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Ενημερωτικό Δελτίο μελών 

Επιμελητηρίου  

Αιτωλοακαρνανίας 

Τεύχος 11                                                                                               Μάϊος  2009 

Ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των έξι οµά-

δων εργασίας που συγκροτεί το Φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου που ξεκίνη-

σε τη ∆ευτέρα 27 Απριλίου από το συνεδριακό χώρο του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και 

έληξε στο Παπαστράτειο Μέγαρο τη Τετάρτη 29 Απριλίου. 

Η αναγνώριση των διεθνών επισκεπτών της πόλης του Αγρινίου που παρακολούθη-

σαν τις εργασίες του Φόρουµ ότι ο πήχης σε επίπεδο παραγωγικότητας, διοργάνωσης και φι-

λοξενίας τοποθετήθηκε πολύ ψηλά αποτέλεσε την καλύτερη ανταµοιβή τόσο για την πόλη του 

Αγρινίου όσο και για τις προσπάθειες των στελεχών και των ανθρώπων του Επιµελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Τα λόγια της προέδρου του Φόρουµ κας Τζιαντράνκα Ραντοβάνιτς στην οµιλία λήξης 

των εργασιών, πως επρόκειτο για ένα από τα σπουδαιότερα Φόρουµ που έχουν διεξαχθεί και 

σίγουρα το κορυφαίο από πλευράς επικοινωνίας, οργάνωσης και φιλοξενίας καταδεικνύουν την 

επιτυχία της προσπάθειας. Θυµίζουµε ότι το Φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής  και Ιονίου 

(AIC FORUM) είναι µία διασυνοριακή ένωση που λειτουργεί σε εθελοντική βάση, µη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα, µεταξύ Εµπορικών και Οικονοµικών Επιµελητηρίων επτά χωρών από την 

περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου που δηµιουργήθηκε το 2001 µε βάση ένα Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας µε στόχο την κατοχύρωση και υποστήριξη της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και 

πολιτισµικής ολοκλήρωσης των πληθυσµών της περιοχής αυτής και σήµερα έχει 31 µέλη από 

επτά χώρες της περιοχής που είναι η Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Σλοβενία, Αλβανία, Μαυροβού-

νιο και Βοσνία Ερζεγοβίνη. 

Η επιτυχία της διοργάνωσης διαφάνηκε από την πρώτη ηµέρα η οποία περιελάµβανε 

Συνεδριάσεις  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του Φόρουµ, όπου µεταξύ άλλων θεµάτων εγκρί-

θηκε η είσοδος νέων µελών (Επιµελητήριο Βένετο και Τιρράνων), του Συµβουλίου  των Ελε-

γκτών του  και του ∆ιεθνούς  ∆ικαστηρίου Αδριατικής και Ιονίου. Οι εργασίες της δεύτερης ηµέ-

ρας στο Παπαστράτειο Μέγαρο του Αγρινίου ξεκίνησαν µε χαιρετισµούς από τον Πρόεδρο του 

Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή, την Πρόεδρο του Φόρουµ κα Ζα-

ντράνκα Ραντοβάνιτς, ακολούθησε οµιλία  του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα, 

καθώς και παρεµβάσεις από τον Νοµάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύµιο  Σώκο, το ∆ήµαρχο 

Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό, τον Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας κ. 

Μακρυνικόλα, τη Νοµάρχη Ανκόνας κα Καζαγκράντε, τον Αντιπρόεδρο του Φορουµ κ. Τζια-

µπάολι και τον κ. Μπόκα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φόρουµ και Αντιπρόεδρο του 

Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας καθώς και χαιρετισµοί από τον εκπρόσωπο του Γ Γ. της Πε-

ριφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Περιφέρειας των Μάρκε κ.  

To 9ο Φόρουμ των 

Επιμελητηρίων της 

Αδριατικής και Ιονί-

ου στο Αγρίνιο 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Συνεδρίου του Φόρουµ των Επιµελητη-

ρίων Αδριατικής και Ιονίου που πραγµατοποιήθηκε στο Αγρίνιο από 27 έως 

29 Απριλίου 2009. Αποτελέσµατα και αποτίµηση: Η Αιτωλοακαρνανία στο 

επίκεντρο των εξελίξεων.  



Σελίδα 2 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Ραφαέλλε Μπουτσιαρέλλι. 

Για την δεύτερη ηµέρα ήταν προγραµµατισµένες δύο θεµατικές ενότητες: 

Πρώτη εκείνη για την «Επίδραση της Παγκόσµιας Κρίσης στις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου» 

την οποία άνοιξε ο ειδικός Γραµµατέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σταυρόπουλος και ακολούθη-

σαν ο κ. Αγνιάδης, Γ.Γ. της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, ο κ. Αλεξανδρίδης, ανα-

πληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας και εντεταλµένος σύµβουλος του Συνδέσµου 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο  κ. Μαουρίτσιο Ντι Τζένοβα Εκπρόσωπος  της Ένωσης των Ιταλι-

κών Επιµελητηρίων, η κα Πασκουαλίνα Ναπολιτάνο Ευρωβουλευτής της Ιταλίας, ο κος Τζανκάρλο 

Σαγκραµόλα Αντιπρόεδρος της Νοµαρχίας της Ανκόνα και ο κος Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Λέκτορας 

του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. 

 Η ∆εύτερη ενότητα µε θέµα: «Οι πιθανές ευκαιρίες δηµιουργίας µιας ζώνης ελεύθερου ε-

µπορίου µεταξύ Ευρώπης και Μεσογείου», άνοιξε  µε την  κα Κατιούσκα Μαρίνι Ευρωβουλευτή της 

Ιταλίας και ακολούθησαν ο κ. Κούτσης διευθύνων σύµβουλος της Akarport SA του Πλατυγιαλιού 

που µαζί µε την Ιόνια Οδό αναµένεται να παίξουν εξέχοντα ρόλο στη συνεργασία των χωρών µε-

λών του Φόρουµ, ο κ. Μουράτ Γιαλσίντας Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεσογειακών  Εµπορικών και 

Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, ο κ. Ραϊµόντο Ορσέττι Υπέυθυνος για τη ∆ιεθνή Συνεργασία της Πε-

ριφέρειας των Μάρκε, ο κ. Μικέλε Ντε Βίτα Γενικός Γραµµατέας Εµπορικού Επιµελητηρίου της Αν-

κόνα, ο κ. Τζιουσέππε Ντι Πάολα Εκπρόσωπος Μόνιµης Γραµµατείας Πρωτοβουλίας Αδριατικής 

και Ιονίου, ο κ.   Ρενάτο Νοβέλλι Εκπρόσωπος Uniandrion (∆ίκτυο Πανεπιστηµίων της Αδριατικής)  

και ο κ. Εµίλιο Ντ΄Αλέσσιο Γενικός Γραµµατέας του Φόρουµ των Πόλεων της Αδριατικής και του 

Ιονίου. 

Η τρίτη ηµέρα  του Συνεδρίου  περιελάµβανε  συνεδριάσεις των οµάδων εργασίας  στους 

τοµείς : Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα, Μεταφορές, Τουρισµός, Γεωργία, Περιβάλλον και Αλιεία - 

Υδατοκαλλιέργειες και κατόπιν την τελική παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Σαν γενικό συµπέρα-

σµα σε όλες τις οµάδες εργασίας µπορεί να ειπωθεί ότι η παγκόσµια συγκυρία είναι δύσκολη και 

σίγουρα θα υπάρξει ύφεση στους δείκτες των κατηγοριών αυτών αλλά µε επικοινωνία και συνεργα-

σία µπορούν οι χώρες που µετέχουν στο Φόρουµ να αµβλύνουν τις επιπτώσεις της διεθνούς οικο-

νοµικής κρίσης. Στο σηµείο αυτό ο ηγετικός ρόλος Ελλάδας και Ιταλίας που βρίσκονται στην ζώνη 

του ευρώ θα φανεί καθοριστικός (τις επόµενες ηµέρες θα δηµοσιοποιηθούν τα αποτελέσµατα των 

εργασιών). Τέλος, να σηµειώσουµε ότι το 10ο συνέδριο του Φόρουµ θα διεξαχθεί στην Ιταλία και 

πως µετά την πραγµατοποίηση της Γενικής Συνέλευσης επανεξελέγη το υπάρχον ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο του Φόρουµ για την περίοδο 2009-2011, ενώ µετά από πρόταση του ∆.Σ. του Φόρουµ επα-

νεξελέγη εκπρόσωπος των Επιµελητηρίων της Ελλάδας ο κ. Κώστας Μπόκας  Ά Αντιπρόεδρος του 

Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

Όπως έχει αναφερθεί οι εργασίες έκλεισαν µε λόγια ευγνωµοσύνης και από καρδιάς από 

τους επισκέπτες του Αγρινίου µε πιο χαρακτηριστικά τα λόγια της προέδρου του AIC FORUM, που 

δήλωσε εκτός των άλλων πλουσιότερη σε παραστάσεις ευχαριστώντας προσωπικά τον πρόεδρο 

του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή και το όλο το στελεχιακό δυναµικό 

του. 

Εν κατακλείδι το 9ο συνέδριο του Φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου απέδει-

ξε τον ηγετικό ρόλο του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη διασυνοριακή αυτή συνεργασία, δια-

φήµισε το Αγρίνιο σαν πόλη σε διαφορετικές κουλτούρες και ανθρώπους και απέδωσε έργο στη 

προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων απέναντι στην κρίση αλλά δείχνοντας το δρόµο για την ανάπτυξη 

και στις δύο πλευρές της Αδριατικής και του Ιονίου. 


