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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων (Τίρανα, 17.12.2019).
Υπό την προεδρία της Ένωσης των Επιμελητηρίων Αλβανίας (U.C.C.I.AL.) (κα Ines Mucostepa)
έλαβε χώρα στις 17 τρέχοντος στο Κεντρικό Ξενοδοχείο Tirana International, η Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αντιστοίχων Ενώσεων Ελλάδος,
Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Τη
χώρα μας εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Στέφανος
Γεωργιάδης.
Στην ανωτέρω εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η α/ Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας κα
Anila Denaj καθώς και η Διευθύντρια της α/Υπηρεσίας για την Προώθηση των Επενδύσεων (AIDA) κα
Milena Meksi, η οποία παρουσίασε την επενδυτική εικόνα των βαλκανικών χωρών στην Αλβανία, ενώ
παράλληλα αναφέρθηκε και στην πορεία των μεταξύ τους εμπορικών και οικονομικών σχέσεων.
Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης αφορούσαν στην ανταλλαγή απόψεων
και υποβολή προτάσεων, όσον αφορά στην επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των βαλκανικών
επιμελητηρίων, στην ψηφιοποίηση των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών, καθώς και στο θεσμό της
διπλής εκπαίδευσης (dual education).
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εκδήλωσης έλαβε χώρα και η τελετή υπογραφής Μνημονίου
Κατανόησης μεταξύ της Αλβανικής U.C.C.I.AL. και της Τουρκικής Ένωσης TOBB για τη σύσταση ΑλβανοΤουρκικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, η οποία είχε αρχικά προγραμματισθεί για τις 2
τρέχοντος με την ευκαιρία αλβανο-τουρκικού επιχειρηματικού συνεδρίου και τουρκικής επιχειρηματικής
αποστολής στα Τίρανα, αλλά αναβληθεί λόγω του σεισμού της 26ης Νοεμβρίου τ.ε.
Αξίζει να σημειωθεί, εν προκειμένω, το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρόεδρου της Τουρκικής
Ένωσης TOBB κ. Rifat Hasarciklioglu (παρουσία και του Τούρκου Πρέσβεως κ. Murat Ahmet Yoruk), η
οποία, έχοντας, τεχνηέντως, ως κεντρική ιδέα την ευρωπαϊκή προοπτική της «Γείτονος», καθώς και των
βαλκανικών χωρών (με ιδιαίτερη αναφορά στην Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία), κατέκρινε, επί της
ουσίας, με προκλητικό τρόπο την ακολουθούμενη πολιτική της Ε.Ε. έναντι της Τουρκίας, λέγοντας ότι
«είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης ευρωπαίων πολιτικών του διαμετρήματος εκείνων που οραματίστηκαν
στο παρελθόν την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης στη βάση της ειρηνικής συνύπαρξης και οικονομικής
συνεργασίας των λαών της».

