
                   

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΘΕΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

   Το Επιμελητήριο Σερρών σε Ειδική Τελετή βράβευσε τους επιτυχόντες – παιδιά μελών του στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δεκάδες νέοι φοιτητές και φοιτήτριες με γονείς, συγγενείς και φίλους 

τους πλημμύρισαν την Αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» και παρέλαβαν τους επαίνους και τα 

βραβεία του Επιμελητηρίου Σερρών για την επιτυχία τους. 

   Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και επέδωσαν Επαίνους ο εκπρόσωπος του 

Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου, Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Φωτιάδης, 

Προϊστάμενος Ναού Αγίου Νικήτα Σερρών, η Βουλευτής Σερρών, κα Φωτεινή Αραμπατζή, η 

εκπρόσωπος του Βουλευτή Σερρών κου Κώστα Καραμανλή, κα Λία Εργίνη, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κος Ιωάννης Μωυσιάδης, ο τέως Υπουργός, κος Θεόφιλος 

Λεονταρίδης,  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κος 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κος Θεόδωρος 

Αραμπατζής, ο εκπρόσωπος του Διοικητή της Πυροσβεστικής Σερρών, Υποπυραγός Κώστας 

Πολύζος, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Σερρών, κος Σωτήρης Κοτσαμπάς και μέλη της νέας 

Διοικητικής Επιτροπής και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. 

   Η τελετή – θεσμός εδώ και χρόνια ολοκληρώνει τις Εορταστικές εγκαινιάζοντας με τον πιο 

αισιόδοξο τρόπο τις Εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου για το 2018. Ο Πρόεδρος, Χρήστος Μέγκλας, 

στο χαιρετισμό που απηύθυνε στους νέους φοιτητές, τους παρότρυνε να είναι κοντά στο 

Επιμελητήριο, να παρακολουθούν τις δράσεις και τις ενέργειές του και να επιδιώκουν να 

μαθαίνουν συνεχώς τα νέα των επιχειρήσεων του τόπου μας και όλα τα θέματα που σχετίζονται 

με την οικονομία του. Διότι έτσι, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι ίδιοι, είτε συνεχίζοντας και 

αναπτύσσοντας τις επιχειρήσεις των γονιών τους, είτε από άλλη επαγγελματική θέση σύμφωνα 

με τις σπουδές τους, θα μπορούν να παραμένουν στον τόπο μας και να συμβάλλουν ως νέοι 

επιστήμονες στην πρόοδο και ανάπτυξη χαράσσοντας ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας. 

Ο κος Χρήστος Μέγκλας αναφέρθηκε σε μία σειρά από δραστηριότητες του Επιμελητηρίου 

σχετικές με την παιδεία, την εκπαίδευση και την προβολή του Νομού (Μαθητών Επιχειρείν, 
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Πρόγραμμα Κατάρτισης Ξεναγών, SEREXPO, Μελέτες, Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα 

ΕΡΜΗΣ, Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, e-shop, e-booking, Επενδυτικά Προγράμματα  

κ.π.α.).   

   Στο χαιρετισμό και στα συγχαρητήριά τους προς τους φοιτητές όλοι οι επίσημοι τόνισαν ότι ο 

Έπαινος και η αναγνώριση της επιτυχίας τους εκπέμπει ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα τόσο για 

τους ίδιους και τις οικογένειές τους όσο και για την χώρα μας προς ένα μέλλον προόδου και 

ευημερίας μέσα από την αριστεία, τη γνώση και την εργατικότητα των νέων επιστημόνων.  

   Η βράβευση και ο αναμνηστικός Έπαινος «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» εκ μέρους του Επιμελητηρίου 

συνοδεύτηκαν και από χρηματική χορηγία.  

 Σημείωση: Οι φωτογραφίες με τη βράβευση όλων των επιτυχόντων είναι δημοσιευμένες στο facebook του 

Επιμελητηρίου.  

 


