ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι την 1/7/2019 πραγματοποιήθηκε η 4 η
συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου με παρόντα μέλη τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥ κ.
Χονδρογιάννη Γεώργιο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Κόττη Φώτιο,
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και τα μέλη κ. Στέλλα Φιλόθεο και κ. Μέξα Στέφανο, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, καθώς και τον κ. Τσίπηρα Νικόλαο, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν η νεοεκλεγείσα Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου με τον Περιφερειακό σύμβουλο κ. Καποδίστρια.
Από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας παρίστατο ο κ. Παπαχρήστου Χρήστος, Σύμβουλος
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, η κ. Μπουρτζάλα Καλλιόπη από το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, στέλεχος της Δ/νσης Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, καθώς και
ο κ. Σπαής Σπυρίδων, μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου.
Αισθητή έγινε η απουσία του κ. Σκιαδαρέση Προέδρου του Επιμελητηρίου της Λευκάδας και του κ.
Σπαθή, Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς επρόκειτο για μια ιδιαιτέρως
σημαντική συνεδρίαση.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και οι λοιποί
παρόντες για την συνάντηση αυτή, με την οποία δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν εκ του σύνεγγυς
θέματα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά για την περιοχή και την ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων.
Συγκεκριμένα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μελλοντική συνεργασία της Περιφέρειας των Ιονίων
Νήσων με τα Επιμελητήρια της Περιοχής για θέματα Τουριστικής προβολής των Νησιών μέσω κοινής
διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό και της προώθησης των τοπικών προϊόντων και των
επιχειρήσεων των Νησιών , για την διασύνδεση των νησιών , για το θέμα των υδροπλάνων καθώς και
για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα την κατανομή και την απορροφητικότητά τους, για την συνοχή της
Περιφέρειας ενώ έγινε ενημέρωση της Περιφέρειας για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ .
Η νεοεκλεγείσα Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου υποσχέθηκε ότι
οι σχέσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Επιμελητηρίων θα τεθούν σε νέα βάση και αναμένει στο
άμεσο μέλλον τις προτάσεις των Επιμελητηρίων.
Τα μέλη του Περιφερειακού συμβουλίου των Επιμελητηρίων Ιονίων νήσων ευχαρίστησαν την
κ.Κράτσα για την συμμετοχή της στην συνεδρίαση αυτή και δεσμεύτηκαν για την κατάθεση των προτάσεων
των έργων και δράσεών τους με την υποστήριξη της Περιφερειακής αρχής.
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