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Σο Επιμεληηήριο Αιηωλοακαρνανίας ζηο 

«14ο σνέδριο ηοσ Φόροσμ ηων Επιμεληηηρίων Αδριαηικής και Ιονίοσ 

ζηην Κέρκσρα» 

 

 

Σηηο 10 - 12 Ινπλίνπ, ζηελ πόιε ηεο  Κέξθπξαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 14ν Σπλέδξην ηνπ 

Φόξνπκ ησλ Δπηκειεηεξίσλ Αδξηαηηθήο θαη Ινλίνπ, ζην όπνην έιαβε κέξνο ην Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο εθπξνζσπώληαο ηα Διιεληθά Δπηκειεηήξηα ζην Γηνηθεηηθό ηνπ 

Σπκβνύιην. Τν Σπλέδξην ηνπ Φόξνπκ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην 

ηεο Κέξθπξαο . 

Σην Σπλέδξην έιαβαλ κέξνο πεξηζζόηεξνη από 260 εθπξόζσπνη Δπηκειεηεξίσλ από 

νθηώ ρώξεο, εθπξόζσπνη ηνπ δηθηύνπ ησλ Δπξσ-Δπηκειεηεξίσλ (Eurochamber), ηνπ δηθηύνπ 

ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

Μαθξνπεξηθέξεηαο Αδξηαηηθήο θαη Ινλίνπ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ θνξέσλ, θαζώο θαη 

εθπξόζσπνη νξγαλώζεσλ, ελώζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκώλ επηρεηξεκαηηώλ, γεγνλόο πνπ 

θαηαδεηθλύεη ην πνιηηηθό θαη ζεζκηθό βάξνο θαη ηελ ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ πεξηνρή 

ην Φόξνπκ. 

Υπελζπκίδεηαη όηη ην Φόξνπκ ησλ Δπηκειεηεξίσλ Αδξηαηηθήο θαη Ινλίνπ ηδξύζεθε  γηα 

λα πξνσζήζεη δξάζεηο αλάπηπμεο θαη ζύζθημεο ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ 

ζηελ Αδξηαηηθή θαη ην Ιόλην, κέζσ θνηλώλ δξάζεσλ. 

Τν 14ν Σπλέδξην επηθεληξώζεθε ζηελ ζηξαηεγηθή γηα ηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο 

θαη Ινλίνπ  πνπ έρεη πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ όισλ ησλ ρσξώλ ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη 

ρσξώλ από ηελ ππόινηπε Δπξώπε.  

 



Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηηο 18/6 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε κηα 

αλαθνίλσζε θαη έλα ζρέδην δξάζεο πνπ δξνκνινγνύλ επηζήκσο ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα 

ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ινλίνπ. Σηόρνο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα βνεζήζεη ηα 

70 εθαη. θαηνίθνπο ηεο Μαθξνπεξηθέξεηαο λα επσθειεζνύλ από ηε ζηελόηεξε ζε ηνκείο όπσο 

ε πξνώζεζε ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο, ε δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληαο, ε 

νινθιήξσζε ησλ κεηαθνξηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ δηθηύσλ θαη ε πξναγσγή ηνπ βηώζηκνπ 

ηνπξηζκνύ. 

Η ζηξαηεγηθή, ηεο νπνίαο ε θαηαιεθηηθή Γηάζθεςε ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ 

θηινμελήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 6 θαη 7 Φεβξνπαξίνπ 2014 ( ζηελ νπνία έιαβε κέξνο θαη  ην 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ) ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο πξνεδξίαο,  είλαη πνιύηηκε 

επθαηξία γηα ηα δπλεηηθά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρώξεο λα εξγαζηνύλ 

ζην πιεπξό νξηζκέλσλ θξαηώλ κειώλ, ζπκβάιινληαο, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε «καθξνπεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή» ηεο ΔΔ ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη κηα ηόζν κεγάιε αλαινγία ηξίησλ ρσξώλ (Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, 

Μαπξνβνύλην θαη Σεξβία) ζε ζπλεξγαζία κε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (Κξναηία, Διιάδα, Ιηαιία 

θαη Σινβελία). Η ζηξαηεγηθή αθνξά θαηά θύξην ιόγν ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε ζαιάζζηα 

νηθνλνκία – «γαιάδηα αλάπηπμε», ζπλδπαζκό ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, 

ελεξγεηαθή ζπλδεζηκόηεηα, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βηώζηκν ηνπξηζκό – ηνκείο πνπ 

είλαη ζίγνπξν όηη ζα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο 

θαη ζηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο. Τν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ είλαη ε Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα 

θαη ην Ιόλην πέιαγνο, ε νπνία εθδόζεθε από ηελ Δπηηξνπή ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2012 θαη ηώξα 

ελζσκαηώλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ ππεγξάθε ε Κνηλή Γηαθήξπμε 

«Mediterranean Diet» κε πξνηάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο όπσο απηή έρεη νξηζηεί από ηελ Unesco, κε έλα δίθηπν από 

παξεκβάζεηο ζε όια ηα επίπεδα, νηθνλνκηθά, λνκηθά, επηρεηξεζηαθά θ.α. 

Παξάιιεια ζηηο ηξεηο εκέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά 

ηξαπέδηα εξγαζίαο, αθηεξσκέλα ζηνπο ηέζζεξεηο ππιώλεο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

Μαθξνπεξηθέξεηαο Αδξηαηηθήο θαη Ινλίνπ πνπ αθνξνύζαλ ζηηο ελόηεηεο: Γαιάδηα Αλάπηπμε, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/index_en.cfm
http://www.gr2014.eu/el/events/conferences-and-seminars/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/documents/com_2012_713_el.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/documents/com_2012_713_el.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/documents/com_2012_713_el.pdf


Μεηαθνξέο-Σύλδεζε ηεο πεξηνρήο, Πνηόηεηα ηνπ Πεξηβάιινληνο, Βηώζηκν Τνπξηζκό, θαη 

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα. 

Σηόρνο ήηαλ ε αλάδεημε πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ, ε πξνεηνηκαζία γηα ζηελόηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ ζεζκηθώλ δηθηύσλ ηεο Μαθξνπεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ε 

πξνζπάζεηα γηα εκπέδσζή ηεο από ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο εμσζηξέθεηαο . 

 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 


