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                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά συμμετείχε στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που 
πραγματοποιήθηκε από 8-16 Σεπτεμβρίου 2018, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.  
 
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Π. και Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Ιωάννης Βουτσινάς και ο 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Π. κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος εκπροσώπησαν το 
Επιμελητήριο σε μια σειρά από δράσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις, που έλαβαν  χώρα στα πλαίσια της 
Δ.Ε.Θ.  
 
Ο κ. Βουτσινάς, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, στο κτίριο του Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έδωσε το στίγμα της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τον 8ετή γολγοθά των μνημονίων, επισημαίνοντας τις παγίδες 
και τονίζοντας ότι ο «κίνδυνος νέου ατυχήματος» είναι ακόμα ορατός.  
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε.:  
 
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης με υπεραξία για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση, μέσω 
αξιοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης, με πρωταγωνιστικό ρόλο για τα 
Επιμελητήρια όλης της χώρας, τα οποία και αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ελεύθερη 
αγορά, την κοινωνία και την Πολιτεία. 
  
Τελικός στόχος είναι να έχουμε απασχόληση με αυξημένα προσόντα, υψηλή παραγωγικότητα, υπεραξία 
στην κάθε θέση εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η προσδοκώμενη αύξηση των μισθών, αλλά ρυθμιζόμενη 
από την αγορά και όχι επιβαλλόμενη από το Κεντρικό Κράτος στους Επιχειρηματίες, γιατί αυτή η 
μέθοδος θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα». 
 
Το Σάββατο το μεσημέρι η αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Π. παραβρέθηκε στο γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο 
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Θ. κ. Μασούτης ως “οικοδεσπότης” της Κ.Ε.Ε.Ε. Ακολούθως, μετέβησαν και 
παρακολούθησαν την προγραμματισμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στο Βελλίδειο Μέγαρο. 
 
Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος κ. Βουτσινάς και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Ευσταθόπουλος 
παραβρέθηκαν στα εγκαίνια του περιπτέρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και 
περιηγήθηκαν στα περίπτερα της Δ.Ε.Θ., όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να 
συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές που θα εφαρμοστούν και στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά.  

Στόχος της νέας Διοίκησης του ΕΕΠ είναι μια δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 
2019, με έμφαση στην καινοτομία και τις διαδικασίες πιστοποίησης και δια βίου μάθησης, που 
αποτελούν και τις προκλήσεις του μέλλοντος για τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Πειραιάς 26/09/2018                                            ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. 
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