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Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην από κοινού διοργάνωση
του 4ου Φόρουμ για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου
και
στην 2η ετήσια κοινή διάσκεψη του Φόρουμ των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των
Πανεπιστήμιων Αδριατικής και Ιονίου.
Αντιπροεδρία για πρώτη φορά για την Ελλάδα
και για τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Φόρουμ της Στρατηγικής της
Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και της 2ης ετήσιας
συνδιάσκεψης του Φόρουμ των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των Πανεπιστήμιων της
Αδριατικής και Ιονίου που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 6-8/05/2019 στη
Μπούντβα του Μαυροβουνίου και στις όποιες συμμετείχε και το Επιμελητήριο
Αιτωλοακαρνανίας.
Η Στρατηγική της Ε.Ε. για την Περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) έχει
ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014,
καθιστώντας την την τρίτη μακροπεριφερειακή στρατηγική στην Ε.Ε.. Η στρατηγική
περιλαμβάνει 9 χώρες - 4 κράτη μέλη της Ε.Ε. (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία) και 5
υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια για ένταξη στην Ε.Ε. κράτη (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία) καλύπτοντας μια περιοχή 72 εκατομμυρίων
κατοίκων.
Το 4ο Φόρουμ της EUSAIR και η 2η ετήσια συνδιάσκεψη του Φόρουμ των
Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των Πανεπιστήμιων της Αδριατικής και του Ιονίου
επικεντρώθηκαν κυρίως στα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού και της
μπλε ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν τους
μηχανισμούς χρηματοδότησης και για τους τέσσερις θεματικούς πυλώνες της EUSAIR και να
μοιραστούν συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της στρατηγικής.

Και τα 2 Φόρα σηματοδοτούν μία πολύ μεγάλη ευκαιρία δικτύωσης με άλλους φορείς
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Υπουργείων, Περιφερειών και Πανεπιστημίων
και πρόκειται για την πιο σημαντική συνάντηση σε Μακροπεριφερειακό επίπεδο των χωρών
της συγκεκριμένης περιοχής για τη δημιουργία στρατηγικής και πολιτικών στους τομείς των
μεταφορών, του τουρισμού, της μπλε ανάπτυξης, των υδατοκαλλιεργειών και της προστασίας
του περιβάλλοντος, καθώς και συνεργιών σε ευρωπαϊκά και μακροπεριφερειακά
προγράμματα.
Στα βασικά συμπεράσματα οι στρατηγικές αλλαγές που πρόκειται να υλοποιηθούν
στον τομέα των μεταφορών, δεδομένων των όρων και των κανόνων που έχουν τεθεί μετά την
Συμφωνία του Παρισιού το 2014 σχετικά με την δραματική μείωση των εκπομπών και των
ρίπων μέχρι το 2050, κάτι το οποίο θα επηρεάσει ιδιαίτερα την περιοχή μας κυρίως λόγω του
περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού χρήσης φυσικού αερίου και του υγροποιημένου
αερίου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές
πηγές οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή και παρουσιάστηκαν μελέτες υλοποίησης καλών
πρακτικών συνέργειας επιχειρηματιών του Τουρισμού και της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, στα
πλαίσια πολιτιστικών διαδρομών της Ευρώπης και πως επηρεάζουν θετικά την κινητικότητα
των ανθρώπων τουριστών και εν γένει τις τοπικές οικονομίες. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη
σημασία στην μακροπεριφερειακή διάσταση του φαινόμενου της άνισης διάχυσης των
τουριστών και των πρακτικών που θα βοηθούσαν σε μία σχετική ισομέρεια αλλά και στην
ανάγκη υλοποίησης αειφόρων στρατηγικών εργαλείων για την επίτευξη επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδου και πέραν των 3 καλοκαιρινών μηνών με στόχο τη δημιουργία
υγιέστερου αλλά και βιώσιμου τουρισμού.
Τέλος, στα θέματα εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ιδιαίτερη
αναφορά έκαναν οι ομιλητές στη σημασία της καινοτομίας καθώς και της διαρκούς μάθησης
και της τεχνικής εκμάθησης μέσω τεχνικών σχολών κάτι το οποίο θα αποτελέσει την νέα τάση
της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίστηκε.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την μακροπεριφέρεια της
Αδριατικής και Ιονίου δεδομένου ότι σύντομα λήγει η πρώτη περίοδος και μέλλει να δούμε
πώς θα διαμορφωθούν τα νέα δεδομένα όσον αφορά στους στρατηγικούς πυλώνες αλλά και
στον τομέα των οικονομικών και την περίοδο 2021-2027. Από τα οποία θα εξαρτηθεί και η
στρατηγική κατεύθυνση όσον αφορά τα νέα προγράμματα για την επόμενη περίοδο αλλά και
η γενικότερη διάχυση και εστίαση του ενδιαφέροντος και των πόρων και βέβαια των
συνεργασιών και συνεργειών.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε στο Φόρουμ η Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Ολυμπία Τελιγιορίδου η οποία ήταν ομιλήτρια στη συζήτηση με
θέμα : «Αειφόρος υδατοκαλλιέργεια και αλιεία στην περιοχή της Αδριατική και Ιονίου» και
αναφέρθηκε στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αλιεία και
ιχθυοκαλλιέργεια τονίζοντας ότι το περιβάλλον των ελληνικών θαλασσών εξασφαλίζει την
πολύ καλή ποιότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και ότι, ο τομέας της αλιείας και της
ιχθυοκαλλιέργειας λόγω της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των πολύ καλών πρακτικών που
ακολουθούνται, έχει απεριόριστες δυνατότητες για την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης
Τσιχριτζής η κα Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Υπεύθυνη Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης
Επιχειρήσεων και το στέλεχος του Επιμελητηρίου και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του
συνεδρίου του Φόρουμ κ. Ρόμπολας Γεώργιος.
Στα πλαίσια των εργασιών, υπήρξε καταλυτική παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση του
Φόρουμ του κου Παναγιώτη Τσιχριτζή, Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας,
μέλος του Δ.Σ. του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου και εκπροσώπου για
14ο έτος των Ελληνικών Επιμελητήριων και έγινε ομόφωνα αποδεκτή η τροποποίηση του
καταστατικού ώστε και άλλες χώρες, εκτός από την Ιταλία και την Κροατία, να κατέχουν
θέσεις αντιπροεδρίας στο Φόρουμ. Με πρόταση του νέου Προέδρου του Φόρουμ κ. Τζινο
Σαμπατίνι, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, η πρώτη χώρα που θα εκπροσωπηθεί στη νέα
Αντιπροεδρία θα είναι η Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής. Επίσης επετεύχθη ο στόχος ο οποίος είχε
τεθεί ώστε το επόμενο Μακροπεριφερειακό Συνέδριο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
του Φόρουμ των Επιμελητηρίων της Αδριατικής & Ιονίου να διοργανωθεί από το
Επιμελητήριο της Άρτας, το οποίο παρουσίασε έναν εξαιρετικό φάκελο υποψηφιότητας
επικρατώντας 4 υποψηφιοτήτων από την Ιταλία, Κροατία & Μαυροβούνιο.
Παράλληλα, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε ως Αντένα του Δικτύου
Enterprise Europe Network-Hellas και στις Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Β2Β) των χωρών
της Αδριατικής και του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία,
Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία).
Η εκδήλωση έδωσε την δυνατότητα στους συμμετέχοντες Φορείς να παρουσιάσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για τη σύναψη
διεθνών συνεργασιών και ωρίμανση συνεργειών στα πλαίσια της Στρατηγικής της Ε.Ε. για
την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και την κατάθεσης προτάσεων και τη
δημιουργία εταιρικών σχημάτων στα πλαίσια της πρόσκλησης για το πρόγραμμα ADRION.
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