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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Για την βπάβεςση τέκνων Γεωτεσνικών πος πέτςσαν στιρ εξετάσειρ για την εισαγωγή 

στα ΑΕΙ - ΣΕΙ 

 

Ζ Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ζε 

πξόζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο, βξάβεπζε ηελ Παξαζθεπή 15 Φεβξνπαξίνπ, ζε κηα ζεκλή ηειεηή ηα 

παηδηά ηωλ ζπλαδέιθωλ Γεωηερληθώλ πνπ πέηπραλ ηελ εηζαγωγή ηνπο ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο 

ρώξαο καο γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2012. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε βξάβεπζε απνηειεί επηβξάβεπζε ηόζν ηωλ πξνζπαζεηώλ απηώλ ηωλ 

λέωλ παηδηώλ όζν θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Οη λένη απηνί, κε ηελ επηηπρία ηνπο απηή 

εθπιήξωζαλ κέξνο ηωλ νλείξωλ ηνπο. Σα όλεηξα απηά όκωο γηα λα νινθιεξωζνύλ πιήξωο ζα 

πξέπεη λα επηζθξαγηζηνύλ θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. ήκεξα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ όινη βηώλνπκε κηα ηέηνηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαληάδεη καθξηλή 

θαη πάξα πνιύ δύζθνιε. Γηα απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα ζπκβάινπκε όινη καο ζην μεπέξαζκα 

απηήο ηεο θξίζεο ώζηε λα δώζνπκε ζε απηά ηα λέα παηδηά πξννπηηθέο απνθαηάζηαζεο εληόο 

ηεο ρώξαο καο. 

Σν Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην ππεξεηώληαο ηνλ ζεζκηθό ηνπ ξόιν ζην Πξωηνγελή Σνκέα 

ηεο Οηθνλνκίαο καο, ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ έμνδν ηεο ρώξαο καο από ηελ θξίζε, ζε έλαλ 

πξωηνγελή ηνκέα πνπ όινη πιένλ παξαδέρνληαη όηη απνηειεί ην κνριό εμόδνπ ηεο ρώξαο καο 

από απηή ηελ θξίζε. Παξάιιεια όκωο ζε ηνπηθό επίπεδν ην παξάξηεκα καο ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ηεο πεξηνρήο (ΣΔΔ, Οηθ. Δπηκειεηήξην θ.α.) επηρεηξεί λα 

ζηακαηήζεη θαη ηελ αηκνξξαγία ηεο πεξηνρήο καο ζε επηζηεκνληθό πξνζωπηθό πξνο ην 

εμωηεξηθό, κέζω ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ κε ηίηιν «πλεπώο 

Πεξηθέξεηα». 
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