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                                                                                                      Πειραιάς  27/10/2017 
 
                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

  ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1188  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  μμιιαα  ααννεεππίίσσηημμηη  σσυυννάάννττηησσηη  μμεεττααξξύύ  εεκκππρροοσσώώππωωνν    ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  
ττάάξξηηςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααιι  ττηηςς  ΔΔοομμιιννιικκααννήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  ((ΆΆγγιιοοςς  ΔΔοομμίίννιικκοοςς))..  

ΣΣττηηνν  εενν  λλόόγγωω  σσυυννάάννττηησσηη,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  οοιικκοοδδεεσσππόόττηηςς  ήήτταανν  οο  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς,,    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  
ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  ((IInnssuulleeuurr)),,  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  οοιι  κκ..κκ::  
  
ΧΧόόρρχχεε  ΠΠέέρρεεςς  ΑΑλλββααρράάδδοο,,  ππρρέέσσββηηςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ττηηςς  ΔΔοομμιιννιικκααννήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς,,  δδρρ..  
ΡΡααδδάάμμεεςς  ΧΧιιμμέέννεεςς,,  ππρρώώηηνν  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΔΔιικκααιιοοσσύύννηηςς  ττηηςς  ΔΔοομμιιννιικκααννήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς,,  ΜΜάάρρκκοοςς  ΚΚρροοςς,,  
κκααθθηηγγηηττήήςς,,  ββοουυλλεευυττήήςς  ττοουυ  κκυυββεερρννώώννττοοςς  κκόόμμμμααττοοςς  ττηηςς  ΔΔοομμιιννιικκααννήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  κκααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  
εεππεεννδδύύσσεεωωνν  κκααιι  δδηημμοοσσίίωωνν  σσχχέέσσεεωωνν  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,    ΜΜααθθιιόόςς  ,,ΑΑ''  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕμμπποορριικκοούύ  κκααιι  
ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  ΜΜιιχχάάλλααρροοςς  ΑΑννδδρριιααννόόςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ    
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ    ΠΠεειιρρααιιάά,,  ΣΣττααμμααττόόγγιιααννννηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΔΔιικκηηγγοορριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  
ΠΠεειιρρααιιάά,,    ΠΠααππαακκυυρριιάάκκηηςς    ΔΔηημμήήττρριιοοςς,,    ΔΔιικκηηγγόόρροοςς          ΠΠεειιρρααιιάά      κκααιι      ΞΞηηρροογγιιααννννόόπποουυλλοοςς  ΒΒααγγγγέέλληηςς,,  
μμεεττααφφρραασσττήήςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  κκαα  ΡΡααίίσσαα  ΕΕσσττέέλλ  ΚΚρροουυθθ,,  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίααςς  κκααιι  οο  κκ..  ΧΧααλλοουυλλάάκκοοςς  ΓΓιιάάννννηηςς,,  
μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  πποουυ  εείίχχαανν    κκααιι  ττοονν  σσυυννττοοννιισσμμόό  ττηηςς  όόλληηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  ωωςς  
ππρρωωττεερργγάάττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  σσυυννάάννττηησσηηςς..  
  
ΗΗ  σσυυζζήήττηησσηη  δδιιήήρρκκεεσσεε  δδύύοο  κκααιι  ππλλέέοονν  ώώρρεεςς  κκααιι  άάππαανντταα  τταα  μμέέλληη  πποουυ  έέλλααββαανν  μμέέρροοςς  
ππρρααγγμμααττεεύύθθηηκκαανν  θθέέμμαατταα  πποολλιιττιικκοούύ,,  κκοοιιννωωννιικκοούύ  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττιιςς  
δδύύοο  χχώώρρεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  δδρράάσσηη  πποουυ  ααννααππττύύσσσσοουυνν  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  όόχχιι  μμόόννοονν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ααλλλλάά  
σσεε  όόλλοο  ττοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  γγίίγγννεεσσθθααιι..  
  
ΈΈλλααββεε  χχώώρραα  μμιιαα  λλεεππττοομμεερρήήςς  ππααρροουυσσίίαασσηη  ααππόό  μμέέρροουυςς  ττοουυ  κκ..  ΓΓ..  ΜΜππεεννέέττοουυ  ττωωνν  δδρράάσσεεωωνν  ττοουυ  
IInnssuulleeuurr,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  κκααιι  ττηηνν  αακκττοοππλλοοίίαα  σστταα  ννηησσιιάά  σσεε  όόλληη  ττηηνν  εευυρρωωππααϊϊκκήή  
εεππιικκρράάττεειιαα,,  εεννώώ  εεκκφφρράάσσττηηκκεε  ηη  εεππιιθθυυμμίίαα  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΔΔοομμίίννιικκοουυ  σσττοο  
εενν  λλόόγγωω  δδίίκκττυυοο  ωωςς  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοο  μμέέλλοοςς,,  υυπποογγρρααμμμμίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ήήδδηη  
γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  πποολλλλααππλλώώνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  τταα  ννηησσιιάά..      
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ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  σσκκιιααγγρρααφφήήθθηηκκεε        ααππόό        ττοουυςς        ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς        ττηηςς        ΔΔοομμιιννιικκααννήήςς        ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς        
ττοο  πποολλιιττιικκοοοοιικκοοννοομμιικκόό  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυςς  κκααιι  ττοοννίίσσττηηκκεε      ττοο  μμεεγγάάλλοο  
εεννδδιιααφφέέρροονν  κκααιι  ηη  ππίίσσττηη  όόττιι  μμπποορροούύνν  οοιι  δδύύοο  χχώώρρεεςς  νναα  ααννααππττύύξξοουυνν  κκοοιιννέέςς  δδρράάσσεειιςς  κκααιι  
σσυυννεερργγαασσίίεεςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  ππεεδδίίαα  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  κκιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς..  ΑΑρρωωγγόόςς  ππρροοςς  
ττοούύττοο  εείίννααιι  ηη  μμεεγγάάλληη    πποολλιιττιικκήή  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκήή  σσττααθθεερρόόττηητταα  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  εείίκκοοσσιι  εεττώώνν,,  ττοο  
σσττααθθεερρόό  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηημμαα  κκιι  έέννααςς  εευυννοοϊϊκκόόςς  κκιι  εελλκκυυσσττιικκόόςς  ααννααππττυυξξιιαακκόόςς  ννόόμμοοςς  γγιιαα  
ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  ιιδδίίωωςς  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  ττηηςς  ααγγρροοττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  ττωωνν  
οορρυυχχεείίωωνν  χχρρυυσσοούύ,,  ννιικκεελλίίοουυ,,  ααλλααττιιοούύ,,  αασσββέέσσττηη,,  σσττιιςς  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίεεςς,,  ττιιςς  ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  κκααιι  
ττηηνν  φφααρρμμαακκοοββιιοομμηηχχααννίίαα..                  

ΕΕνν  ττέέλλεειι  σσυυγγκκρροοττήήθθηηκκεε  μμιιαα  άάττυυππηη  εεππιιττρροοππήή  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  ππλλεευυρρώώνν,,  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν    εεκκππόόννηησσηη  
σσχχεεδδίίωωνν    γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι  εεμμπποορριικκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  ττωωνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν  
κκοοιιννοοττήήττωωνν  ττωωνν  δδύύοο  χχωωρρώώνν,,  εεννώώ  οο  ΔΔιικκηηγγοορριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΠΠεειιρρααιιάά  εεξξέέφφρραασσεε  ττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  γγιιαα  
ααννττααλλλλααγγήή  ααππόόψψεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττοουυ  μμεετταανναασσττεευυττιικκοούύ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς,,  πποουυ  εείίννααιι  έέννττοοννοο  κκααιι  
σσττιιςς  δδύύοο  χχώώρρεεςς..    

 
 
                                                                                          ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
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