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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΗΝ 3ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 'ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011" Ο ΓΕΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ
ηα εγθαίληα ηεο 3εο Γεληθήο έθζεζεο "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011", πνπ δηνξγαλώλεη από 21
έσο 25 επηεκβξίνπ ην Επηκειεηήξην Κνξηλζίαο, βξέζεθε ρζεο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο βξήθε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζεί από θνληά όια ηα
πεξίπηεξα ηεο έθζεζεο θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ θαηάζηαζε
ζηελ αγνξά, αιιά θαη γηα ην επίπεδν ησλ εμαγσγώλ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ.
Μεηά ηελ μελάγεζή ηνπ ζηνπο ρώξνπο ηεο έθζεζεο ν θ. Απνζηνιόπνπινο εμέθξαζε
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην εθζεζηαθό επίπεδν θαη γηα ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ
εθζεηώλ. Απαληώληαο ζε εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο δήισζε όηη ηέηνηα γεγνλόηα καο γεκίδνπλ αηζηνδνμία γηα

ην κέιινλ, δείρλνπλ ην δπλακηθό πξόζσπν ηεο ρώξαο θαη δίλνπλ ην κήλπκα όηη ε
Ειιάδα έρεη ηηο δπλαηόηεηεο λα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ηεο πγηείο δπλάκεηο θαη λα
δηαγξάςεη κία αληαγσληζηηθή πνξεία ζηε λέα παγθόζκηα αγνξά.
Αλαθεξόκελνο ζηα ηνπηθά πξντόληα ηεο Πεινπνλλήζνπ, πνπ έρνπλ έληνλε
παξνπζία ζηελ έθζεζε, ν θ. Απνζηνιόπνπινο ηόληζε όηη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ε
ηππνπνίεζε ηνπο είλαη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ απνηεινύλ ηελ επράξηζηε έθπιεμε ηεο
θεηηλήο δηνξγάλσζεο ηνπ Επηκειεηεξίνπ ηεο Κνξηλζίαο.
Σέινο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο
Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζπλεράξε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην
ηνπ Επηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο γηα ηελ πξσηνβνπιία δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο γηα 3ε
ζπλερόκελε ρξνληά, επρήζεθε θαιή επηηπρία ζηνπο εθζέηεο θαη θαιέο αγνξέο ζηνπο
επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο πνπ άλνημε ρζεο ηηο πύιεο ηεο.

