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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι ολοκληρώθηκαν  οι επετειακές 

εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου Βοιωτίας για την συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση 

του, στις 17-18 Ιουνίου 2022 στην Λιβαδειά, που είχαν τον κεντρικό τίτλο «Με το βλέμμα στη 

νέα δεκαετία». 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών 

από το σύνολο της επιμελητηριακής κοινότητας της χώρας, με την παρουσία Υπουργών, 

Βουλευτών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής του τόπου, εκπροσώπων του α` και του β` 

βαθμού Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

φορέων.  

Η κεντρική επετειακή δεξίωση,  έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 18 Ιουνίου 2022, με 

τιμώμενο πρόσωπο τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. 

Γιάννη Οικονόμου. Την πανελλήνια αυτή συνάντηση τίμησε επίσης με την παρουσία του ο 

Αν. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. 

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. 

Χονδρογιάννης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Στέφανος Μέξας και ο κ. 

Σπυρίδων Σπαής μέλος Δ.Σ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.  Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 

και επαφές με τους τιμώμενους προσκεκλημένους για θέματα Επιμελητηρίων. 

Κατά την διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων τιμήθηκε επίσης η μνήμη Προέδρων 

Επιμελητηρίων, που υπηρέτησαν επιτυχημένα τον επιμελητηριακό θεσμό, με τιμώμενο 

πρόσωπο τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Δένδια στον οποίο απονεμήθηκε από την 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος πλακέτα στη μνήμη του πατέρα του, Σπύρου Δένδια, 

για την πολυετή συνεισφορά του στον επιμελητηριακό θεσμό, ως προέδρου του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε στον χαιρετισμό του την πεποίθηση πως το ελληνικό επιχειρείν έχει 

όλη τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει παρά τις δυσχέρειες και να οδηγήσει την πατρίδα σε ένα 

ευπορότερο, σταθερότερο, πλουσιότερο, ασφαλέστερο μέλλον. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας επιθυμεί να συγχαρεί το Επιμελητήριο Βοιωτίας για την 

επιτυχημένη επετειακή εκδήλωση του Επιμελητηρίου τους και ως ένδειξη τιμής, στην επέτειο 
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των 70 χρόνων και τα 35 χρόνια προεδρίας του κ. Παναγιώτη Αγνιάδη στο Επιμελητήριο 

Βοιωτίας, προσέφερε τιμητικά αναμνηστικά  δώρα. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

  

 

 
 


