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«1η συνάντηση των Fora Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων και Πόλεων της
Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου
στην Αρχαία Ολυμπία 19 & 20 Οκτωβρίου 2016»
Με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντικές παρεμβάσεις, προτάσεις και ανακοινώσεις
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Συνάντησης των Fora Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων
και Πόλεων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου που διεξήχθη στην Αρχαία
Ολυμπία στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016 και συνδιοργανώθηκε από τα Επιμελητήρια
Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.
Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, παραμονή του Συνεδρίου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Τουρισμού κ. Αλέξης Χαρίτσης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Βασικοί άξονες του Νέου
Αναπτυξιακού Πλαισίου και ο ρόλος του ΕΣΠΑ 2014-2020». Τον κο Υφυπουργό υποδέχθηκε
και προλόγισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής.
Οι εργασίες του Συνεδρίου, ξεκίνησαν στο Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ της Αρχαίας
Ολυμπίας,

παρουσία

Προέδρων

και

μελών

Επιμελητηρίων,

Πανεπιστημιακών,

Αυτοδιοικητικών, Περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών για τα ευρωπαϊκά προγράμματα
εδαφικής συνεργασίας (Interreg Adrion, IPA ADRIATIC Cross - Border Συνεργασία, την
Ιταλία, την Κροατία CBC και IPA CBC Ιταλία - Αλβανία – Μαυροβούνιο) στελεχών
επιχειρήσεων, από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το
Μαυροβούνιο, την Κροατία, τη Σλοβενία και τη Σερβία καθώς και ο Πρέσβης της
Κροατίας στην Ελλάδα.
Η έναρξη των εργασιών
Στην έναρξη της εργασιών της 1ης Συνάντησης, τον συντονισμό της οποίας είχε ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας Νικολούστος, σύντομο χαιρετισμό
απηύθυναν ο Επίσκοπος Ωλένης κ.Αθανάσιος, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Θύμιος
Κοτζιάς, η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια και το

ανώτερο στέλεχος για την Ελλάδα σε θέματα πρωτοβουλιών Αδριατικής και Ιονίου Ιωάννης
Παππάς, μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη
Μάρδα, ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας, Πλάτων Μαρλαφέκας, σημείωσε
«…τα Επιμελητήριά μας, ως βασικοί εκφραστές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν στόχο
την ενίσχυση της παρουσίας του επιχειρηματικού κόσμου σε όλη αυτή την κινητικότητα που
δημιουργείται και επιπλέον την καταλυτική συμβολή του «επιχειρείν» ώστε οι πόροι που
διατίθενται, τόσο απευθείας από την Ε.Ε τόσο και από τα Εθνικά όσο και από τα Περιφερειακά
Προγράμματα να τυγχάνουν πολλαπλασιαστικής επίδρασης των ιδιωτικών κεφαλαίων».
Ο Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Αγγελόπουλος, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε
τη μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη όσο περισσότερων συνεργειών μπορούμε για να
δώσουμε – όπως είπε - όσα έχει ανάγκη, ενώ χαρακτήρισε «ιδανική» τη χρονική στιγμή που
εξελίσσεται η EUSAIR, αφενός γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει τον προσανατολισμό
της στην τόνωση των επενδύσεων μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που δημιουργείται στο πλαίσιο αυτό και
αφετέρου γιατί η EUSAIR θα επιστρέψει σε χώρες των δυτικών Βαλκανίων να κάνουν το δικό
τους βήμα ευθυγραμμίζοντας πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Στρατηγική
Τις εργασίες, άνοιξε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας για την
αποτελεσματική

υλοποίηση

της

Στρατηγικής

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

για

τη

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής
συνοχής ως καταστατικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την ανάγκη να προωθηθούν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικές ανάπτυξης αντί της αδιέξοδης – όπως είπε – λιτότητας. Ο
κ.Χαρίτσης, εξήγησε πως, η Ελλάδα, που έχει αναλάβει την προεδρία της EUSAIR από τον
Ιούνιο του 2016, αξιοποιεί τους πόρους που έχει στη διάθεσή της για την υλοποίηση της
Στρατηγικής ΕUSAIR με στόχο τη συνεκτική ανάπτυξη στη Μακροπεριφέρεια. Οι τέσσερις
πυλώνες της Στρατηγικής – α) καινοτόμος θαλάσσια ανάπτυξη (Blue Growth), β)
συνδεσιμότητα των μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών, δ) εναλλακτικές και βιώσιμες
μορφές τουρισμού και γ) περιβάλλον – αντιστοιχούν σε προτεραιότητες και της ελληνικής
κυβέρνησης.
Ο κ. Χαρίτσης τόνισε επίσης τη σημασία που έχει η διασύνδεση των επιμελητηρίων,
των πανεπιστημίων και των αυτοδιοικητικών αρχών μέσω της Μακροπεριφέρειας
Αδριατικής-Ιονίου τόσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεκτικών και ολοκληρωμένων

παρεμβάσεων όσο και για την προσέλκυση επιπλέον πόρων. «Ενισχύουμε τόσο θεσμικά όσο
και χρηματοδοτικά το ρόλο των επιμελητηρίων, της αυτοδιοίκησης, καθώς και των
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν

σε πιο

σύνθετους και απαιτητικούς ρόλους», επισήμανε ο Υφυπουργός.
Η φωνή της κοινωνίας των
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Φόρουμ Επιμελητηρίων της
Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου Ροντόφλο Τζιανπιέρι, η εκπρόσωπος του Προέδρου
του Φόρουμ των Πόλεων Αδριατικής – Ιονίου, Λένα Πασίνοβιτς, ο αντιπρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Αγγελόπουλος εκπροσωπώντας την Πρύτανη κα
Κυριαζοπούλου - Πρόεδρο του Φόρουμ Πανεπιστημίων Αδριατικής – Ιονίου, καθώς και ο
Γεν. Γραμματέας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής – Ιονίου Φάμπιο Πιλιαπόκο.
Εφαρμογή EUSAIR από την Προοπτική της ΕΕ
Στην Ολομέλεια για την Εφαρμογή EUSAIR από την προοπτική της ΕΕ, συμμετείχε –
μεταξύ άλλων – και η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, η οποία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα
σημαντική, επιτυχή και εύστοχη δράση στο συγκεκριμένο τομέα. Με την παρέμβασή της,
που βασίστηκε σε τρεις άξονες, επιχείρησε να περιγράψει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται
στη στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου.
Τοποθετήθηκαν επίσης, το μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής Δημήτρης Δημητριάδης, ο Επικεφαλής της Μονάδας κεντρικών αρμοδιοτήτων
Μακροπεριφερειών και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Αντρέα Μιράτε και η
Μαρία – Έλενα Πετράκου, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ τον συντονισμό
της συζήτησης είχε η Σύνσια Ντε Μάρζο, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμων της Ε.Ε
σχετικά με τις Μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κι αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις, θα ανακοινωθεί
σε πλήρη μορφή η «Πλατφόρμα ΟΛΥΜΠΙΑ» που θα αποτελέσει και το τελικό κείμενο
Συμπερασμάτων και μελλοντικών ενεργειών όσον αφορά τη Μακροπεριφέρεια.
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