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Θέμα: «πγραξεηήξηα επηζηνιή ζηνπο επηηπρόληεο ηωλ Παλειιαδηθώλ εμεηάζεωλ»
Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Γεωηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο εθθξάδνπλ ηα ζεξκά
ηνπο ζπγραξεηήξηα ζε όζνπο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηωλ παλειιαδηθώλ
εμεηάζεωλ ηνπ 2012 θαη επέηπραλ ηελ εηζαγωγή ηνπο ζε ηκήκαηα ηωλ ΑΔΗ θαη ηωλ
ΣΔΗ, αιιά αθόκα θαη ζε απηνύο πνπ πξνζπάζεζαλ θαη δελ επέηπραλ ηνπιάρηζηνλ γηα
θέηνο ηηο επηδηώμεηο ηνπο.
Με ηελ εηζαγωγή ηνπο ζηηο ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηθαηώλνληαη
νη θόπνη θαη νη πξνζπάζεηεο ηόζν ηωλ ίδηωλ όζν θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Νένη
θνηηεηέο πηα, παηδηά κε ηαιέληα θαη θιίζε ζηηο επηζηήκεο, απνηεινύλ ηελ ειπίδα γηα
ηνλ ηόπν καο θαη καο δίλνπλ ζηγνπξηά γηα έλα θαιύηεξν αύξην πνπ όινη καδί
κπνξνύκε λα ρηίζνπκε. Πνιιά ζπγραξεηήξηα ζέινπκε λα δώζνπκε θαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο πνπ ήηαλ αξωγνί θαη ζύκβνπινη ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Δπρόκαζηε
ηέινο, θαιή επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ηνπο γηα ηνπο λεαξνύο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαη
θαιή δύλακε ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Δηδηθόηεξα, γηα ηνπο επηηπρόληεο ζηηο Γεωηερληθέο ρνιέο, ηνπο επρόκαζηε
θαιή πξόνδν ζηηο ζπνπδέο ηνπο, πηζηεύνληαο όηη νη γλώζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ ζε
απηέο ηηο ζρνιέο ζα απνηειέζνπλ αθελόο ζεκαληηθό εθόδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο απνθαηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξωηνγελή ηνκέα
ηνπ ηόπνπ καο. Άιιωζηε, είλαη θαζνκνινγνπκέλωο απνδεθηό όηη ν πξωηνγελήο
ηνκέαο ηεο ρώξαο καο θαιείηαη λα απνηειέζεη ην κνριό εμόδνπ ηεο ρώξαο καο από
ηε ρεηκάδνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, έλαο πξωηνγελήο ηνκέαο πνπ ζηεξίδεηαη

επηζηεκνληθά ζηνπο Γεωηερληθνύο επηζηήκνλεο θαη ζην Γεωηερληθό θιάδν, ηνλ νπνίν
πιένλ θαινύληαη λα ππεξεηήζνπλ θαη νη λεαξνί θνηηεηέο.
Σν Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
ήηαλ θαη παξακέλεη πάληνηε ζηε δηάζεζε ηωλ ελ δπλάκεη γεωηερληθώλ.
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