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4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου (17/9-21/9/2008)

Η 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου οδηγεί
στο δρόμο του εκσυγχρονισμού!
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008 – Σε μια βδομάδα ξεκινάει η πιο σημαντική έκθεση
του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών, η οποία αναμένεται να προσελκύσει το
ενδιαφέρον του κοινού όχι μόνο για τα τελευταίας τεχνολογίας οχήματα που
πρόκειται να επιδείξει, αλλά και για τα θέματα ενημέρωσης των πολιτών και
ευαισθητοποίησης της Πολιτείας τα οποία πρόκειται να προωθήσει. Τα εγκαίνια της
4ης Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17η
Σεπτεμβρίου 2008, στις ειδικές εκθεσιακές εγκαταστάσεις του πρώην Ανατολικού
Αεροδρομίου στο Ελληνικό και ώρα 7.30 μ.μ., ενώ η Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή
ως τη Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου 2008.
Κατά τη διάρκεια της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου, ο ΣΕΑΑ σαν
αξιόπιστος σύμβουλος της Πολιτείας έχει σαν σκοπό να προβάλλει τα προβλήματα
του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και να συνδράμει στην
κοινωφελή προσπάθεια για την οδική ασφάλεια.
Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του ΣΕΑΑ, την Τετάρτη 16η Σεπτεμβρίου 2008
και ώρα 12.30 μ.μ. στην Αίγλη Ζαπείου, διοργανώνει κοινή Συνέντευξη Τύπου με το
Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, σε μια από κοινού
προσπάθεια επίλυσης καίριων ζητημάτων του κλάδου των οδικών μεταφορών,
κάνοντας επίκληση στην Πολιτεία για την αναγκαία υποστήριξη της έτσι ώστε ο
κλάδος να εκσυγχρονιστεί και να επέλθει σε μια νέα εποχή με καθετοποιημένες
μονάδες, ολοκληρωμένες λύσεις και παροχές υπηρεσιών από πλευράς των ελληνικών
εμπορευματικών μεταφορών. Παράλληλα στην εκδήλωση θα δοθούν απαντήσεις
σχετικά με το φλέγον ζήτημα της απελευθέρωσης του κλειστού επαγγέλματος των
φορτηγών Δ.Χ., το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο και από την πλευρά της
κυβέρνησης.
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Η εκδήλωση, που τίθεται στα πλαίσια της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου,
χρίζει ιδιαίτερη σημασίας, καθώς για πρώτη φο ρά δύο φο ρείς συμφωνο ύν και
απαιτούν από την Πολιτεία να εισακουστούν και να προχωρήσουν μαζί σε βιώσιμες
λύσεις ανανέωσης του στόλου και εκσυγχρονισμού του κλάδου.
Για πληροφορίες συμμετοχής /διαπίστευσης, οι δημοσιογράφοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου του ΣΕΑΑ (κα. Μπέσυ Ρούβα, 210-68 91 400).
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