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									Χαλκίδα 24/5/2018


    			              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, κας ΒΟΥΛΑΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 ΜαΪου 2018 και ώρα 17:00 η πρώτη Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή Προέδρου και Συγκρότηση σε Σώμα». 
Συμμετείχαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Στερεάς Ελλάδας καθώς και οι εκπρόσωποι τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως αυτοί ορίστηκαν με την υπ.αριθμ. 456089/24.04.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4497/2017, ως μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Επιγραμματικά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή του, τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της υπεράσπισης των συμφερόντων των μελών του, της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
Το Συμβούλιο αποφάσισε η προεδρία του να ασκείται εκ περιτροπής όπως υπάρχει σχετική πρόβλεψη από το νόμο και πρώτη πρόεδρός του εξελέγη ομόφωνα η  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κα Βούλα Αγιοστρατίτη. Εκ του νόμου Α’ Αντιπρόεδρος θα είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Κυρίτσης Αθανάσιος, Β΄Αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Αγνιάδης Παναγιώτης και Γ΄Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φωκίδας κ.Αυγερινός Βασίλειος

Μετά την ομόφωνη εκλογή της η νέα Πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Στερεάς Ελλάδας κα Βούλα Αγιοστρατίτη ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Επιμελητηρίων Στερεάς Ελλάδας για την εκλογής της στη Προεδρεία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το νεοσύστατο Π.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας αποτελεί μια συνέχεια των άτυπων συναντήσεων που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν μεταξύ των Επιμελητηρίων της Στερεάς Ελλάδας, αλλά τώρα με τη θεσμοθέτησή του μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο συντονιστικό όργανο στη κατεύθυνση της χάραξης κοινών στόχων και στρατηγικών, που σε στενότερη συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ΚΕΕΕ και άλλους αναπτυξιακούς φορείς της περιφέρειας, θα οδηγήσει στην ενεργή συμμετοχή μας στον Περιφερειακό σχεδιασμό σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας». 
						
								Εκ του Επιμελητηρίου Ευβοίας

