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Ημερομηνία:  17/09/2008 
 

Θέμα:  4η 

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

Σήμερα τα εγκαίνια της 4ης 

 

Έκθεσης Επαγγελματικού 
Αυτοκινήτου 

Αθήνα, 17η Σεπτεμβρίου 2008 – Σήμερα το απόγευμα, στις 7.30 μμ, θα 
πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή των εγκαινίων της 4ης

 

 Έκθεσης Επαγγελματικού 
Αυτοκινήτου, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και αναμένεται να παραβρεθούν σημαντικοί εκπρόσωποι από τον 
πολιτικό, επιχειρηματικό και διπλωματικό χώρο, καθώς και από τα μέσα ενημέρωσης. 

Η 4η

 

 Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου θα υποδεχθεί σήμερα και τους 
εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης από τις 2.00 μμ ως τις 10.00 μμ, οι οποίοι θα 
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πρώτοι για όλα τα νέα μοντέλα οχημάτων και 
των 18 μαρκών που θα συμμετάσχουν, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των 
επαγγελματικών (ελαφρά – μεσαία – βαρέα φορτηγά και λεωφορεία) και έχουν να 
επιδείξουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία, προάγοντας την οδική ασφάλεια και 
μεριμνώντας για το περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια της 4ης

 

 Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου, ο ΣΕΑΑ σαν 
αξιόπιστος σύμβουλος της Πολιτείας έχει σαν σκοπό να προάγει τον εκσυγχρονισμό 
των οδικών μεταφορών, καθώς και την επίλυση καίριων ζητημάτων που αναστέλλουν 
τον εξυγίανση του κλάδου. Συνάμα οι ενέργειες του ΣΕΑΑ και ιδιαίτερα της φετινής 
αυτής Έκθεσης αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών που θα προωθήσουν την οδική ασφάλεια και τη μείωση της 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τους ρύπους των οχημάτων. Αυτές του οι 
προθέσεις, άλλωστε, αποδείχτηκαν εμπράκτως με τη διοργάνωση της χθεσινής κοινής 
συνέντευξης τύπου με τους εκπροσώπους των φορτηγών Δημόσιας Χρήσης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου θα φιλοξενήσει στις 
εγκαταστάσεις της, στον πρώην Ανατολικό Αερολιμένα, την Πέμπτη 18η 
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Σεπτεμβρίου και ώρα 09.00 πμ ως 02.30 μμ, ημερίδα με θέμα την Ασφάλεια στις 
οδικές μεταφορές ως «Συντελεστή Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής».  
 
Η ημερίδα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και 
υποστηρίζεται θερμά από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων,  
θα έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων και πολιτών 
όσον αφορά στο ζήτημα των οδηγών βαρέων αλλά και συμβατικών οχημάτων, σε 
θέματα Οδικής Ασφάλειας που άπτονται κυρίως της σωστής τήρησης των κανόνων 
για ασφαλείς μεταφορές. Εισηγητές της ημερίδας θα αποτελέσουν εκπρόσωποι από 
φορείς και ιδρύματα όπως το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων 
Εμπορευμάτων (ΠΣΑΜΕΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής  και Ασφάλειας 
Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαίου (ΣΕΕΠ), 
ενώ μετά τη λήξη των εισηγήσεων θα ακολουθήσει το πρακτικό μέρος της ημερίδας, 
το οποίο θα περιλαμβάνει ειδική επίδειξη τεχνικών ασφαλούς οδήγησης και 
αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων.   
 
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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