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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Ε.Θ. 

Σε κλίμα συναδελφικότητας και συγκίνησης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 

της η Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης, την 

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, στα γραφεία της Ο.Ε.Ε.Θ. στην Πλατεία 

Αριστοτέλους.  

Στην πολύ επιτυχημένη εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι 

του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των επαγγελματικών σωματείων και 

φορέων της Θεσσαλονίκης, ενώ στην έναρξη της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός 

λεπτού σιγή στη μνήμη του αειμνήστου Προέδρου και επίτιμου Προέδρου της 

Ο.Ε.Ε.Θ. Αριστείδη Ποζρικίδη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. 

Ιακώβου Κωνσταντίνος, τον κεντρικό χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελλάδας κ. 

Καβαθάς Γεώργιος, ενώ εκ μέρους της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. παρευρέθηκε και το Μέλος 

της Κεντρικής Διοίκησης κ. Κουράσης Γεώργιος 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον  Α’ 

Αντιπρόεδρο κ. Ηλιάδη Γεώργιο ο οποίος μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς 

του Προέδρου κ. Ζορπίδη Μιχάλη καθώς ο τελευταίος δεν μπόρεσε να 

παρευρεθεί. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη 

αίθουσα της Ομοσπονδίας η οποία εκσυγχρονίστηκε με την αρωγή του Ε.Ε.Θ. 

και αποδόθηκε τιμητική πλακέτα. 

Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα 

Απόστολου, παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης 

Υποδομών & Δικτύων ΠΚΜ κ. Μπίλλιας Πάρις. Μεταξύ των πολλών εκλεκτών 

συναδέλφων που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση της Ο.Ε.Ε.Θ. 

βρέθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Σωματείων, 

κοινοβουλευτικών κομμάτων και φορέων της πόλης μας. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Ε.Θ. κ. Ιακώβου δήλωσε: 

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την μεγάλη απήχηση που είχε στον 

επαγγελματικό κόσμο η σημερινή πολύ όμορφη εκδήλωσή μας. Ήταν μια 

πρώτης τάξεως ευκαιρία να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε 

απόψεις και να οργανώσουμε την δράση μας. Δεσμεύομαι πως και το 2020 θα 

συνεχίσουμε την έντονη συνδικαλιστική μας παρουσία. Καλή χρονιά σε όλο τον 

κόσμο με υγεία πρώτα από όλα.» 
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