
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ    

       

Αγρίνιο,  14  Ιουνίου 2017 

 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

στο 17ο Συνέδριο του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου.  

Επανεκλογή του Α΄ Αντιπροέδρου κου Μπόκα Κωνσταντίνου στο Δ.Σ. του Φόρουμ.  

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17
ου 

 Συνεδρίου του Φόρουμ των 

Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 7 

έως 9 Ιουνίου 2017 στην Πεσκάρα και στο Κιέτι της Ιταλίας και στις όποιες συμμετείχε 

αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

 

Την πρώτη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες εκλογής των 

Επιμελητηριακών εκπρόσωπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ, όπου επανεξελέγει  για 7
η
  

φορά από το 2005 ο Α΄ Αντιπρόεδρος κος Μπόκας Κωνσταντίνος ως εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα τα 11 Ελληνικά Επιμελητήρια των 

Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος και του Νομού Μεσσηνίας  

 

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση κατά τη δεύτερη ημέρα, ο κ. J. P. Halkin, Προϊστάμενος του Κέντρου 

Αρμοδιότητας Μακροπεριφέρειας και Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, στάθηκε ιδιαίτερα στη 

σημασία της κατανόησης του Μοντέλου διακυβέρνησης που αρμόζει για την αναβίωση των 

περιοχών μέσα από ένα πρίσμα μακρό-περιφερειακής διάστασης, ενώ η κα Cinzia De Marzo, 

εξωτερική εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Μακρο-περιφερειακή στρατηγική 

της ΕΕ, παρουσίασε τη μελέτη που αφόρα στις κοινές δράσεις των Επιμελητηρίων αναφερόμενη 

ειδικότερα στα θετικά αποτελέσματα των ενεργειών και δράσεων αυτών που έχουν καταστήσει το 

Φόρουμ των Επιμελητηρίων βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την υποστήριξη και την χάραξη της 

στρατηγικής EUSAIR. 

 

Από την πλευρά τους, ο κ. Alberto D’Alessandro, εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και ο κ. Brian Smith, Γενικός Γραμματέας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης 

(EAHTR), αναφέρθηκαν στην ξεχωριστή σημασία που έχει ως ανταγωνιστικός μοχλός ανάπτυξης η 

πολιτιστική κληρονομιά και ο τουρισμός, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις καλές πρακτικές της 

Αειφόρου ανάπτυξης που εφαρμόζονται από Δήμους και Επιμελητήρια στην ευρύτερη περιοχή της 

Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιούνιου και στη σημασία κατανόησης των παραγόντων που 

προσελκύουν τα διεθνή Δίκτυα Τουρισμού. 



Στο δεύτερο σκέλος του Συνεδρίου οργανωθήκαν θεματικά τραπέζια εργασίας, σύμφωνα με τους 

πυλώνες της στρατηγικής EUSAIR. 

Η θεματολογία  αφορούσε:   

 Γαλάζια ανάπτυξη, Ναυτική Αποκατάσταση/Μετασκευή. Χρήση παλιών πλοίων ως εργαστήρια 

ιδεών διασυνοριακού σχεδιασμού στην βιοτεχνία και ως χώροι για πολιτιστικές και διατροφικές 

εκδηλώσεις. 

 Περιφερειακή Διασύνδεση, με τα λιμάνια ως τουριστικές πύλες των πόλεων και παρουσίαση 

καλών πρακτικών υπηρεσιών φιλοξενίας και δυναμικά μοντέλα οργάνωσης για τα Επιμελητήρια, 

τις Λιμενικές Αρχές και του Δήμους 

 Η ποιότητα του περιβάλλοντος. Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Γεωργία. 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες  

 Αειφόρος Τουρισμός, όπου η κα Ιωάννα Μούλιου, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Γενική Διεύθυνση  Περιφερειακής Πολιτικής αναφέρθηκε στο  «Silk Road Project» (ο δρόμος 

του μεταξιού) και η κα Monia Franceschini, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

"NikolaosRoute – La ViaNicolaiana" στην ανάπτυξη του θρησκευτικού περιπατητικού 

τουρισμού – Θρησκευτικές προσκυνητικες διαδρομές – Καλές πρακτικές στην Ευρώπη. 

 Γυναικεία επιχειρηματικότητα.  Η δυναμική της γυναίκειας επιχειρηματικότητας - Κληρονομιά 

για το μέλλον 

  

Την τρίτη ημέρα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Φόρουμ με τις αρχαιρεσίες εκλογής της νέας 

Πρόεδρου και του Αντιπρόεδρου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Φόρουμ των 

Επιμελητηρίων της Αδριατικής. 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας κ. Τσιχριτζής Παναγιώτης, εκπροσωπώντας το σύνολο των 

Ελληνικών Επιμελητηρίων που είναι μέλη του Φόρουμ, πήρε το λόγο και απευθυνόμενος στη νέα 

Πρόεδρο κα. Mirjana Čagalj, επισήμανε τη σημασία της συνέχισης του οράματος και των αξίων των 

ιδρυτικών αρχών του Φόρουμ, της ευχήθηκε μια  προεδρία που θα ενισχύσει τις συνέργειες, τις 

συνεργασίες και τις ευκαιρίες για την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της Αδριατικής 

και του Ιονίου. Επίσης συνεχάρη τον Αντιπρόεδρο κ. Αλφρέντο Μαλκάρνε για την επανεκλογή του 

ως Αντιπροέδρου του Φόρουμ και για τη θεσμική εντολή σχεδιασμού της στρατηγικής του Φόρουμ 

με τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι των 

Επιμελητηρίων στα πλαίσια της  Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 

(EUSAIR). 

 

Τέλος, ο κ. Τσιχριτζής βράβευσε τον απελθόντα Πρόεδρο κ. Ροντόλφο Τζιαμπιέρι, αναφερόμενος 

στο σημαντικό έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


