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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας παράρτηµα Αν. Μακεδονίας ολοκλήρωσε 

µε µεγάλη επιτυχία τα επιδοτούµενα σεµινάρια επιµόρφωσης που διοργάνωσε για τα 

µέλη του.  

Τα σεµινάρια αυτά υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του διασυνοριακού 

προγράµµατος Ελλάδα-Βουλγαρία. Τίτλος του προγράµµατος µε ακρωνύµιο 

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

OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS». Ανάδοχο ΚΕΚ υλοποίησης των 

σεµιναρίων ήταν το «Μεσογειακό Συµβουλευτικό Σύστηµα ΚΕΚ Α.Ε.» Τα αντικείµενα 

των σεµιναρίων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δύσκολης οικονοµικής εποχής 

που βιώνουµε. Για την Καβάλα αντικείµενο ήταν η «Οργάνωση και διοίκηση 

µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε έµφαση σε περιόδους κρίσης» ενώ για τις 

Σέρρες ήταν η «Οικονοµική διαχείριση και τεχνικές είσπραξης οφειλών και 

υποχρεώσεων». Τα σεµινάρια αυτά ολοκληρώθηκαν, όπως προβλέπονταν από το 

πρόγραµµα, µε µια εκπαιδευτική εκδροµή στην Βουλγαρία. Στην εκδροµή αυτή 

πέραν των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προέβλεπε το πρόγραµµα 

του σεµιναρίου, οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ηµερίδα 



    

άλλου διασυνοριακού προγράµµατος Ελλάδα-Βουλγαρία µε το ακρωνύµιο 

“CommoNaR” στο ∆ήµο STRUMYANI της Βουλγαρίας. 

Ιδιαίτερα όµως σηµαντική και χρήσιµη ήταν και η συνάντηση που είχαν οι 

εκπαιδευόµενοι µε την Ένωση Παραγωγών & Εµπόρων Γαλακτοκοµικών, 

Τυροκοµικών και Σιτηρών Προϊόντων του Blagoevgrad. Εκεί, παρουσιάστηκε από 

τους εκπροσώπους της ένωσης η κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τοµέα 

της γείτονας χώρας και στη συνέχεια επί µακρόν δεχθήκανε ερωτήµατα από τους 

συναδέλφους Γεωτεχνικούς. Κλείνοντας αυτή τη συνάντηση ο Πρόεδρος του 

Παραρτήµατος κ. Μυστακίδης Ζαφείρης αναφέρθηκε στις προοπτικές συνεργασίας 

µεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας που ανοίγονται στον Πρωτογενή τοµέα τόσο µέσω του 

προγράµµατος Emplocomp, όσο και µέσω άλλων αντίστοιχων προγραµµάτων, 

συνεργασία που µπορεί να αποβεί προς όφελος της οικονοµίας της περιοχής µας. 

Κινούµενοι στα πλαίσια αυτά ανταλλάχθηκαν αναµνηστικά δώρα µε τους 

Βούλγαρους, διανεµήθηκαν τουριστικά φυλλάδια της περιοχής µας και τους έγινε 

πρόσκληση για µελλοντική επίσκεψη τους στην Πατρίδα µας. 

 Το παράρτηµα του ΓΕΩΤΕΕ της Αν. Μακεδονίας συνεχίζοντας την προσφορά 

του στην τοπική κοινωνία και στους Γεωτεχνικούς, σε συνεργασία και µε άλλους 

φορείς, έχει προγραµµατίσει την διοργάνωση και άλλων εκπαιδευτικών σεµιναρίων 

και ηµερίδων για θέµατα που αφορούν τον Πρωτογένη τοµέα. Έναν θεµελιώδη τοµέα 

της Εθνικής µας Οικονοµίας που µπορεί τα τελευταία χρόνια να ήταν στο περιθώριο 

αλλά σήµερα στη δίνη της οικονοµικής κρίσης (µαζί µε τον Τουρισµό) αναδύεται ως ο 

µοναδικός µοχλός ανάπτυξης και εξόδου της χώρας µας από την κρίση. 

 

             

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


