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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

                                                       

 
         

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και φέτος η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 85η ΔΕΘ που 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 11-19 Σεπτεμβρίου 2021. Συμμετείχαν  συνολικά 9 

Κερκυραϊκές επιχειρήσεις  με πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και νέες επιχειρήσεις με στόχο 

την προβολή και την εξωστρέφεια. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ξεχώρισε με την άψογη κατασκευή και παρουσία του με επιχειρήσεις από το 

χώρο της παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και τις εκδόσεις. Ένα μπράβο αξίζει στους 

συμμετέχοντες και σε όσους εργάστηκαν για να έχει μια τέτοια παρουσία και εκπροσώπηση το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας και το νησί μας σε μια τόσο αξιόλογη έκθεση. Ευχαριστούμε το ΔΣ του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την στήριξη και την συμπαράσταση σε αυτή τη προσπάθεια, την κα Έλενα 

Καρούμπη μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη οργάνωσης της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στην 85η ΔΕΘ, 

καθώς και τους υπεύθυνους της HELEXPO αλλά και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για 

την άψογη συνεργασία τους. 

Το περίπτερο μας τίμησαν με την παρουσία τους η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα. Ρόδη Κράτσα, η 

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κα. Μερόπη Υδραίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του ΟΛΚΕ κ. Σπυρίδων Ζερβόπουλος. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης υποδέχθηκε στο περίπτερο του 

Επιμελητηρίου μεταξύ άλλων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, τον κ. Δημήτριο Γαλανόπουλο Διευθυντή Νησιωτικής Πολιτικής, τον κ. Μανώλη 

Κουτουλάκη, Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, 

Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών, τον κ. Μάρκο Δέμπα, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας και τους κκ Νίκο Ρεϊζάκη και Σάκη 

Ζλατούδη, μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΑΕΝ. 

Το περίπτερο επισκέφθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ο Γ.Γ. κ. Στέφανος Σπάτουλας, 

κ. Βασίλης Μελίδης, κ. Σπυρίδων Σπαής, κ. Βασίλης Καλούδης και ο κ. Σπυρίδων Γογγάκης. 

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Σπυρίδωνα Μόσχο, μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου για την ευγενική του 

χορηγία μεταφοράς των προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, τον κ. Σπυρίδωνα Σπαή, μέλος ΔΣ του 

Επιμελητηρίου για την χορηγία αναμνηστικών δώρων, καθώς και στους τοπικούς παραγωγούς που μας 

χορήγησαν προϊόντα για δοκιμασία στους επισκέπτες της έκθεσης.   

Επίσης ευχαριστούμε την Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης ‘Άγιος Σπυρίδων’ για την παρουσία τους στο 

περίπτερό μας με Κερκυραϊκές στολές και παραδοσιακή μουσική. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι εκθέτες του Επιμελητηρίου Κέρκυρας παραχώρησαν συνέντευξη στον κ. 

Ελευθέριο Κουκουτίνη, εκπρόσωπο του καναλιού ‘ΕΝΑ’, Περιφερειακό Κανάλι Ανατολικής Μακεδονίας, 

Θράκης και Σερρών. 

Αισιοδοξούμε ότι η συμμετοχή μας του χρόνου στην 86η ΔΕΘ θα είναι υπό καλύτερες υγειονομικές 

συνθήκες και θα επιφέρει ακόμα πιο σημαντικά αποτελέσματα. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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