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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση, µε θέµα τουριστική προβολή - περιφερειακή
επιχειρηµατικότητα και οικονοµία».
Μια συνάντηση, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγµατοποιήθηκε στο
Επιµελητηριο Βοιωτίας, την Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου. Θέµα της ήταν η
τουριστική προβολή και ο σχεδιασµός της περιφερειακής
επιχειρηµατικότητας και οικονοµίας.
Συγκεκριµένα, παραβρεθήκαν η Αντιπερφερειάρχης Βοιωτίας, κα
Φανή
Παπαθωµά,
ο
αρµόδιος
Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηµατικότητας, Εξωστρέφειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, κ.
∆ηµήτριος Βουρδάνος, ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού,
Αθλητισµού και Πολιτισµού, κ. Ηλίας Σανίδας, καθώς και ο αρµόδιος
Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαµπος
Σανιδάς.
Η επιχειρηµατική κοινότητα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του
Επιµελητηρίου Βοιωτιας, κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, τον Οικονοµικό
Επόπτη κ. Λουκά Παπαχαραλάµπους, τον Πρόεδρο του Εµπορικού
του Τµήµατος κ. Θεόδωρο Ζησιµόπουλο, τον Πρόεδρο του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας, κ. Νικόλαο Κουδούνη, τον Πρόεδρο του
Εµπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, κ. Αθανάσιο Καλογρηά και τον
Αντιπρόεδρο, κ. Μάριο Σάκκο.
Επίσης, παραβρέθηκαν ο κ. Γιάννης Σύρος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
του ∆ήµου ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας και αρµόδιος σε θέµατα
τουρισµού, ο κ. Ιωάννης Περγαντάς, Περιφερειακός Σύµβουλος καθώς
και τα στελέχη του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, Ευάγγελος Φουντάς και
Σωτηρία Μητρατζούλ.
Στην συνάντηση αναπτύχθηκε το θέµα του σχεδιασµού των
προοπτικών της Τουριστικής προβολής της Περιφ. Στερεάς Ελλάδας
καθώς επίσης και θέµατα που αφορούν την επιχειρηµατικότητα, και τις
προοπτικές ανάπτυξης αυτής. Τέθηκαν οι βάσεις για µελλοντική
συνεργασία όλων των φορέων ως προς την Τουριστική προβολή - τη

συνεργασία της Περιφερειακής αρχής µε την επιχειρηµατική κοινότητα
της Βοιωτίας.
Ο κ. Σανίδας ανέπτυξε τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισµού
στην Στερεά Ελλάδα και την πεποίθηση του, ότι ο τουρισµός µπορεί να
συµβάλει αποφασιστικά στην συνολική ευηµερία της Στερεάς Ελλάδας,
αρκεί οι όποιες προσπάθειες να γίνουν, µε τρόπο οργανωµένο και
συντονισµένο. ∆ήλωσε επίσης, την διάθεση του, όπως αναλάβει άµεσα
τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο κ. Βουρδάνος αναφέρθηκε στην τοπική και περιφερειακή
συνεργασία, ως απαραίτητης συνθήκης για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε δεδοµένη µάλιστα την έλλειψη
επαρκών πόρων.
Ακόµη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση
της δηµιουργίας υπηρεσιών φιλικών, προς την επιχείρηση και τον πολίτη
και αναγνώρισε την επιχειρηµατικότητα, ως βασικό πυλώνα για την
διέξοδο από την παρούσα κρίση.
Οι Αντιπεριφερειάρχες ευχαρίστησαν τους παρευρισκόµενους για
την παρουσία τους και την εµπιστοσύνη τους στον επιµελητηριακό
θεσµό ενώ σηµείωσαν, ότι, πάρα τον άτυπο χαρακτήρα της
συνάντησης, εξήχθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα και τέθηκαν οι βάσεις
για µια εποικοδοµητική συνεργασία.
Τέλος, όλοι οι συµµετέχοντες δεσµεύτηκαν για την επανάληψη της
συνάντησης, ώστε να ελεγχθεί η πορεία των δράσεων και ενεργειών,
που αναλήφθησαν.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

