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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                   

 

       
     

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 86η ΔΕΘ που 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 10-18 Σεπτεμβρίου 2022 με τιμώμενη χώρα τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

Το περίπτερο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Στέφανο Σπάτουλα, την Οικονομική 

Επόπτη κα Αγγελική Αυλωνίτη και από το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Υπεύθυνο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Βασίλη Καλούδη. 

Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας συμμετείχαν επιχειρήσεις του τόπου μας με πολυετή 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η εταιρεία ΛΑΖΑΡΗΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ - LAZARIS DISTILLERY & 

ARTISAN SWEETS, παραδοσιακά κερκυραϊκά προϊόντα, η εταιρεία ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ - ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας - χονδρική πώληση - λιπαντικών και 

καυσίμου η εταιρεία  ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - STONESTUDIO TSENEBIS - χονδρικό 

εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία η κτίρια (οικοδομικών λίθων), με 

στόχο την προβολή και την εξωστρέφεια.  

Η 86η ΔΕΘ ξεκίνησε το Σάββατο 10/09/2022, παράλληλα με τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, με την Γενική 

Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) παρουσία του πρωθυπουργού 

κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε  στη στρατηγική συμμαχία και τη γόνιμη συνεργασία 

μεταξύ της επιμελητηριακής κοινότητας και της κυβέρνησης. Επεσήμανε ότι οι προκλήσεις από την 

ενεργειακή κρίση θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά καθώς έχει αναπτυχθεί συνολικό σχέδιο. Οι 

θέσεις εργασίας έχουν θωρακιστεί και έχει προβλεφθεί η στήριξη των επιχειρήσεων.  Οι εργασίες 

της Γενικής Συνέλευσης ξεκίνησαν με  την ομιλία του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε κ.  Γιάννη Μασούτη,  

με θέμα «Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ προς όφελος των 

επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας - Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 

ενεργειακής κρίσης από τις επιχειρήσεις». Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε, αναφέρθηκε στην ενεργειακή 

κρίση η οποία πλήττει την παγκόσμια οικονομία και ζήτησε από την κυβέρνηση να συνεχίσει να 

στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες του 

προϋπολογισμού. Στην Γενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης και η Οικονομική Επόπτης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κα 

Αγγελική Αυλωνίτη.  
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Σε γιορτινό κλίμα και με Κερκυραϊκούς παραδοσιακούς χορούς από την Κερκυραϊκή Ένωση 

Θεσσαλονίκης ‘Άγιος Σπυρίδων’ πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής 11/09/2022 τα εγκαίνια 

του Περιπτέρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. 

Το χορευτικό της Κερκυραϊκής Ένωσης στην συνέχεια, παρευρέθηκε στο περίπτερο του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας όπου με τους παραδοσιακούς χορούς και τις χαρακτηριστικές Κερκυραϊκές 

στολές εντυπωσίασαν και ξεσήκωσαν τους επισκέπτες του περιπτέρου μας. 

Το περίπτερό μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 

Γεωργιάδης,  ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο 

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος,  ο 

Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Βοιωτίας, κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα. Ρόδη Κράτσα, η Δήμαρχος 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κα. Μερόπη Υδραίου, Πρόεδροι Επιμελητηρίων και 

πλήθος επισκεπτών.  

Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν μερικά από  τα προϊόντα του 

τόπου μας, να ενημερωθούν για τις φυσικές μας ομορφιές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν στους 

παραδοσιακούς μπότηδες που βρισκόταν στα εκθέματα μια δυνατή διαφήμιση για το λαμπρό 

Κερκυραϊκό Πάσχα με τους χιλιάδες επισκέπτες όπως δήλωσε  η Οικονομική Επόπτης του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας κα Αγγελική Αυλωνίτη. Οι επισκέπτες μπορούσαν, επιπλέον, να 

παρακολουθήσουν σε βίντεο τα δρώμενα της Μεγάλης Εβδομάδας και των εθίμων από το Πάσχα 

στην Κέρκυρα. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα ήθελε να ευχαριστήσει για την ευγενική τους συμμετοχή, και αυτό το 

χρόνο, την Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης ‘Άγιος Σπυρίδων’ για την παρουσία τους στο 

περίπτερό μας με Κερκυραϊκές στολές και παραδοσιακή μουσική. 

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης 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 την προσπάθεια τους υπεύθυνους της HELEXPO αλλά και την Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος για την άψογη συνεργασία τους καθώς επίσης και τους τοπικούς 

παραγωγούς που μας χορήγησαν προϊόντα για την γευσιγνωσία στους επισκέπτες της έκθεσης.   

Με τον πήχη να ανεβαίνει υψηλότερα χρόνο με τον χρόνο, το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα συνεχίσει 

την παρουσία του στην  Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μια έκθεση που σηματοδοτεί πραγματικό πόλο 

έλξης για επιχειρηματίες και επενδυτές. 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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