
 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

         Αγρίνιο  23  Ιοσνίοσ  2014 

 

 

Πρωτοβοσλία τοσ Δπιμελητηρίοσ για σσνάντηση Παπαναστασίοσ 

με υορείς της Αγοράς, των Δμπόρων, των Δπαγγελματιών και των Βιοτετνών 

 

Μεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Παλαγηώηε Σζηρξηηδή θαη ηεο Δηνηθνύζαο 

Επηηξνπήο ηνπ Επηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ππήξμε ζήκεξα, Δεπηέξα 23 Ινπλίνπ, ζηνλ 

Εθζεζηαθό Χώξν ηνπ ζεζκνύ, ζπλάληεζε κεηαμύ ηνπ λενεθιεγέληνο Δεκάξρνπ Αγξηλίνπ θ. 

Γηώξγνπ Παπαλαζηαζίνπ θαη θνξέσλ από ηνλ Εκπνξηθό, Επαγγεικαηηθό θαη γεληθόηεξα 

Επηρεηξεκαηηθό θόζκν ηεο πεξηνρήο. 

Παξόληεο ήηαλ: 

1. Σα κέιε ηεο Δηνηθεηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Επηκειεηεξίνπ θ.θ. Μπόθαο, Π. Ράπηεο, . 

Κσζηηθόγινπ, θ. Γ. σηεξόπνπινο 

2. Ο Πξόεδξνο ηνπ Εκπνξηθνύ πιιόγνπ Αγξηλίνπ θ. Μπεζίλεο θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ 

Δ.. ηνπ πιιόγνπ θα. Χ. Παπαδήζε, θ.θ. Ι. Γηνπάλνο, Δ. Χξηζηνδνπιόπνπινο, Απ. 

Καιαηηδόπνπινο, Χξ. Παππάο, Δ. Μαληέινο 

3. Από ηελ Οκνζπνλδία Επαγγεικαηνβηνηερλώλ Αηησιναθαξλαλίαο παξόληεο ήηαλ ν 

Πξόεδξνο ηεο θ. Π. Ράπηεο, ν Αληηπξόεδξνο θ. Γ. Πνιύδνο, ε Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ 

Καηαζηεκαηαξρώλ Κνκκσηώλ-Κνκκσηξηώλ Αγξηλίνπ  θα. Μαξία σηεξνπνύινπ, ν 

Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Επαγγεικαηηώλ Εζηίαζεο, Αλαςπρήο θαη Ψπραγσγίαο Αγξηλίνπ 

θ. Ηιίαο Καιέξγεο, ν Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ ησλ Επηζθεπαζηώλ Απηνθηλήησλ θ. 

ηάζεο ηπιίδεο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ Φαλνπνηώλ θ. Δ. Κνληαβίηεο. 

Πξνζθσλώληαο ηνλ θ. Παπαλαζηαζίνπ ν θ.Σζηρξηηδήο, θη αθνύ ηνπ επρήζεθε θαιή 

ζεηεία, ηνλ θάιεζε λα έρεη ζπρλέο ηέηνηεο επαθέο κε ηνπο αλζξώπνπο ηεο αγνξάο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ δήηεζαλ θαη νη ππόινηπνη θνξείο θαη γηα ην νπνίν δεζκεύηεθε ν 

θ.Παπαλαζηαζίνπ. Οη πξνηεξαηόηεηεο πνπ έζεζε ν θ. Σζηρξηηδήο ήηαλ ε απνηξνπή ηεο 



Εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ, πνπ ηειεπηαία είλαη ζηελ επηθαηξόηεηα θαη πάιη, ε δεκηνπξγία 

Επηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ θαη ζηεγαζκέλεο Μόληκεο Λατθήο Αγνξάο, ε θάζεηε ζύλδεζε ηνπ 

Αγξηλίνπ κε ηελ Ιόληα νδό θ.ι.π.. 

ε θάζε έλα από ηα παξαπάλσ ν θ. Παπαλαζηαζίνπ έθαλε εηδηθή αλαθνξά όπσο θαη γηα 

ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην θαη ηνπο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. 

Οη εθπξόζσπνη θαη ηα κέιε θνξέσλ πνπ πήξαλ ην ιόγν έζεζαλ ην ζέκα ηεο αλάγθεο γηα 

έλαλ θνξέα πνπ ζα έρεη ην ξόιν ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ 

αζθάιεηαο θαη ππξαζθάιεηαο ζην εκπνξηθό θαη ππθλνδνκεκέλν θέληξν ηνπ Αγξηλίνπ, ηα 

πξνβιήκαηα από ηελ αλαινγία ρξεκαηνδόηεζεο πνπ πηνζεηεί ε Πεξηθέξεηα αλάκεζα ζηνπο 

ηξεηο λνκνύο αιιά θαη πην επηκέξνπο δεηήκαηα όπσο ηα πξόζηηκα ησλ επαγγεικαηηώλ γηα ηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, νη ρξήζεηο γεο από ηηο επηρεηξήζεηο ρακειήο όριεζεο (ζπλεξγεία 

θ.α.), ην παξάλνκν εκπόξην ζηηο ιατθέο αγνξέο. ην ηξαπέδη έπεζαλ αθόκα θαη ζέκαηα όπσο 

ην θπθινθνξηαθό θαη ε αλάγθε γηα αιιαγέο, ε αλαγθαηόηεηα γηα λα ππάξμεη ζεηηθή εμέιημε κε 

ην Πάξθν Αγξηλίνπ, ε αλάγθε γηα γεγνλόηα πνπ ζα δώζνπλ ραξαθηήξα ζηελ πόιε, ην σξάξην 

ησλ θαηαζηεκάησλ θ.ά.. 

Φάλεθε πάλησο από όινπο ε δηάζεζε γηα ζπλερή δηαβνύιεπζε πάλσ ζηα πνιιά 

δεηήκαηα ηνπ Αγξηλίνπ θη από ηελ πιεπξά ηνπ ν λενεθιεγείο Δήκαξρνο δεζκεύηεθε γηα 

ζπλερή ηέηνηα άηππα ζπκβνύιηα αιιά θαη «δηθαηνζύλε θαη λνκηκόηεηα ρσξίο δηαρσξηζκνύο 

θαη κηθξνζπκθέξνληα». 

 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 


