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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ.1379 
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 
Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος 

 
 
Προς: 

 
 
 
 

  Κοιν.: 
 

Αριθ. Πρωτ:  241 
 
- Μ.Μ.Ε. ∆ράμας, Καβάλας,  
- ΤΕΕ Α.Μ. 
-Λοιπό Γεωτεχνικό και Τεχνικό 
Τύπο 
 
-∆.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
-∆.Σ. Τ.Ε.Ε. 
-Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
-Μέλη του Παραρτήματος Α.Μ. 
-Μέλη του ΤΕΕ Α.Μ. 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

  
 
 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας στα πλαίσια της 

συμμετοχής του στην Α.Σ. με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» που υλοποιεί 

πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ενημερωτική ημερίδα για τους 

υποψήφιους ωφελούμενους του προγράμματος (δράση 3.02-Α).  

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 

καλεί όλους τους νέους Γεωτεχνικούς και Μηχανικούς της Π.Ε. Καβάλας να παραβρεθούν στην 

εν λόγω ημερίδα προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφέλη και την διαδικασία ένταξης τους 

στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και για να υποβάλουν τα ερωτήματα τους σχετικά με την 

ήδη εκδοθείσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη τους στο εν λόγω 

πρόγραμμα που λήγει στις 12 Απριλίου. 

 

Η ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Α.Μ., Βότση 

2 στην Καβάλα την Τρίτη 19 Μαρτίου στις 10:00 π.μ. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

10:00 - 10:15 Προσέλευση-Καταγραφή συμμετεχόντων 

10:15 - 10:45 Χαιρετισμοί προέδρων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Α.Μ. – Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 

10:45 - 11:15 Παρουσίαση του προγράμματος από τον κ. Γεώργιο Σταμπουλή,  

11:15 – 12:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση. 



 

Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς αλλά και τους Μηχανικούς να 

παρακολουθήσουν την ημερίδα και να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα διότι αποτελεί 

μια αξιόλογη προσπάθεια από όλους τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής μας για την 

καταπολέμηση του φαινομένου της απώλειας επιστημονικού εργατικού δυναμικού (διαρροή 

εγκεφάλων –brain drain) το οποίο στερεί από την τοπική οικονομία ένα πολύτιμο κεφάλαιο σε 

ανθρώπινο δυναμικό. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 
του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 
 
 
 
 

Ζαφείρης Μυστακίδης 
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