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DHW gratuliert Giorgos Kassimatis zu seiner Νominierung für die
Europawahl 2009
Köln, Mai 2009. Giorgos Kassimatis, Präsident der
Zentralvereinigung der IHKs Griechenlands und der IHK
Piräus sowie Vizepräsident der Eurochambers, des
europäischen Zusammenschlusses der IHKs Europas,
wurde von Ministerpräsident Konstantin Karamanlis für
die Liste der Partei NEA DIMOKRATIA zur Europawahl
2009 nominiert. Die DHW kennt Giorgos Kassimatis seit
vielen Jahren und Dank ihm existiert eine reibungslose
Zusammenarbeit mit der Zentralvereinigung der IHKs
Griechenlands. Seit 2002 ist Giorgos Kassimatis Mitglied des DHW-Ehrensenats.
DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo gratulierte Giorgos Kassimatis zu
dieser ehrenvollen Nominierung und wünschte ihm viel Erfolg für alle seine
zukünftigen Projekte.

Bild von der Nominierung von Giorgos Kassimatis zum Mitglied des DHW-Ehrensenats 2002
anlässlich des DHW-Kongresses in Düsseldorf

* * *
Συγχαρητήρια του DHW στον Γιώργο Κασιµάτη για την συµµετοχή
του στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας
Κολωνία, Μάϊος 2009. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ν∆
Κωνσταντίνου Καραµανλή ο Γιώργος Κασιµάτης θα είναι υποψήφιος στις φετινές
Ευρωεκλογές. Ο Γιώργος Κασιµάτης είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΕΒΕ Πειραιώς καθώς και Αντιπρόεδρος των
Eurochambers, της ευρωπαϊκής δηλ. ένωσης των Επιµελητηρίων. Ο DHW γνωρίζει
τον Γιώργο Κασιµάτη εδώ και πολλά χρόνια και χάρις σε εκείνον υπάρχει

µακροχρόνια δηµιουργική συνεργασία µε την Κ.Ε.Ε.Ε. Ο Γιώργος Κασιµάτης είναι
Επίτιµο Μέλος του Γερµανοελληνικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου.
Σε συγχαρητήρια επιστολή του ο Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του DHW
Φαίδων Κοτσαµπόπουλος τονίζει µεταξύ άλλων: «Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η
απόφαση του Πρωθυπουργού να σε τοποθετήσει έστω και στην τιµητική αυτή θέση
έχει την σηµασία της και σίγουρα τιµάει µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνον τους πολυετείς
αγώνες σου στον επιχειρηµατικό συνδικαλιστικό τοµέα αλλά και την αδιαµφισβήτητη
και παραδειγµατική συµβολή σου στην διαµόρφωση µίας καλής εικόνας του Έλληνα
επιχειρηµατία τόσο εντός της χώρας όσο και πανευρωπαϊκά. Στο πρόσωπό σου
εγνωρίσαµε έναν ακούραστο µαχητή για τα επιχειρηµατικά πράγµατα και έναν
ένθερµο υποστηρικτή κάθε επιχειρηµατικής συνεργασίας που θα προσέφερε θετικά
στην ανάπτυξη και στην πρόοδο του τόπου.»
Η φωτογραφία από την ανακήρυξη του Γιώργου Κασιµάτη σε Επίτιµο Μέλος του DHW κατά
την διάρκεια του παγγερµανικού συνεδρίου στο Ντύσελντορφ το 2002.
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