
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ          

 

Αγρίνιο, 28  Ιουνίου 2017 

 

 

«Ζεύξη» Επιμελητηρίων Αχαΐας & Αιτωλοακαρνανίας με ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» 

 

Στη βάση της χρόνιας προσήλωσής της στον διάλογο και τις πλατφόρμες 

σταθερής διαβούλευσης και συνέργειας με αρχές, συλλογικότητες πολιτών και 

επαγγελματικές ενώσεις, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. συναποφάσισε με τα Επιμελητήρια 

Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας την εγκαθίδρυση σταθερής συνέργειας και 

διαλόγου μεταξύ τους. 

 

Η πρόταση που κατατέθηκε από την εταιρεία έγινε αποδεκτή από τους Προέδρους 

του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα και Αιτωλοακαρνανίας κ. 

Παναγιώτη Τσιχριτζή, κατόπιν συναντήσεών τους -αντίστοιχα σε Πάτρα και 

Αγρίνιο- με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης της 

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. κ. Γιάννη Φρέρη.  

 

Στόχος είναι η από κοινού εκπόνηση στρατηγικής υπέρ του επιχειρηματικού 

κόσμου των 2 περιοχών μέσα από:  

 Επίσημη τακτική διαβούλευση σε τουλάχιστον 2 φορές κατ’ έτος 

 Επιστημονική έρευνα & την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

 Μετατροπή της έρευνας σε κοινές πολιτικές υπέρ της επιχειρηματικότητας  

 Κοινές δράσεις για την τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής  

 Αξιοποίηση της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» ως τουριστικό πόλο έλξης 

και κομβικό σημείο των οδικών μεταφορών 

 Προαγωγή της εταιρικής υπευθυνότητας και του διαλόγου επιχειρήσεων - 

κοινωνίας 



 Δρομολόγηση συνεργειών με τις παραχωρησιούχους εταιρείες υποδομών του 

Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 Την ποιοτική επαφή με τις περιφερειακές και τοπικές κρατικές και αιρετές 

αρχές της περιοχής, με εστίαση στη στοχοθέτηση κοινών επιδιώξεων στη βάση 

του αλληλοσεβασμού, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο κάθε συνέργειας. 

 

Η πρώτη προγραμματιζόμενη κοινή πρωτοβουλία θα είναι η συνδιοργάνωση -τον 

προσεχή Οκτώβριο- ημερίδας για την παρουσίαση της νέας έρευνας ομάδας 

καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω του Παρατηρητηρίου Οδικών 

Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, για τις κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. 

 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι τρεις πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή 

τους για την πρόσφατη συνεργασία τους που κατέληξε στην περαιτέρω χρονική 

επέκταση  ισχύος της 10ωρης μετ’ επιστροφής κάρτας της Γέφυρας -αρχής 

γενομένης από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος- ενώ συζήτησαν διεξοδικά και 

για “B2B” εκπτωτικά πακέτα της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. για τη διευκόλυνση 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. 

 

Τέλος διατράνωσαν την κοινή τους πεποίθηση ότι ο καλόπιστος διάλογος μεταξύ 

των ενδιαφερομένων μερών είναι η μόνη αποδεκτή μέθοδος στην κατεύθυνση του 

οφέλους όλων όσων συμμετέχουν σε αυτόν. 
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