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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2015 
 

 25-30 Σεπτεμβρίου, στον εκθεσιακό χώρο του Δ. Κατερίνης με νέα χωροταξική 
δομή και την ίδια προνομιακή τιμολογιακή πολιτική 

 Η επιτυχία και γιγάντωση της ΕΒΕΠ – ΚΜ είναι η απάντηση στην κρίση  

 Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη από τους φορείς της Πιερίας για το 
επιχειρείν του τόπου 

 Αντιπεριφέρεια Πιερίας και Δήμος Κατερίνης αρωγοί και στο e-shop του 
Επιμελητηρίου 

 
Συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση της 7ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας – 
Κεντρικής Μακεδονίας έδωσαν από κοινού οι συνδιοργανωτές -  Επιμελητήριο Πιερίας, 
Αντιπεριφέρεια Πιερίας και Δήμος Κατερίνης - το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου, στο 
Επιμελητήριο. Για τη διοργάνωση μίλησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, η 
Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. 
Σάββας Χιονίδης. Η έκθεση και φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας Υφυπουργού κας Μαρία 
Κόλλια -Τσαρουχά.  
Κατά κοινή παραδοχή των φορέων, η 7η ΕΒΕΠ – Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ένα 
σύμμαχο του επιχειρείν που κάθε χρόνο γιγαντώνεται, παρά την οικονομική κρίση, 
αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία των φορέων του τόπου οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα 
για όλους.  
 
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
 
Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας 
 
Η συνέντευξη τύπου ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Πιερίας ο οποίος έδωσε αρχικά τις πληροφορίες της έκθεσης: «Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού 
μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας  ανακοινώσουμε τη διοργάνωση της 7ης 

Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας -Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΒΕΠ-Κεντρικής 
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Μακεδονίας 2015), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 
στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Κατερίνης».  
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου αναφέρθηκε στην πορεία της έκθεσης τονίζοντας: «μια Έκθεση 
που ξεκίνησε και αναπτύχθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, όταν η 
επιχειρηματικότητα δεν ήταν στα καλύτερά της, πέτυχε σήμερα να είναι η 
μεγαλύτερη και σημαντικότερη περιφερειακή έκθεση της χώρας και η δεύτερη 
μεγαλύτερη έκθεση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη ΔΕΘ. Αυτό 
δείχνει ότι πρέπει στα δύσκολα να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων». 
Αναφορικά με το κόστος της έκθεσης, υπογράμμισε ότι «τηρούμε την ίδια τιμολογιακή 
πολιτική για τους επιχειρηματίες μέλη μας, που πληρώνουν μόλις το 30% του 
κόστους συμμετοχής στην έκθεση καθώς το υπόλοιπο 70% το επιδοτούν οι 
συνδιοργανωτές. Και αυτό το αναφέρω για πρώτη φορά. Άρα, είναι μια πάρα πολύ 
μεγάλη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες να αναδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 
Και αυτό το λένε οι συνάδερφοι επιχειρηματίες που συμμετέχουν στην έκθεση, κάτι που 
μας χαροποιεί και προχωράμε με συνέπεια. Το κόστος, λοιπόν, παραμένει για τα μέλη μας 
και φέτος στα 18 € ανά τ.μ. για όσους δηλώσουν συμμετοχή έως τις 31 Ιουλίου και 
κατόπιν αυτής της ημερομηνίας θα ανέρχεται στα 20€ ανά τ.μ.. Για τον εξωτερικό 
χώρο, το κόστος είναι 10€/τ.μ.. Νομίζω ότι σε καμία άλλη έκθεση, που προσφέρει 
ταυτόχρονα και τόσο υψηλά εκθεσιακά δεδομένα, δεν θα βρείτε τόσο προνομιακό κόστος 
συμμετοχής. Το 2014 ο εκθεσιακός χώρος καταλάμβανε τα 5.700 τ.μ. ενώ η 
επισκεψιμότητα ξεπέρασε τις 17.200 κόσμου. Φέτος,  αλλάζει χωροταξική μορφή η 
έκθεση ώστε να είναι περισσότερο λειτουργική. Οι βελτιώσεις αυτές είναι το 
αποτέλεσμα της εμπειρίας όλων αυτών των ετών». 
Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αντιπεριφέρεια Πιερίας και το Δήμο 
Κατερίνης που στηρίζουν αυτή την έκθεση και έτσι κάθε χρόνο βάζουμε το πήχη όλο και 
πιο ψηλά. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της επιτροπής της έκθεσης, τον 
πρόεδρο της επιτροπής Μάρκο Κουλούμογλου και τα μέλη Ελένη Ηλιάδου, Θανάση 
Κόκκινο, Σταύρο Κωνσταντινίδη, Χάϊδω Παπαχατζή, Χαράλαμπο Τασχουνίδη καθώς 
και τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου για την μεθοδική και σκληρή δουλειά τους για 
τη διοργάνωση της έκθεσης». 
 
Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και σε δύο σημαντικές δράσεις του Επιμελητηρίου που θα 
παρουσιαστούν στην έκθεση ενισχύοντας το επιχειρηματικό προφίλ της: «Η πρώτη αφορά 
την έκδοση ενός εντύπου για το οικονομικό προφίλ της Πιερίας. Πρόκειται για μια μελέτη 
– καταγραφή όλων των οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων της περιοχής 
μας που θα αποτυπώνει σε αριθμούς το οικονομικό προφίλ της Πιερίας μέσα από 
επίσημα στατιστικά στοιχεία και εμπεριστατωμένες μελέτες. Το δεύτερο, αφορά τη 
λειτουργία της ηλεκτρονικής αγοράς (e-shop) του Επιμελητηρίου Πιερίας μέσα από 
την ιστοσελίδα του, www.champier.gr. Εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να 
κάνουν δωρεάν χρήση του e-shop πουλώντας τα εμπορεύματά τους on line αξιοποιώντας 
τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και την παγκόσμια διαδικτυακή αγορά. Ήδη 
συμμετέχουν 135 επιχειρήσεις μας και στόχος είναι να ξεπεράσουμε τις 250 συμμετοχές. 
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να στηρίξουμε την 
επιχειρηματικότητα»  
 
Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας  
 
Λαμβάνοντας το λόγο η κα Μαυρίδου τόνισε τα εξής: «Ξεκινώντας απ’ αυτό που ειπώθηκε 
τελευταία διά στόματος Προέδρου ότι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να 
ανοικοδομήσουμε, θέλω να τονίσω ότι η βούληση του Περιφερειάρχη μας, 
Απόστολου Τζιτζικώστα, η δική μου και των συνεργατών μας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας είναι να συνδράμουμε και να υποστηρίξουμε την προσπάθεια που 
κάνει επί επτά συναπτά έτη το Επιμελητήριο Πιερίας, που έχει σχέση με τον κόσμο 
του επιχειρείν και της αγοράς. Παίρνοντας σαν γνώμονα τη δύσκολη εποχή που βιώνει 
η επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις στιγμές που έπονται, θεωρούμε ως 
υποχρέωσή μας ότι πρέπει να βοηθήσουμε, έστω και με τις μικρές και πενιχρές 
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δυνατότητες που υπάρχουν από την πλευρά μας και μακάρι να μπορούσαμε ή να 
μπορούμε στο μέλλον για ακόμη περισσότερα.  
 
Είμαστε κοντά στο χώρο του επιχειρείν. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Επιμελητήριο 
και την Επιτροπή της έκθεσης για όλο αυτό το έργο που συντελείται. Θεωρούμε πάρα 
πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, που έχει επιχειρηματικό κατ’ εξοχήν χαρακτήρα αλλά 
έχει πάρει και κοινωνικό, πολιτιστικό και πολλούς άλλους ρόλους. Νομίζω ότι είναι ένας 
τρόπος στους δύσκολους καιρούς ώστε να μπορέσει η Πιερία και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας να αναδειχθεί και να πάρει τη θέση που της αξίζει.  
Πιστεύω ότι το πενθήμερο της έκθεσης θα είναι πολύ παραγωγικό για όλους μας, πόσο 
μάλλον για τον κόσμο του επιχειρείν, και η Πιερία ως Περιφερειακή Ενότητα, ως Διοίκηση, 
ως φορέας, θα έχει τη δυνατότητα μέσα από την καθημερινή επαφή με τους πολίτες, και 
μέσα σ’ ένα μεγάλο κάλεσμα που έχει κάνει στους ομόλογούς της να μπορέσει και αυτή να 
δώσει τη δική της χροιά.  
Ευχαριστούμε και δεσμευόμαστε ότι κάθε χρόνο θα είμαστε αρωγοί και 
συνδιοργανωτές, αν εσείς το επιθυμείτε και το θέλετε, σ’ αυτή τη μεγάλη 
προσπάθεια. Οποιαδήποτε στιγμή μας χρειαστείτε κατά την περίοδο προετοιμασίας 
της έκθεσης, οι υπηρεσίες μας θα είναι στο πλευρό του Επιμελητηρίου και του 
Δήμου».  
 
Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος Κατερίνης 
 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κατερίνης σημείωσε: «Είναι πολύ σημαντικό μέσα σ’ 
αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για την πατρίδα, στιγμές μοναδικής αγωνίας για το 
αύριο της ίδιας μας της ζωή και της κοινωνικής μας συνοχής, να υπάρχουν σκέψεις 
– προτάσεις που πραγματικά μας δίνουν τη δύναμη να λέμε: να λοιπόν πως 
αντιδρούμε με τις δυνάμεις που έχουμε σ’ αυτό το οποίο γίνεται. Προσπαθούμε, στο 
μέγιστο δυνατό, να κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να μπορούμε να κρίνουμε και αυτούς 
οι οποίοι δεν κάνουν σε ανώτερο επίπεδο αυτό που πρέπει για την κοινωνία, την 
οικονομία, το επιχειρείν, την ίδια μας τη ζωή. Είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα πολύ 
δραστήριο Επιμελητήριο και στο πρόσωπο του Προέδρου να συγχαρώ όλα τα μέλη του 
Επιμελητηρίου για την τεράστια δραστηριότητα που έχουν συνεισφέρει στους 
επιχειρηματίες ώστε να μπορούν να στέκονται όσο μπορούν με αξιοπρέπεια σ’ αυτές τις 
δύσκολες και τρικυμιώδεις καταστάσεις.  
Η έκθεση που γίνεται για 7η χρονιά είναι η απάντηση στην κρίση. Δηλώναμε από την 
πρώτη χρονιά που ξεκίνησε, ότι η απάντηση στην κρίση έρχεται με επίθεση από 
μέρους μας. Στην έκθεση δείχνουμε πόσο καλά προϊόντα έχει η περιοχή μας, η 
Πιερία και στο σύνολο η Κεντρική Μακεδονία γιατί είναι πλέον μια έκθεση 
Περιφερειακής εμβέλειας και δίνουμε τη δυνατότητα στους συμπατριώτες μας με 
πολύ χαμηλό κόστος να εκθέσουν τα προϊόντα τους. Επίσης, η έκθεση προσελκύει 
μερικές χιλιάδες επισκέπτες και φέτος το στοίχημα είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε 
τις 20.000. Μέσα από τα ΜΜΕ, που πραγματικά στέκεστε δίπλα σ’ αυτήν την προσπάθεια 
και σε κάθε θετικό που γίνεται, το μήνυμα αυτό πρέπει να φτάσει δυνατά σε κάθε 
κατεύθυνση. Όλα αυτά τα χρόνια, με πρωταγωνιστή την επιτροπή της έκθεσης, που κάνει 
εξαιρετική δουλειά, έχει αποκτηθεί πολύτιμη εμπειρία που μας κατευθύνει χωρίς εκπτώσεις 
στην ποιότητα, χωρίς να μειώσουμε τις εκτάσεις λόγω της κρίσης, απεναντίας μπαίνουμε 
επιθετικά ώστε να μπορέσουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι της παραγωγής και του 
εμπορίου να εκθέσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και τις πολύ καλές τιμές τους.  
 
Θα ήθελα να πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που ανακοίνωσε πριν ο Πρόεδρος 
και που θα έλεγα ότι υπερβαίνει την αξία αυτής της έκθεσης. Δηλαδή, με λίγα λόγια μας 
είπε ότι κάνει στα πλαίσια των οικονομιών κλίμακας αυτό που δεν μπορούν να 
κάνουν οι μικρές επιχειρήσεις από μόνες τους: το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 
Επιμελητήριο με μια πλατφόρμα, που πραγματικά ξεπερνά κάθε προσδοκία και 
εύχομαι ολόψυχα να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια, δημιουργεί μια 
διαρκής έκθεση. Φαντάζομαι ότι όταν το ακούσει ο Περιφερειάρχης μας θα θέλει να το 



στηρίξει όπως επίσης, και η κα Αντιπεριφερειάρχης που βρίσκεται σήμερα εδώ αλλά και 
εμείς. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο κάθε μικροεπαγγελματίας να μπορεί να 
συμμετέχει στο γίγνεσθαι το σημερινό, δηλαδή στο e-commerce, και να μπορεί να πουλάει 
μέσα από το διαδίκτυο. Περιμένω με αγωνία να δω την εφαρμογή και βέβαια αυτό το 
εγχείρημα χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη από προσωπικό στο Επιμελητήριο για να 
γίνει συστηματικά και σωστά. Πραγματικά είναι πρωτοποριακό, δεν νομίζω ότι έχει 
ξαναγίνει σε ελληνικό επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαϊκό, ένα Επιμελητήριο να 
παίρνει μια τόσο μεγάλη πρωτοβουλία ώστε να μπορεί ο καθένας να συμμετέχει σε 
μια διαρκής ηλεκτρονική έκθεση. Μπορούμε να βοηθήσουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση 
που θα μας δώσει τη δυνατότητα να βγούμε συστηματικά προς τα έξω, όλο το 
χρόνο. Με τις ευχές αυτό να είναι το μεγάλο μήνυμα αυτής της έκθεσης, εύχομαι και 
φέτος σημαντική επιτυχία όπως και παλαιότερα. Η επιτροπή θα τρέξει ακόμη 
περισσότερο γιατί όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες τόσο περισσότερες δυνάμεις 
καταβάλουμε. Και βεβαίως να καλέσουμε τον κόσμο από όλα τα σημεία της Πιερίας, 
εννοείται και από την Κατερίνη που ακόμη κι αν δεν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι 
οφείλουμε να γνωρίζουμε τι σπουδαία πράγματα κάνουν οι συμπατριώτες μας. Να 
καλέσουμε και όλους όσοι είναι εκτός Πιερίας ώστε να μπορέσει να έρθει περισσότερος 
κόσμος να επισκεφθεί μια σπουδαία έκθεση.  
Και βέβαια η ισχύς εν τη ενώση. Η κα Αντιπεριφερειάρχης το είπε ξεκάθαρα το πόσο 
σημαντικό είναι να είμαστε όλοι μαζί, ιδιαίτερα στην κρίση. Αυτό βοηθά τον κόσμο και 
δίνουμε ένα καλό μήνυμα στον καθένα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για ότι κάνουμε γιατί 
όλοι έχουμε να κερδίσουμε απ’ αυτή την υπόθεση».  
 
E-shop 
 
Με αφορμή τις δηλώσεις του Δημάρχου για το e-shop του Επιμελητηρίου Πιερίας, ο κ. 
Χατζηχριστοδούλου έλαβε και πάλι το λόγο για να προτείνει στους δύο παρευρισκόμενους 
φορείς να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια στον τομέα της προβολής και 
διαφήμισης. «Η επιτυχία του e-shop θα κριθεί στην προβολή του. Και αυτό κοστίζει. Η 
διοίκηση του Επιμελητηρίου έχει πάντα ως προτεραιότητα να συνεργάζεται με 
όλους τους φορείς πιστεύοντας ότι έτσι υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Στο 
πλαίσιο αυτό, και επισήμως, εκ μέρους όλων των συναδέρφων μου στο διοικητικό 
συμβούλιο, ζητώ την αρωγή σας ώστε το e-shop μας να δώσει τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη στον κάθε επαγγελματία του τόπου μας, είτε στο εμπόριο είτε στον τουρισμό, 
αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες από τη διαδικτυακή αγορά». 
Σημειώνεται ότι η κα Μαυρίδου και ο κ. Χιονίδης, άμεσα αποδέχτηκαν την πρόταση 
του Προέδρου για στήριξη του e-shop.  


