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

Πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων της 4ης Έκθεσης
Επαγγελματικού Αυτοκινήτου
Αθήνα, 17η Σεπτεμβρίου 2008 - Με επιτυχία διεξάχθηκε σήμερα η τελετή των
εγκαινίων της 4ης Έκθεσης Επαγγελτικού Αυτοκινήτου από τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Σίμο Ε. Σιμόπουλο,
καλωσορίζοντας ξανά στην Αθήνα την πολλά υποσχόμενη και ιδιαίτερης σημασίας
Έκθεση για τον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών.
Με την ευκαιρία των εγκαινίων ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την πρόθεση του ΥΜΕ
να προχωρήσει σε κάθετες λύσεις των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο,
πραγματοποιώντας αλλαγές που θα επιφέρουν την εξίσωση της ελληνικής
πραγματικότητας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα των οδικών μεταφορών. Πιο
συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΜΕ, κ. Σίμος Ε. Σιμόπουλος τόνισε ότι
«γίνεται προσπάθεια από το ΥΜΕ ώστε η χώρα μας να αξιοποιήσει τη
γεωστρατηγική της θέση και να μπει δυναμικά σε έναν τομέα που υπόσχεται μια
σταθερή ανάπτυξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού είναι δύσκολο κανείς να
φανταστεί μια ισχυρή οικονομικά ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και
παράγει πλούτο χωρίς ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών», ενώ παράλληλα
ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δίνει έμφαση στη
δημιουργία εμπορευματικών κέντρων, προωθώντας τις συνδυασμένες μεταφορές,
έτσι ώστε «η χώρα μας να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επενδύσεων».
Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
επαλήθευσαν τα λεγόμενα του Προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, κ. Ανδρέα Α. Ανδρικόπουλου, ο οποίος τόνισε για μία
ακόμη φορά τις στοχευμένες προσπάθειες της φετινής Έκθεσης για την επιδίωξη
συντονισμένων δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση και ανάπτυξη του
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κλάδου των οδικών μεταφορών, καθώς η σημασία του συγκεκριμένου κλάδου χρήζει
ιδιαίτερης σημασίας και μόνο από το γεγονός ότι παράγει το 7% του ΑΕΠ.
Η φετινή Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου επανέρχεται δυναμικά στο
προσκήνιο με προτάσεις και λύσεις για το κλάδο των οδικών μεταφορών, ενώ
παράλληλα προωθεί την αξία της οδικής ασφάλειας, ενώ για πρώτη φορά στεγάζει το
Truck festival το Σαββατοκύριακο, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν
αγώνες φορτηγών, slalom και άλλοι ποικίλου ενδιαφέροντος διαγωνισμοί.
Η 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου θα παραμείνει ανοιχτή ως την Κυριακή
21η Σεπτεμβρίου 2008 και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 14.00 ως τις 22.00, ενώ
το Σαββατοκύριακο οι πόρτες της θα ανοίξουν στις 10.00πμ και θα κλείσουν στις
10.00μμ.
Η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου διοργανώνεται από το ΣΕΑΑ, τον φορέα
εκπροσώπησης των επίσημων εισαγωγέων και διανομέων καινούριων επιβατικών
αυτοκινήτων, ελαφρών και βαρέων φορτηγών και λεωφορείων στην Ελλάδα.
Ανάδοχος εταιρία οργανωτής της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου είναι η
EXPA και χορηγός τα ελαστικά Michelin.
Για πληροφορίες συμμετοχής/ διαπίστευσης, οι δημοσιογράφοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου του ΣΕΑΑ (κα. Μπέσυ Ρούβα, 210 -6891400)
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