα μέσα στο έτος καταθέσαμε τις προτάσεις για 
τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων Ελευθερών και Καβάλας 
και εκφράσαμε τις απόψεις μας  για την γεωλογική διερεύνηση του 
Δήμου Ορφανού στα πλαίσια του Σχεδίου Χωρικής και  Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του Δήμου Ορφανού αλλά και για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ελευθερών. 
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4)  Καταθέσαμε τις αντιρρήσεις μας, συντασσόμενοι με τους άλλους 
τοπικούς φορείς και  πρωτοστατώντας στα θέματα που θίγουν την 
Ανατολική  Μακεδονία  όπως  για  παράδειγμα  για  την  περιοχή  της 
Βάσοβα  και  τον  σχεδιασμό  χρήσης  της  περιοχής,  αλλά  και  τον 
σχεδιασμό κατασκευής εργοστασίου Λιθάνθρακα.
5)   Ασχοληθήκαμε  με  θέματα  που  αφορούν  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος και της υγεία μας, όπως είναι το θέμα που ανέδειξε 
το παράρτημα μας και  αφορούσε την επισήμανση των δυσμενών 
επιπτώσεων  από  την  καύση  των  καλαμιών  τόσο  στα   οργανικά 
εδάφη των Τεναγών Φιλλίπων όσο και στις άλλες περιοχές.
6)  Συνεχίζουν να μας απασχολούν θέματα που έχουν να κάνουν με 
τα,  υπό  έγκριση  και  κατασκευή  «μικρά»  έργα  αξιοποίησης  των 
νερών των ποταμών αλλά και των ρεμάτων.
7)  Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων ολοκληρώθηκε το Γ΄ ΚΠΣ και 
ελπίζουμε  με  την  έλευση  της  νέας  ηγεσίας  του  Υπουργείου 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  να  υλοποιηθεί  κανονικά  ο 
σχεδιασμός της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.
8)  Στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής περιόδου το παράρτημα μας 
συνέταξε  και  κατέθεσε  τις  προτάσεις  του  προς  τις  αναπτυξιακές 
εταιρίες,  των  προγραμμάτων  Leader Ν.Καβάλας  και  Leader 
Ν.Σερρών, ενώ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών 
Καβάλας κατέθεσε τις προτάσεις του όσον αφορά το Leader Αλιείας 
Ν.Καβάλας.
9)  Όσον αφορά τα δασικά θέματα υποβάλαμε τις προτάσεις μας για 
την διάρθρωση των δασικών υπηρεσιών και ανταποκριθήκαμε στο 
αίτημα  κατάθεσης  συνοπτικών  απόψεων  περί  δασικών 
διαχειριστικών  μελετών  ενώ  ακόμα  κάναμε  παρέμβαση  και 
προτάσεις  στο  θέμα  της  σωστής  έναρξης  της  λειτουργίας  του 
θεσμού των Δασικών Φυτουγειονομικών ελεγκτών. 
10)  Κάναμε παρεμβάσεις   και  εμείς  σαν παράρτημα αλλά και  το 
κεντρικό  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  στον  τομέα  της  αναγνώρισης  του  5ου  έτους 
Σπουδών  των  Γεωτεχνικών  Επιστημών  ως  μεταπτυχιακού  τίτλου 
Σπουδών.  Αυτό  άλλωστε  είναι  ένα  θέμα  που  αφορά  και  άλλους 
κλάδους όπως για παράδειγμα τους μηχανικούς και μια συνεργασία 
μαζί τους έστω και σε τοπικό επίπεδο θα έλεγα ότι θα έχει θετικά 
αποτελέσματα. 
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11)  Στον εκπαιδευτικό τομέα κάναμε παρέμβαση για τις αδικίες στις 
μεταγραφές  Γεωτεχνικών  φοιτητών  στα  διάφορα  Γεωτεχνικά 
τμήματα της χώρας μας.
12)  Άλλες παρεμβάσεις που κάναμε αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 
τις  συνθήκες εργασίας των Γεωτεχνικών σε αυτόν τον οργανισμό, 
καθώς και για
την  κατάσταση λειτουργίας  των αλευροβιομηχανιών στην  περιοχή 
μας κ.α.
13)    Διοργανώσαμε  σύσκεψη  στο  παράρτημα  με  θέμα  τις 
παράνομες εισαγωγές λιπασμάτων και  πολλαπλασιαστικού υλικού 
από  γειτονικές  χώρες,  δημιουργώντας  θέμα,  που  συζητήθηκε  και 
στη Βουλή με ανάλογη επερώτηση.
14)  Στον τομέα της ασφάλειας του καταναλωτή εξακολουθούν οι 
έλληνες  γεωτεχνικοί  να  εγγυώνται  την  ασφάλεια  διατροφής  της 
ελληνικής οικογένειας, Για το λόγο αυτό κάθε Έλληνας που νιώθει 
ότι τον αφορά το θέμα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την άμεση 
γεωτεχνική  επιστημονική  στελέχωση  όλων  των  εμπλεκομένων 
φορέων.
15)   Διοργανώσαμε  2  ενημερωτικές  ημερίδες  για  όλους  τους 
συναδέρφους του παραρτήματος,  στην Δράμα και  στις  Σέρρες με 
θέμα το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (ΤΕΑΓΕ) 
μαζί  με  μια  σειρά  ενημερωτικών  συναντήσεων  σε  διάφορες 
Γεωτεχνικές  υπηρεσίες,  όπου  παρουσιάστηκαν  τα  πλεονεκτήματα 
του ταμείου. 
16)  Υποβάλαμε  υπόμνημα  με  προτάσεις  που  αφορούν  την 
ανάπτυξη της περιοχής στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Κιλτίδη με αφορμή την επίσκεψη του στην Καβάλα για 
τα εγκαίνια του Τοπικού ΤΟΚΑΑ.
 17) Κάναμε προτάσεις που αφορούσαν τη σύνταξη Γεωργοτεχνικών 
-Γεωργοοικονομικών μελετών για  την τεκμηρίωση της οικονομικής 
σκοπιμότητας  των  έργων  αναδασμών,  καθώς  και  άλλες  που 
αφορούσαν  την  καθιέρωση  αμοιβολογίου  για  τα  Σχέδια  Δράσης 
Νέων Αγροτών και τα Σχέδια Βελτίωσης.
19)   Αποδεχθήκαμε την πρόσκληση του ΟΚΑΝΑ για συμμετοχή στο 
κέντρο πρόληψης και καταπολέμησης Ναρκωτικών Ν. Καβάλας ενώ 
ακόμα την εποχή των εορτών βοηθήσαμε οικονομικά ιδρύματα που 
προσφέρουν κοινωνικό έργο στην περιοχή μας.
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20)  Ακόμα προχωρήσαμε σε διαβουλεύσεις με πληθώρα τοπικών 
φορέων ακούγοντας τα προβλήματα τους (Σύλλογος Επαγγελματιών 
Γεωπόνων Ν.Σερρών, Συντάκτες σχεδίων Βελτίωσης κ.α.)

Κυρίες και κύριοι,
Επιτρέψτε  μου,  μία  γενική  διαπίστωση.  Οι  συνθήκες  σήμερα 
αλλάζουν ραγδαία.  Η κυρίαρχη λέξη είναι  ο  ανταγωνισμός  και  το 
πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Δεν είναι επιτρεπτό, αλλά ίσως ούτε 
και  ανεκτό  ο  έλληνας  γεωτεχνικός  να  βρίσκεται  υπό  την  πίεση 
διαθέσεων  αποκλεισμών,  που  δεν  έχουν  ούτε  οικονομική,  ούτε 
νομική, ούτε επαγγελματική αλλά ούτε και κοινωνική βάση. Μιλάμε 
φυσικά για αποφάσεις της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  οι  οποίες  δημιουργούσαν 
αποκλεισμούς Γεωτεχνικών προς όφελος κάποιων άλλων. Άλλωστε 
το παράρτημα μας αλλά και το κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε προχώρησαν σε 
πληθώρα παρεμβάσεων στο θέμα αυτό. 
 

Αγαπητοί φίλοι,
        Οφείλουμε  να τονίσουμε ότι δε θα υπάρξει ουσιαστική και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη στη χώρα, όσο θα ασκούνται πιέσεις στον 
επιστήμονα γεωτεχνικό του ιδιωτικού τομέα. Αυτόν που, χωρίς να 
επιβαρύνει κανέναν, αποτελεί το στυλοβάτη της ελληνικής γεωργίας 
και  κτηνοτροφίας,  που  αναλαμβάνει  τις  ευθύνες  τόσο  του 
εφοδιασμού, του συμβούλου, της διάγνωσης και της θεραπείας, της 
ασφάλειας  του  καταναλωτή  όσο  και  της  διασφάλισης  της 
παραγωγής, με παράλληλη μέριμνα για το περιβάλλον, σηκώνοντας 
ταυτόχρονα και το βάρος των γεωργικών χρηματοδοτήσεων και της 
παροχής υπηρεσιών. Με λίγα λόγια αποτελεί τον συνδετήριο κρίκο 
ανάμεσα στην πολιτεία και τον Γεωργό, Κτηνοτρόφο και Αλιέα.

1)   Υλοποιήσαμε την ηλεκτρονική ενημέρωση για τις αποφάσεις και 
τις δραστηριότητες του παραρτήματος και για κάθε άλλο ενδιαφέρον 
ζήτημα,  μέσω  Email σε  όσα μέλη το  επιθυμούν,  φτιάχνοντας  μια 

5



βάση  δεδομένων  e-mail και  επιζητούμε  να  την  εμπλουτίσουμε 
περισσότερο με την βοήθεια όλων των συναδέρφων. 
2)   Μέσα σε ένα 2μηνο θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του site του 
παραρτήματος, το οποίο θα καταβάλουμε την μέγιστη προσπάθεια 
να είναι επίκαιρο και ενημερωμένο.
3)   Ζητήσαμε και ζητάμε την βοήθεια όλων των Γεωτεχνικών του 
παραρτήματος μας, ώστε να συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές, 
αναλόγως  και  του  γνωστικού  τους  αντικειμένου,  προκειμένου  να 
μπορεί  το  παράρτημα  να  επιτελεί  το  έργο  του,  καταθέτοντας 
προτάσεις  για  διάφορα  θέματα  που  του  ζητούνται  η  κρίνει  αυτό, 
ευχαριστώντας  παράλληλα  όλους  τους  συναδέρφους  που  μας 
βοήθησαν σε αυτό τον τομέα το προηγούμενο έτος.
4)   Σχεδιάζουμε την διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με θέμα 
την ποιότητα των υδάτων. 
5)  Σχεδιάζουμε τις παρεμβάσεις μας ώστε να αρθούν οι ανισότητες 
που υπάρχουν στον υπολογισμό των αντικειμενικών φορολογητέων 
αγροτικών εισοδημάτων από τις ΔΟΥ μεταξύ των περιφερειών της 
χώρας, με κλασικό παράδειγμα τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών 
της  Κρήτης  οι  οποίες  φορολογούνται  μέχρι  και  στο  1/3  της 
φορολογητέας αξίας των ίδιων, δικών μας καλλιεργειών. 
6)   Και τέλος προχωράμε στην ριζική ανακαίνιση και  αναδιάταξη 
των χώρων του παραρτήματος.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας διαβεβαιώνουμε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε με ισχυρή, 
καλοπροαίρετη, αν χρειαστεί και αμείλικτη, κριτική, πρωτίστως όμως 
με ακόμη περισσότερη παραγωγή έργου,  με  κύριο  στόχο όχι  την 
εξυπηρέτηση των επαγγελματικών συμφερόντων των γεωτεχνικών 
αλλά  την  ανάπτυξη  του  πρωτογενούς  τομέα.  Άλλωστε  ανάπτυξη 
χωρίς γεωτεχνική επιστήμη & χωρίς γεωτεχνικούς είναι αδιανόητη σε 
ολόκληρη την υφήλιο. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι,
       Κατά  το  τέλος  του  2007  πραγματοποιήθηκαν  εκλογές. 
Φρονούμε ότι  πρέπει  άμεσα να γίνουν πολλές τομές στον τρόπο 
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, να επικαιροποιηθούν τα μητρώα και 
να  επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση εγώ αλλά και η 
ΔΕ συνολικά θέλουμε να συγχαρούμε τόσο τους εκλεγέντες όσο και 
όλους τους υποψηφίους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 
συναδέλφους που προσήλθαν και ψήφισαν κάθε παράταξη.
Θέλω έτσι να σας ευχαριστήσω για την ψήφο σας ευχαριστώντας 
πρώτα τα μέλη της ΔΕ, τον καθένα ξεχωριστά.
Ντώνα  Κων/νο
Σωτηριάδη  Δημήτριο
Τσιτσώνη  Αλκιβιάδη
Γιαννόγλου Παντελή
Αγγελίδη  Τάκη
Βαρούδη  Λεωνίδα
Δουλγερίδη  Απόστολο
Ζάββο  Κων/νο
Ζαραφειάδη  Παναγιώτη
Λαγούδα  Χρήστο

Επίσης  οφείλω  να  ευχαριστήσω  τους  υπαλλήλους  του 
επιμελητηρίου, την κ.Ελένη Τσαταλπά και τον κ. Αμπελίδη Θεόδωρο 
Γεωπόνο για την πολύ καλή συνεργασία μας.
Οφείλω ακόμα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τον Σύλλογο 
Γεωπόνων  Ν.  Καβάλας,  και  όλες  τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις 
των  γεωτεχνικών  για  τη  συνεργασία  τους  μαζί  μου  και  με  το 
παράρτημα μας συνολικά.

Για να λειτουργήσουμε και να πραγματοποιηθούν όλα αυτά όμως, 
χρειάστηκε  πολλές  φορές  να  θυσιάσουμε  μεγάλο  μέρος  από  τον 
προσωπικό μας χρόνο. Οφείλουμε γι’  αυτό να ευχαριστήσουμε τις 
οικογένειες  μας  για  την  βοήθεια  τους,  στην  προσπάθεια  μας  να 
είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.
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         Όπως  γνωρίζετε  η  ΔΕ  του  παραρτήματος  Ανατολικής 
Μακεδονίας αποφάσισε κάθε χρόνο στην εκδήλωση της κοπής της 
βασιλόπιτας του επιμελητηρίου  να βραβεύει  συναδέλφους για  την 
διάκρισή τους σε διάφορους τομείς:

Συγκεκριμένα  φέτος  η  ΔΕ  μεταξύ  πολλών  αξιόλογων  απόψεων 
αποφάσισε, ομόφωνα, να τιμήσει:
1)     Τον  Σερραίο  πολιτικό  και  Γεωτεχνικό  Βασιλακάκη Βασίλειο, 
Κτηνίατρο για την Προσφορά του στην Κοινωνία.

Ο συνάδερφος κ.  Βασιλακάκης  γεννήθηκε το  1947 στο Νεοχώρι 
Σερρών.
Αποφοίτησε  από  το  Α’  Γυμνάσιο  Αρρένων  Σερρών,  και  είναι 
πτυχιούχος της Κτηνιατρική Σχολής του Αριστ.Πανεπ.Θεσ/νίκης.
Την επαγγελματική του σταδιοδρομία την ξεκίνησε ως ιδιώτης στις 
Σέρρες, όπου και εκλέχτηκε βουλευτής το 1989 με το ΠΑΣΟΚ και 
συνέχισε να εκλέγεται μέχρι και  τις εκλογές του 1993, αλλά και του 
2000 ενώ το 1994 ορκίζεται Υφυπουργός Γεωργίας.
Το  1987  συμμετείχε  στο  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  Ν.  Σερρών  ως 
εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Σήμερα  του  απονέμουμε  τιμητική  πλακέτα  για  την  ευρύτερη 
προσφορά του στην κοινωνία. 
Καλώ, λοιπόν τον τιμώμενο συνάδελφο να προσέλθει …

2)    «Για  την  προσφορά  του  στην  τοπική  και  Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση», η ΔΕ αποφάσισε να τιμήσει τον κτηνίατρο από την 
Δράμα, κ. Κάργα Γεώργιο.
Ο  συνάδελφος  κ.  Κάργας  ,  γεννήθηκε  το  1951,  σπούδασε  και 
αποφοίτησε το 1975 από το τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου 
της Messina της Ιταλίας. 
          Οι πολιτικές του δραστηριότητες οι οποίες προέρχονται από 
το ενδιαφέρον του για την πρόοδο του τόπου του, περιλαμβάνουν τη 
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συμμετοχή του από το 1994 στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, την 
θητεία του ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας από το 
2002-2004  και  την  θητεία  του  ως  Αντιδημάρχου  Δράμας,  ενώ 
σήμερα είναι πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
           Σήμερα του απονέμουμε τιμητική πλακέτα για την ευρύτερη 
προσφορά του στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Καλώ, λοιπόν τον τιμώμενο συνάδελφο να προσέλθει …

3)     «Για την προσφορά του στις Γεωτεχνικές επιστήμες και στους 
Γεωτεχνικούς», η ΔΕ αποφάσισε να τιμήσει τον Σερραίο Γεωτεχνικό, 
κ. Βασίλειο Στεργιόπουλο.

Ο συνάδερφος κ. Στεργιόπουλος γεννήθηκε το 1946 στην Βαμβακού 
Φαρσάλων  του  Ν.Λαρίσης.  Είναι  πτυχιούχος  της 
ΓεωπονοΔασολογικής  Σχολής  του  Αριστ.Πανεπ.Θες/νίκης   με  την 
ειδικότητα του Δασολόγου.
                 Διορίστηκε στο Δασαρχείο Καρπενησίου το 1975 και 
συνταξιοδοτήθηκε το 2004 στις Σέρρες. 
                  Σε αυτά τα 33 χρόνια υπηρεσίας του, προσέφερε τόσο 
στην προστασία του Δασικού περιβάλλοντος και  στις  Γεωτεχνικές 
Επιστήμες γενικότερα, όσο και στους Γεωτεχνικούς, ειδικότερα αφού 
υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος του Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Ανατολικής Μακεδονίας το 1987.

Σήμερα  του  απονέμουμε  τιμητική  πλακέτα  για  την  ευρύτερη 
προσφορά του στις Γεωτεχνικές Επιστήμες και στους Γεωτεχνικούς.
Καλώ, λοιπόν τον τιμώμενο συνάδελφο να προσέλθει …

4)     «Για την προσφορά του στην κοινωνία και τον Αθλητισμό», η 
ΔΕ  αποφάσισε  να  τιμήσει  τον  Καβαλιώτη  Γεωλόγο,  κ.  Κων/νο 
Παπακωνσταντίνου.

         Ο συνάδελφος κ. Παπακωνσταντίνου, γεννήθηκε το 1954 στην 
Ελευθερούπολη,  σπούδασε  και  αποφοίτησε  από  το  Γεωλογικό 
Τμήμα  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου  Θεσσαλονίκης  και  στην 
συνέχεια  αποφοίτησε  από  το  τμήμα  Μηχανικής  Πετρελαίου  του 
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Πολυτεχνείου Ορυχείων του Ν.Μεξικού στις Η.Π.Α.. Στην συνέχεια 
εργάστηκε στη Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με αντικείμενο την έρευνα και 
παραγωγή κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
       Το 1985 επέστρεψε στην Ελλάδα. Δημιούργησε την Εταιρεία 
ΓΕΩΤΕΚ ΑΤΕ και  είναι  Διευθύνων Σύμβουλος στην ΚΑΒΑΛΑ OIL 
ΑΕ. 
        Πέραν της αξιόλογης επαγγελματικής του δραστηριότητας έχει 
μεγάλη  προσφορά  και  στον  αθλητισμό  της  περιοχής  αλλά  και 
Πανελλαδικά.  Είναι  πρόεδρος  της  Ένωσης  Καλαθοσφαίρισης 
Καβάλας και της Κ.Α.Ε. που δημιουργήθηκε για να συμμετέχει στο 
πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας Μπάσκετ Ανδρών. Μεγαλύτερη του 
επιτυχία  και  κατόρθωμα  δικό  του  άλλα  και  της  διοίκησης  του 
Συλλόγου δεν είναι μόνο η συμμετοχή της ομάδα στην υψηλότερη 
Εθνική κατηγορία Μπάσκετ Ανδρών, αλλά και η συμμετοχή της με 
αξιώσεις και αξιόλογη πορεία.

Σήμερα  του  απονέμουμε  τιμητική  πλακέτα  για  την  ευρύτερη 
προσφορά του στην Κοινωνία και τον Αθλητισμό. 
Καλώ, λοιπόν τον τιμώμενο συνάδελφο να προσέλθει …

Ευχαριστώ πολύ.
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