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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τον Πόρο επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιάννης 
Βουτσινάς  στα πλαίσια των δράσεων υποστήριξης των Επαγγελματιών και της 
Επιχειρηματικότητας εν γένει, στις περιοχές αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου. 
 
Το Ε.Ε.Π. έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα για την ανάδειξη της Γαστρονομικής Ταυτότητας του 
Πειραιά, του Αργοσαρωνικού-Κυθήρων, του Λαυρίου και της ευρύτερης περιοχής των 
Μεγάρων - περιοχών με σημαντική παραγωγή και μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων - 
και τη διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις εστίασης που αποτελούν μεγάλο τμήμα των μελών 
του Επιμελητηρίου. 
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ε.Ε.Π. ανάλαβε την διοργάνωση της υποδοχής και παράθεσης 
μπουφέ στο νησί του Πόρου με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής, στους 
200 περίπου συνέδρους του 16ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρονομίας CEUCO και για το 
σκοπό αυτό συνεργάστηκε με τον Εμπορικό Επαγγελματικό Σύλλογο Πόρου. Με αυτό το τρόπο 
ξεκίνησε να υλοποιείται και η βούληση της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου, για 
συνδιοργάνωση δράσεων με επαγγελματικούς κλαδικούς και τοπικούς φορείς. 
 
Ο κ. Βουτσινάς δήλωσε την πρόθεση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά να στηρίξει 
τις καινοτόμες δράσεις σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες μπορούν να 
συμβάλουν στην βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων- μελών του Επιμελητηρίου. 
 
Ο κ. Βουτσινάς κατά την παραμονή του στον Πόρο, επισκέφτηκε τη Λαογραφική Συλλογή του 
Συλλόγου Γυναικών Πόρου "Η Ποριώτισσα", ενώ παρέστη και στα εγκαίνια του Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου, μαζί με τον Β' Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ.Γιάννη 
Μουρτζούκο και τον Πρόεδρο του ΕΕΣΠ και Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων του ΕΕΠ κ. Δημήτρη Συξέρη. 
 
 

                                                                                                                       ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
 
 
 
Πειραιάς 25/10/2018 
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