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Πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η µηνιαία συνάντηση των εκπροσώπων
των Εθνικών Επιµελητηριακών Ενώσεων. Τη συνάντηση αυτή οργάνωσε και
φιλοξένησε το Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιµελητηρίων στις
Βρυξέλλες, παρουσία του προέδρου της ΚΕΕ και Αναπληρωτή Προέδρου του
Ευρωεπιµελητηρίου κ. Γεώργιου Κασιµάτη.
Στη συνάντηση συµµετείχε και προήδρευσε ο Γενικός Γραµµατέας του
Ευρωεπιµελητηρίου κ. Arnaldo Abruzzini, καθώς και ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραµµατέας Paul Skehan, επίσης από το Ευρωεπιµελητήριο οι αρµόδιοι
χειριστές των θεµάτων και οι 30 εκπρόσωποι των Εθνικών Επιµελητηριακών
Ενώσεων Κρατών –Μελών του Ευρωεπιµελητηρίου.
Ο πρόεδρος, κ. Γεώργιος Κασιµάτης στην οµιλία του καλωσόρισε τους
παρευρισκοµένους και τους ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή τους στην
πρόσκληση του Αντιπροσωπευτικού Γραφείου. Στη συνέχεια τόνισε τη
σηµασία και το ρόλο των Αντιπροσωπευτικών Γραφείων στις Βρυξέλλες τόσο
στις δηµόσιες σχέσεις, όσο και στη δικτύωση και το lobbying.
Όπως τόνισε ο Κασιµάτης, οι προσωπικές επαφές µε τους αξιωµατούχους
των Θεσµικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο, Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και τέλος Επιτροπή των Περιφερειών παίξουν σηµαντικό ρόλο στην
υποστήριξη των ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραµµάτων και στην
ενηµέρωση.
Επίσης επεσήµανε την άριστη συνεργασία της ΚΕΕ µε το Ευρωεπιµελητήριο
και την υλοποίηση των προγραµµάτων τόσο του Gateway to Japan, και του
ETP Κορέα, όσο και τα προγράµµατα για την υποστήριξη στην
επιχειρηµατικότητα των γυναικών και τα µέτρα άρσης των στερεοτύπων.
Τέλος ενηµέρωσε τα µέλη του Ευρωεπιµελητηρίου για την προετοιµασία και
παρουσίαση του Manifesto του Ευρωεπιµελητηρίου το οποίο θα ψηφιστεί
κατά τη διάρκεια της προσεχούς 100ης Γενικής Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη
στις 4 Οκτωβρίου 2006.
Κλείνοντας την οµιλία του παρότρυνε τους παρευρισκοµένους να
προσπαθήσουν ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη συµµετοχή των
εκπροσώπων τους στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωεπιµελητηρίου που θα
λάβει χώρα στις 5 και 6 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Στη συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας ευχαρίστησε το πρόεδρο για την
φιλοξενία, τον συνεχάρη για το έργο του στο Ευρωεπιµελητήριο και
επεσήµανε τη σηµασία που έχει η στενή συνεργασία µε το Αντιπροσωπευτικό
Γραφείο της ΚΕΕ στις Βρυξέλλες.

