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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ          

         Αγρίνιο,  31  Οκτωβρίου  2019 
 

Συνεδρίαση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας 

 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  

παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019 η 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας, υπό την Προεδρία του Προέδρου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Παναγιώτη Τσιχριτζή. Παρόντες στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων 

Μαρλαφέκας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος, καθώς και τα 

μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου που απαρτίζεται από μέλη των Δ.Σ. των 
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τριών Επιμελητηρίων. Συμμετείχαν επίσης, οι Διευθυντές των Επιμελητηρίων, ο εκπρόσωπος των 

εργαζομένων των τριών Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, η Διοικητική Επιτροπή και μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Αγρινίου Παναγιώτης Μπεσίνης, η Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας και Πρόεδρος της Κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών 

Κουρέων Κομμωτών Ελλάδος Μαρία Σωτηροπούλου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας   

Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Αμφιλοχίας Απόστολος Αυγερινός, ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας Χρήστος Κωστακόπουλος, ο Πρόεδρος της  Ένωσης 

Επαγγελματιών Εστίασης, Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Αγρινίου Κωνσταντίνος Ναστούλης και ο 

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου Απόστολος Παπαϊωάννου.        

Παρόντες επίσης, ως επίσημοι προσκεκλημένοι, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος συνοδευόταν από τον Εκτελεστικό Γραμματέα Γεώργιο Σύρμο και το 

Διευθυντή του Γραφείου του Ιωάννη Νάκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας 

και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών 

Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων 

Αθανάσιος Μαυρομάτης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

Μιχαήλ Γούδας, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος 

Κωνσταντάρας και ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου Βασίλειος Φωτάκης. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε  ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου ο όποιος 

χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Παναγιώτη Τσιχριτζή να πραγματοποιήσει το πρώτο 

Περιφερειακό Συμβούλιο της θητείας του στο Αγρίνιο, κι αφού ευχήθηκε καλή θητεία στον 

Πρόεδρο, αναφέρθηκε ότι οι Αιτωλοακαρνάνες επιχειρηματίες ανταπεξήλθαν μέσα στις δυσκολίες 

και τα προβλήματα που προκάλεσε η κρίση με πρόγραμμα και ελπίδα και αναμένουν πολιτικές που 

θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα τους. “Εμείς, ως δημοτική αρχή, 

τόνισε,  στηρίζουμε με μια σειρά δράσεων τους Αγρινιώτες επαγγελματίες και είμαστε στο πλευρό 

του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε κάθε δυναμικό βήμα”.  
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Με την σειρά του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας,  στην παρέμβαση του τόνισε 

την αναγκαιότητα συνεργασίας της αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων για την εξασφάλιση 

υποδομών και φιλικού κλίματος για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Παναγιώτης Τσιχριτζής, 

αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκριση τους να συμμετάσχουν στη 

Συνεδρίαση και προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη που προέρχονται από τα άλλα δυο (2) 

Επιμελητήρια, αναφέρθηκε σε θέματα έλλειψης υποδομών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι κάτοικοι και δη οι επιχειρηματίες της Αιτωλοακαρνανίας όπως ο Άξονας Αμβρακία-Άκτιο, η 

κάθετη σύνδεση Αγρινίου με την Ιονία οδό και η αντίστοιχη με το Λιμένα Πλατυγιαλίου  Αστακού, 

στο επιχειρηματικό πάρκο, στο θέμα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού, στο θέμα της ελιάς 

καλαμών κλπ.  
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Επίσης αναφέρθηκε στα κοινά θέματα των σχέσεων των Επιμελητηρίων με την Περιφέρεια 

όπως των Εκθέσεων, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, του ΠΣΕΚ, των Προγραμμάτων της 

Περιφέρειας που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο κλπ. 

Εν συνεχεία τοποθετήθηκαν οι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας 

αναφέρθηκε στη βαρύνουσα σημασία της θεσμικής περιφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια της 

χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και μακροπεριφερειακό επίπεδο. Επισήμανε 

την ανάγκη να δοθεί από πλευράς Περιφέρειας ειδικό βάρος,  στην ανάπτυξη των αεροδρομίων και 

ειδικότερα στη συνδεσιμότητα με τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, κάτι που θα επηρεάσει ολιστικά το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Δυτικής Ελλάδας,  καθώς και στο πρόβλημα της τιμολογιακής 

πολιτικής και γενικότερα της συμπεριφοράς της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. που λειτουργεί αντίθετα 

του σκοπού και ρόλου της, αντί να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για την Περιφέρεια. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος επεσήμανε ιδιαίτερα την 

ανάγκη δημιουργίας  των επιχειρηματικών πάρκων, εστιάζοντας ιδιαίτερα πάνω στο μεγάλο θέμα 

των πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων δανείων. Επίσης αναφέρθηκε στην προτεραιότητα 

κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος Τσακώνα και εξέφρασε την ανησυχία του για 

τις προτάσεις που διατυπώνονται για την υποθαλάσσια διέλευση του τρένου από την πόλη των 

Πατρών, γεγονός που δυναμιτίζει το όλο έργο γιατί οι πιστώσεις που απαιτούνται για την 

υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα είναι τεράστιες. 

Σε συνέχεια συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης που 

αφορούσαν στις τρέχουσες εξελίξεις στον Επιμελητηριακό Θεσμό με ειδική αναφορά στην 

δημιουργία Αγροτικού Τμήματος στα Επιμελητήρια, στα πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες που 

παρουσιάζονται για τον επιχειρηματικό κόσμο με την ίδρυση των ΚΥΕΠΙΧ & Δομών Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας στα Επιμελητήρια, στις Εξελίξεις στο φλέγον ζήτημα των Πνευματικών 

Δικαιωμάτων που αποτελεί γάγγραινα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Παρουσιάστηκε επίσης 

το εγκεκριμένο στρατηγικό έργο INTERREG Ελλάδα-Ιταλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και 
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συγκεκριμένα ο άξονας 1.1. με τίτλο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών 

χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs» που θα υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας από το στέλεχος της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Αχαΐας Κωνσταντίνο Γιωτόπουλο. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αφού  παρακολούθησε όλη τη 

Συνεδρίαση έλαβε το λόγο και εκτός των άλλων ανέφερε  «Τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, 

Αχαΐας και Ηλείας, αποτελούν τους βασικούς φορείς έκφρασης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική 

Ελλάδα. Και εμείς, ως Περιφέρεια, επιθυμούμε μία τοπική επιχειρηματικότητα φιλόδοξη, 

εξωστρεφής και ακμαία. Γιατί τα δικά μας χέρια και μυαλά, οι δικοί μας άνθρωποι, θα σηκώσουν το 

μεγάλο βάρος της νέας ανάπτυξης που όλοι χρειαζόμαστε. Περισσότερες δουλειές, περισσότερες 

ευκαιρίες, περισσότερος πλούτος για όλους. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος...» 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


