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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Εθιμοτυπική επίσκεψη της Πρέσβειρας της Ιταλίας στην 

Ελλάδα στο Επιμελητήριο Κέρκυρας 
 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, υποδέχτηκε χθες 

07/10/2021 στο Επιμελητήριο σε μια προγραμματισμένη Εθιμοτυπική συνάντηση την αξιότιμη 

Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Ελλάδα κα Πατρίτσια Φαλτσινέλι (Patrizia Falcinelli) συνοδευόμενη από 

τον Επίτιμο Πρόξενο της Ιταλίας στην Κέρκυρα κ. Φρειδερίκο Βαλσάμη.  

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  κ. Στέφανος 

Μέξας και υπηρεσιακοί παράγοντες της Πρεσβείας.  

Πρόκειται για την πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψη της Πρέσβειρας στην Κέρκυρα από τον Ιούνιο του 

2020 που ανέλαβε τα καθήκοντά της και μετά τους περιορισμούς λόγω COVID-19. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Χονδρογιάννης, τόνισε τη σημασία του 

Επιμελητηριακού θεσμού και  παρουσίασε στην Πρέσβειρα την κατάσταση της τοπικής 

επιχειρηματικής οικονομίας. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της ακτοπλοϊκής και αεροπορικής σύνδεσης της 

Κέρκυρας με την Ιταλία καθώς η Πρέσβειρα αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα της σύνδεσης μέσω 

υδροπλάνων. Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα είναι αγαπημένος προορισμός για τους Ιταλούς και 

ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά τα πρωτόκολλα COVID-19 και 

την λήψη μέτρων έναντι του κορωνοϊού δεν δυσκόλεψαν τους Ιταλούς τουρίστες στις μετακινήσεις 

τους και ευχαρίστησε τα Ξενοδοχεία αναφοράς για την φιλοξενία τους.  
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Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ Χονδρογιάννης αναφέρθηκε στα διασυνοριακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 που υλοποιήθηκαν με επιτυχία από το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

καθώς και την άψογη συνεργασία με του Ιταλούς εταίρους, ενώ επεσήμανε ότι θα ακολουθήσουν και 

άλλες προτάσεις συνεργασίας με την Ιταλία μόλις ξεκινήσει ο νέο κύκλος υποβολής για την 

προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Ο Πρόεδρος και η Πρέσβειρα ανέφεραν επίσης ότι παράγοντες ανάπτυξης αποτελούν και για τις δυο 

πλευρές ο τουρισμός, ο πολιτισμός και το εμπόριο, τομείς στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν 

συνέργειες μεταξύ του Επιμελητηρίου και της Πρεσβείας. Η Πρέσβειρα ενημέρωσε για την 

δημιουργία τμήματος εμπορίου και κουλτούρας στην Πρεσβεία που θα διευκολύνουν τις 

επικοινωνιακές και κατ’ επέκταση τις  επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 

Εκφράστηκε αμοιβαία η επιθυμία δυνατότητας συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την 

ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών της Κέρκυρας με την Ιταλία μέσω κοινών δράσεων. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χονδρογιάννης, σε μια ευγενική χειρονομία φιλοξενίας προσέφερε 

στην Πρέσβειρα αναμνηστικό με το λογότυπο του Επιμελητηρίου συνοδευόμενο από τοπικά 

προϊόντα. 

           

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


