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Κέρκυρα 03.11.2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν  οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο  του 

εορτασμού  των 170 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την 

Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021. 

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους  ο Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης 

Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων κ.  Νεκτάριος , ο Σεβασμιότατος καθολικός 

Αρχιεπίσκοπος-Μητροπολίτης  Κερκύρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου κ. Γεώργιος, ο 

Γενικός Γραμματέας  του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μ. Σταυριανουδάκης, ο Πρόεδρος 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, ο Βουλευτής της Κέρκυρας 

κ. Στ. Γκίκας, οι Αντιπεριφερειάρχες της ΠΕ Κέρκυρας κκ. Κων. Ζορμπάς, Εμ. 

Ορφανουδάκης, Σπ. Ιωάννου και Μ. Ανδρίωτη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  κ. Ν. Μουζακίτης η  Δήμαρχος της Κεντρικής  

Κέρκυρας  κα Μερ. Υδραίου, ο Δήμαρχος Βορρά κ. Γ. Μαχειμάρης, ο Δήμαρχος Νότιας 

Κέρκυρας κ. Κ. Λέσσης, πλήθος Προέδρων και εκπροσώπων από τα Επιμελητήρια  όλης 

της Χώρας, εκπρόσωποι φορέων και  οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι  των τοπικών 

επαγγελματικών φορέων της Κέρκυρας. 

Τις εκδηλώσεις άνοιξε η διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30/10/2021 

στο Επιμελητήριο Κέρκυρας υπό την προεδρία του κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, παρουσία  

πολλών Προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου στην 

τοποθέτηση του εξήρε την πολυετή προσφορά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στον τόπο 

και στις επιχειρήσεις και συνεχάρη τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Γεώργιο 

Χονδρογιάννη, για   την διαχρονική προσπάθεια ανάληψης δράσεων ενίσχυσης και 

τόνωσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Τα κύρια θέματα που ανέπτυξαν οι δύο πρόεδροι της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας, αντίστοιχα, ήταν τα εξής: 

 Αναπτυξιακή προοπτική  της Ελληνικής Οικονομίας –Παραγωγικές  επενδύσεις  

και εξωστρέφεια. 

 Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ενίσχυσης  επιχειρηματικότητας - Έμπρακτη  

στήριξη των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. 
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Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των προέδρων και των εκπροσώπων των   

πλέον των τριανταπέντε Επιμελητηρίων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. 

Η συνεδρίαση έκλεισε με την πανηγυρική υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης 

μεταξύ του  Επιμελητηρίου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Εύβοιας, οι δεσμοί των 

οποίων ενισχύθηκαν μετά την οικονομική στήριξη που παρείχε το Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που 

έπληξαν την περιοχή της Εύβοιας. Η αδελφοποίηση των δύο Επιμελητηρίων θα 

αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών-

επιχειρηματικών σχέσεων των μελών των δύο Επιμελητηρίων, εδραιώνοντας έναν δεσμό 

συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δύο περιοχών. 

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την παράθεση του επίσημου δείπνου με την ευγενική 

παρουσία  της Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυρας «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». 

 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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