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Στον πρώτο όροφο του κτηρίου επί της οδού
Παπαστράτου 53 και Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο
τελέστηκε ο αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας των δύο νέων χώρων του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας τη Δευτέρα 9 Ιουνίου. Οι
δύο νέοι χώροι σηματοδοτούν την έναρξη της
νέας εποχής για το φορέα που αναμένεται να
μεγιστοποιήσουν τις δραστηριότητές του αλλά
και να αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του προς τους επαγγελματίες του νομού. Ο λόγος, ασφαλώς, για την Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων όπου ο συνεδριακός
πολυχώρος και η αίθουσα συνεδριάσεων είναι
πρωτόγνωρες για περιφερειακό Επιμελητήριο,
αλλά και το μόνιμο Εκθετήριο Προϊόντων του
Επιμελητηρίου όπου θα εκτίθεται ότι παράγουν οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες της
περιοχής μας σε σταθερή βάση. Ολόκληρος ο
πρώτος όροφος του κτηρίου κατασκευάστηκε
από την αρχή μέσα από το διακρατικό πρόγραμμα Interreg IIIΑ-Ελλάδα Ιταλία 2000-2006

και μετά από διεθνείς διαγωνισμούς τόσο για την
οπτικοακουστική υποδομή και τα υπερσύγχρονα
συστήματα επικοινωνίας, όσο και για τα εξαιρετικής αισθητικής έπιπλα που κοσμούν το εσωτερικό του. Στο Εκθετήριο μάλιστα αναμένεται να
παρουσιάζονται σε ειδικούς χώρους προϊόντα
που θα καλύπτουν όλη τη γκάμα της εγχώριας
παραγωγής καθώς θα υπάρχει ακόμη και ενυδρείο για να εκτίθενται ψάρια που παράγονται
από τον δυναμικό κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών
του Νομού μας. Για πρώτη φορά ακόμη θα λειτουργεί στο νέο συνεδριακό χώρο Τηλεδιάσκεψη
που επιτρέπει να συνεδριάζουν και τα 5 παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε πραγματικό χρόνο,
ενώ να σημειωθεί ότι το ψηφιακό συνεδριακό
σύστημα που εγκαταστάθηκε θα παρέχει μεταφραστικό 2 γλωσσών, σύστημα ψηφοφορίας και
απόλυτους αυτοματισμούς στις προβολές για τα
συνέδρια που θα φιλοξενούνται. Σύμφωνα δε με
την κατασκευάστρια εταιρία πρόκειται για μοναδικό σύστημα σε πανελλαδικό επίπεδο.

