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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην «1η Κοινή Συνδιάσκεψη των Φόρουμ των 

Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, Πόλεων και Πανεπιστημίων" 

 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, με εκπρόσωπο τον κύριο Γεώργιο Κολυτά, Β’ Αντιπρόεδρο του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας, έλαβε μέρος στις εργασίες της «1ης Κοινής Συνδιάσκεψης των Φόρουμ των 

Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, Πόλεων και Πανεπιστημίων» και παράλληλα του «18ου 

Συνεδρίου των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου» με κεντρικό θέμα της Συνδιάσκεψης 

"Διαδρομές και Μονοπάτια: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & 

Ιονίου", που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2018 στο Σπλιτ 

της Κροατίας.  

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου οργανώθηκαν θεματικά τραπέζια εργασίας, σύμφωνα με τους πυλώνες 

της Στρατηγικής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR). Ο εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου παρακολούθησε τις εργασίες της Περιφερειακής Διασύνδεσης, του τουρισμού, του 

περιβάλλοντος, της μπλε οικονομίας και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Στην ατζέντα των θεμάτων 

κεντρικό ρόλο  είχε η  συζήτηση για την  θαλάσσια οικονομία με κύριο θέμα τον ιδιαίτερο ρόλο της 

κρουαζιέρας. 
 
Η θεματολογία αφορούσε:  

 Γαλάζια ανάπτυξη, «τρόφιμα από τη θάλασσα - κατάσταση και προοπτικές»  

 Περιφερειακή Διασύνδεση, «επιπτώσεις της κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες, σε συνέχεια της 

συνάντησης που είχε γίνει τον Ιούνιου του 2018 στην Ολυμπία μέσα στα πλαίσια του 

προγράμματος AI NURECC».  

 Η ποιότητα του Περιβάλλοντος «Πράσινη Μακροπεριφέρεια, Προκλήσεις και Ευκαιρίες»  

 Αειφόρος Τουρισμός «Δημιουργικός πολιτιστικός τουρισμός και αειφόρες περιοχές της 

Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου»  

 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα « Γυναίκες και επιχειρηματική επιτυχία»  

 Οικονομική Ανάλυση «Δυναμική της Διαφορετικότητας»  

 Κοινωνικές προκλήσεις «Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου- Νέα πύλη εισόδου»  

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα «Αποτελέσματα του Φόρουμ, Υλοποίηση Στρατηγικών στα πλαίσια 

της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου»  

 

Το Φόρουμ των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου είναι ένα μη κερδοσκοπικό 

διακρατικό δίκτυο που ενώνει τα Εμπορικά Επιμελητήρια που ανήκουν στις χώρες που συνορεύουν με 

τις δύο ακτές: Ιταλία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ελλάδα και Αλβανία. 

Ο Σύνδεσμος, που ιδρύθηκε το 2001 χάρη στη βούληση και το όραμα των ιδρυτικών Επιμελητηρίων 

Ανκόνα και Σπλιτ, στοχεύει να ενισχύσει τις συνεργασίες και τις ευκαιρίες για την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη της Αδριατικής και του Ιονίου. 
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Το Φόρουμ AIC είναι ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του φιλόδοξου σχεδίου της 

Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου. Αυτή η στρατηγική αντιπροσωπεύει ένα σύστημα κοινής 

διακυβέρνησης που περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, διαφορετικές πολιτικές και ιδιαιτερότητες που 

υπάρχουν στο έδαφος της κάθε περιοχής, ενισχύοντας την πολιτιστική τους κληρονομιά. 

 

Σε συνέχεια των συναντήσεων και επαφών του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας συζητήθηκε 

επίσης η δυνατότητα συμμετοχής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στο Σύνδεσμο “MIRABILIA 

NETWORK”. Το δίκτυο “MIRABILIA NETWORK” είναι ένα δίκτυο Ιταλικών Εμπορικών 

Επιμελητηρίων. Ξεκίνησε το 2012 και διευρύνεται και σε άλλες χώρες, οι οποίες μοιράζονται το κοινό 

τους όραμα για την σημασία του συντονισμού και της προώθησης των Μνημείων της UNESCO και της 

Ευρωπαϊκής Τουριστικής Βιομηχανίας. 

Το 2018 δημιουργήθηκε η ΜΚΟ ‘MIRABILIA NETWORK ASSOCIATION”, στη Ρώμη,  με στόχο την 

ανάπτυξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές του δικτύου. Η κοινή συνεργασία μεταξύ 

των Εμπορικών Επιμελητηρίων σε όλη την Ευρώπη δείχνει πώς να συνδεθούν και να ενισχυθούν οι 

τοποθεσίες της UNESCO συνδυάζοντας τα στοιχεία του πολιτισμού, της γαστρονομίας, της τέχνης, της 

βιοτεχνίας, των  δημιουργικών βιομηχανιών, του σχεδιασμού της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, 

των τουριστικών υπηρεσιών μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.  

 

Οι ενέργειες για την συμμετοχή της Ελλάδας στο δίκτυο ‘MIRABILIA NETWORK’ ξεκίνησαν με την 

συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κου Γεώργιου Π. Χονδρογιάννη και των 

Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας για την δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Επιμελητηρίων 

Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο στη 

Θεσσαλονίκη ύστερα από πρόσκληση του Εμπορικού Επιμελητηρίου Τρικάλων. Το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας έλαβε μέρος και θα συνεχίσει ενεργά την συμμετοχή του, για την ενίσχυση και  προώθηση της 

Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, ως περιοχής της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με σημαντική 

ιστορική και  πολιτιστική σημασία. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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