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ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

(Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4497/2017) 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, συζήτησε τον 

απολογισμό δράσεων έτους 2018, ο οποίος θα υποβληθεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο για έγκριση. Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα έργων, τις 

ενέργειες και τα πραγματοποιηθέντα έτους 2018 και τα στοιχεία των δράσεων 

που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Πρέβεζας από 01/01/2018 έως 

31/12/2018, η Διοικητική Επιτροπή διαπιστώνει/κρίνει τα εξής: 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

 Εθνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ)  

 Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (ΕΕΔΕΓΕ)  

 Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού 

Επιμελητηρίου 

 Αναπτυξιακή Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής 

Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων στην οποία ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης 

εκλέγη Αντιπρόεδρος αυτής 

 Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου-Αμβρακικού Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΕΤΑΝΑΜ 

Α.Ε. Ο.Τ.Α.»  

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Διοργανώθηκε και επιχορηγήθηκε η συμμετοχή μελών μας στην 

83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ 2018, που στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία από τις 08-16/09/2018 

 Συνδιοργανώσαμε από κοινού με την Περιφέρεια Ηπείρου την 

εκδήλωση-έκθεση γευσιγνωσίας τοπικών προϊόντων “Κερνάμε 

Ήπειρο 2018” 

Οι διοργανώσεις κρίθηκαν επιτυχείς από τα μέλη σε ότι αφορά το έργο που 

παρείχε το Επιμελητήριο.  Η Διοίκηση κρίνει ότι η επιτυχία της συμμετοχής σε 

εκθέσεις κρίνεται τόσο από τη πώληση προϊόντων κατά την διεξαγωγή μιας 

έκθεσης, όταν αυτό επιτρέπεται όσο και από τη σύναψη εμπορικών 

συμφωνιών. Επίσης επισημαίνεται ότι στις επόμενες διοργανώσεις σύμφωνα 

με την εμπειρία που αποκομίσθηκε από την μέχρι σήμερα δραστηριότητα, το 

Επιμελητήριο θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στο τομέα της 
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διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων γευσιγνωσίας κ.λ.π. στο περίπτερο 

φιλοξενίας των μελών του κατά την διεξαγωγή των εκθέσεων.  

 Συνδιοργανώσαμε από κοινού με την Περιφέρεια Ηπείρου το 1ο 

Πανηπειρωτικό Φόρουμ προώθησης Ηπειρωτικών προϊόντων στα 

Ιωάννινα στο οποίο παρευρέθηκε πλήθος επιχειρήσεων του Νομού. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση και ανάδειξη των τοπικών 

προϊόντων και σύνδεσή τους με τον τουρισμό, η παραπάνω εκδήλωση 

κρίνεται επιτυχημένη.  

 

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ. Εντός του 2018 διοργανώθηκαν οι εξής 

ημερίδες: 

 “Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων”. H ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε 

συνεργασία με την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 

παρουσιάστηκε αναλυτικά η παραπάνω δράση του ΕΠΑΝΕΚ. Την 

Δράση τίμησε με την παρουσία της η κ. Μάγδα Πετροπούλου, 

Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η 

οποία απεύθυνε και σύντομο χαιρετισμό. Η συμμετοχή ήταν 

μεγάλη. 

 Συνδιοργανώθηκε ημερίδα με τον Σύλλογο Ατόμων με Νεανικό 

Διαβήτη και Κοιλιοκάκη Πρέβεζας- Mellitus Celiac στις 28 

Απριλίου 2018. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας κάλεσε όλους τους 

επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και διατροφής οι οποίοι 

παρευρέθηκαν και ενημερώθηκαν προκειμένου της εξυπηρέτησης 

περί των διατροφικών αναγκών ατόμων που ανήκουν στην 

παραπάνω κατηγορία. Η εκδήλωση η οποία έγινε υπό την αιγίδα 

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας ήταν άκρως επιτυχημένη και 

πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Margarona Royal. 

 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business). Η ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

στα πλαίσια της προσπάθειας για ενημέρωση των μελών μας την 

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική 

παρουσίαση της παραπάνω δράσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 και η συμμετοχή του ήταν 

μεγάλη. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο αξιότιμος 

Περιφερειάρχης Ηπείρου κος Αλέξανδρος Καχριμάνης ο οποίος 

απεύθυνε χαιρετισμό. 

 Ημερίδα με θέμα «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων Αγροτών και 

Ελεύθερων Επαγγελματιών». Στα πλαίσια της ενημέρωσης των 

μελών μας για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 

(κόκκινα δάνεια) το Επιμελητήριο Πρέβεζας διοργάνωσες την 
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παραπάνω ημερίδα στην οποία Κεντρικός Ομιλητής της 

εκδήλωσης ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους κος Φώτης Κουρμούσης. Η εκδήλωση κρίθηκε 

πετυχημένη καθώς δόθηκαν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα 

που διατυπώθηκαν των επιχειρηματιών μελών μας.  

 Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων του 

ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός 

Εκσυγχρονισμός». Το Επιμελητήριο Πρέβεζας διοργάνωσε την 

παραπάνω εκδήλωση τις 09/07/2018 προκειμένου της 

ενημέρωσης των επιχειρήσεων μελών. Η εκδήλωση κρίθηκε 

πετυχημένη και η προσέλευση ικανοποιητική με αυξημένο 

ενδιαφέρον. 

 Ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ Πρέβεζας 

“Ο ΟΑΕΔ Αλλάζει” στις 12/12/2018. Έγινε παρουσίαση της 

απορρόφησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου Πρέβεζας και οι ενδιαφερόμενοι 

ενημερώθηκαν για προγράμματα απασχόλησης στις επιχειρήσεις 

από τον ΟΑΕΔ. 

 

4. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημέρωσε τις επιχειρήσεις μέλη του 

με Δελτία Τύπου για θέματα που άπτονται ενημέρωσης αυτών. 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας απέστειλε το 2018, 158 Δελτία 

Τύπου σε επιχειρήσεις μέλη του και Μ.Μ.Ε., ενημέρωσης. 

 Συνάντηση με τον Διευθυντή του Καταστήματος της Τράπεζας 

Πειραιώς Πρέβεζας, κο Δήμητριο Γάκη καθώς και στελεχών 

αυτής στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Έγινε 

συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε ταμειακά 

διαθέσιμα Τραπεζικών Οργανισμών προκειμένου της 

υποστήριξης των επιχειρηματιών του Νομού μας. 

 Συνάντηση με τον Διευθυντή του Δ.ΙΕΚ κο Ιωάννη Αναγνωστάκη 

στις 22/04/2018 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

Έγινε εκτενής συζήτηση με θέματα της μαθητεία των 

σπουδαστών του ΙΕΚ και την επιτυχή υλοποίησή τους καθώς και 

την διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας.  

 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ιστορικού 

Κέντρου Πρέβεζας κα Θεοδώρα Παππά και του Προέδρου του 

Συλλόγου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων κου Σπύρου 

Κόκκαλη στις 27/04/2018. Στη συνάντηση συζητήθηκαν 

διεξοδικά θέματα που αφορούν τον κλάδο τόσο σε τοπικό όσο 

γενικό επίπεδο. Κατά τη συζήτηση προτάθηκε από τον Πρόεδρο 
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η έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου 

υποβολής πρότασης για τη δημιουργία Open Mall στο Ιστορικό 

κέντρο της πόλης το οποίο τηρεί όλα τα προαπαιτούμενα 

σύμφωνα με την προκήρυξη της Δράσης. 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Παναγιώτη 

Σκουρλέτη στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στις 

14/05/2018. Κατά τη συζήτηση αναπτύχθηκαν τα προβλήματα 

που έχουν πλήξει την επιχειρηματική κοινότητα από την 

παρατεταμένη οικονομική κρίση και απαιτήθηκε η στήριξη στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προτάσεις. 

 Συμμετοχή σε διεπιμελητηριακή συνάντηση με τον Υφυπουργό 

κο Στέργιο Πιτσιόρλα στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων στις 

15/05/2018. Από πλευράς του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

ζητήθηκε να εισαχθεί διάταξη για την τακτική Διασφάλιση των 

Ετήσιων Επιμελητηριακών εσόδων που προέρχονται από την 

τήρηση ημερίδας Γ.Ε.Μ.Η. και ζητήθηκε η αξιοποίηση από την 

πολιτεία των δομών αυτών, της εμπειρίας και γνώσης που 

διαθέτουν. Επίσης ζητήθηκε η μείωση των φορολογικών 

συντελεστών για τις επιχειρήσεις καθώς και η διασφάλιση ενός 

σταθερού φορολογικού πλαισίου. 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κο Ευκλείδη 

Τσακαλώτο στις 29/05/2018 στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας. Κατά τη συζήτηση μεταφέρθηκε στον Υπουργό ότι 

προκειμένου της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να 

σταματήσουν οι πολιτικές στραγγαλισμού των ΜΜΕ που έχουν 

μείνει ζωντανές μέσα στην δεκαετή οικονομική κρίση. Τονίστηκε 

η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ καθώς και η 

δημιουργία μιας νέας σχολής η οποία θα βοηθάει την τοπική 

αγορά. 

 Συνάντηση στις 01/06/2018 με τον τέως Υπουργό Πολιτισμού 

και Τουρισμού κο Παύλο Γερουλάνο. Κατά την συζήτηση έγινε 

αναφορά σε ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των 

επιχειρήσεων της περιοχής και των αποτελεσμάτων της βαθιάς 

ύφεσης που έχουν υποστεί όπως και τις προοπτικές της 

επιχειρηματικότητας της περιοχής με τις αναγκαίες υποδομές και 

συνέργιες που απαιτούνται. 

 Συνάντηση στις 27/06/2018 με τον Πρόεδρο του Εμπορικού 

Συλλόγου Πρέβεζας κο Ανδρέα Καραμάνη στα γραφεία του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Έγινε συζήτηση σε πρακτικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι 

επαγγελματίες της περιοχής καθώς και της πρόθεσης του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας προκειμένου της δημιουργίας Open 

Mall στο Ιστορικό Κέντρο της Πρέβεζας. 
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 Συνάντηση στις 07/07/2018 με τον Υφυπουργό κο Κωνσταντίνο 

Μπάρκα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Έγινε 

συζήτηση για την κατάσταση που εμφανίζει η 

επιχειρηματικότητα στο Νομό και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει. Παρουσιάστηκε στον κο Μπάρκα η 

οικονομοτεχνική μελέτη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

προκειμένου της μετ’ εγκατάστασης αυτού στο χώρο του 

Παλαιού Τελωνείου. 

 Σύσκεψη στις 14/07/2018 για την Δικτύωση του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας στον Πρωτογενή Τομέα στο Επιμελητήριο Τρικάλων. 

Ο Πρόεδρος κος Ιωάννης Μπούρης παρευρέθη σε σύσκεψη 

προκειμένου της δημιουργίας δικτύου για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση από κοινού με τα άλλα Επιμελητήρια, συλλογικών 

δράσεων προς όφελος του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα 

στην οποία υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας. 

 Συνάντηση στις 18/07/2018 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Πρέβεζας με τον Δήμαρχο Πρέβεζας κο Χρήστο Μπαΐλη. Στη 

συνάντηση οι Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τις ενέργειες που γίνονται για την 

προώθηση του Open Mall προκειμένου της υποβολής της 

πρότασης και μεταφέρθηκε η βούληση του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας να πραγματοποιηθεί το Open Mall στην Πρέβεζα και 

συγκεκριμένα στο Ιστορικό Κέντρο αυτής.  

 Παρουσίαση της περιοχής και των προϊόντων της, στην 

εκπομπή “ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ” ύστερα από πρωτοβουλία του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας και προβολή της εκπομπής σε δώδεκα 

(12) Περιφερειακά κανάλια.  

 Συνάντηση με πέντε (5) μέλη εκπροσώπους της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

Α.Ε. ύστερα από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

στα γραφεία του Επιμελητηρίου στις 26/09/2018. Στην 

συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες και οι 

προοπτικές της ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας η οποία είναι σε φθίνουσα 

κατάσταση. Κατά τη συνάντηση προτάθηκε από το 

Επιμελητήριο Πρέβεζας η αξιοποίηση τμήματος της ΒΙ.ΠΕ. 

προκειμένου της μετατροπής ως κέντρο εξαγωγής Αγροτικών 

Προϊόντων. 

 Προβολή της περιοχής καθώς και των προϊόντων στην εκπομπή 

της Ναταλίας Γερμανού “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha στις 

29/09/2018 ύστερα από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας. 

 Ημερίδα την 01/10/2018 στην Θεοφάνειο αίθουσα τέχνης 

προκειμένου της παρουσίασης-διαβούλευσης της δράσης Open 

Mall που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Πρέβεζας. 
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 Συνάντηση στις 08/10/2018 με τον αρχηγό της Νέας 

Δημοκρατίας κο Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα 

που άπτονται της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας. 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο 1ο Ελληνοσερβικό 

Forum στις 09/11/2018 στην Θεσσαλονίκη στο οποίο το 

Επιμελητήριο Πρέβεζας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας 

προκειμένου ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων μελών μας. 

 Ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών από την 

πλευρά του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, στις 23/11/2018, 

προκειμένου της υποβολής πρότασης ως συνδικαιούχος με 

κύριο δικαιούχο τον Δήμο Πρέβεζας στην πρόσκληση του 

Προγράμματος “Open Mall”. 

 Φιλανθρωπική εκδήλωση στις 21/12/2018 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προκειμένου της 

έμπρακτης συμπαράστασης προς τους συνανθρώπους μας που 

το έχουν ανάγκη. Χορήγηση υλικών αγαθών και τροφίμων 

κατόπιν χορηγιών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Πρέβεζας. 

 1ο Ελληνικό Ναυτιλιακό cluster “Maritime Hellas” στις 

27/12/2018. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ανακοίνωσε την ένταξή 

του στο 1ο Ελληνικό Ναυτιλιακό cluster, μια κοινή πρωτοβουλία 

με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ναυτικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

 Σύνταξη οικονομικής μελέτης προκειμένου της μετ’ 

εγκατάστασης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε ένα σύγχρονο 

λειτουργικό κτίριο αντάξιο της ιστορίας της Πόλης και 

συγκεκριμένα το κτίριο του Παλαιού Τελωνείου Πρέβεζας. 

 Σεμινάριο προκειμένου της κατάρτισης των μελών μας σε 

συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΑΕΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με θέματα του 

κλιματισμού αυτοκινήτων  

 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών Μιας 

Στάσης με κωδικό MIS 5038008 για την Διοικητική Εξυπηρέτηση 

και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του 

Ν. Πρέβεζας» του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο αρμόδιο 

Υπουργείο και προέγκριση αυτής 9038008. 

 Υποβολή Πρότασης Έργου με τίτλο “Open Mall” από το 

Επιμελητήριο Πρέβεζας ως συνδικαιούχος, μαζί με τον Δήμο 

Πρέβεζας ως κύριο δικαιούχο στην Δράση «Ανοικτά Κέντρα 

Εμπορίου», Open Mall. 
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 Έναρξη υλοποίησης του έργου FRESH WAYS στα πλαίσια του 

Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

 Έγκριση πρότασης του έργου AUTHENTIC OLIVE-NET FRESH 

WAYS στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 

2014-2020. 

 Υποβολή, ως επικεφαλής εταίρος, πρότασης έργου με τίτλο e-

Culture στα πλαίσια του προγράμματος Adrion 2014-2020 

 

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.  

Εντός του 2018 έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους Φορείς για τα 

εξής θέματα: 

 Στο Υπουργείο Οικονομικών για την εξαίρεση των τερματικών 

πληρωμών POS από τα σχολικά κυλικεία της χώρας η οποία 

υιοθετήθηκε  από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

και από μεριάς της την προώθησε στο άνω Υπουργείο. 

 Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κο Στέργιο 

Πιτσιόρλα για γνωστοποίηση των κενών οργανικών θέσεων με 

τα τυπικά προσόντα αυτών προκειμένου της αποκατάστασης 

της εργασιακής απασχόλησης των υπαλλήλων του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

 Στον Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου της 

τοποθέτησης μηχανήματος αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) στην 

περιοχή της Λούτσας. 

 Στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκειμένου της 

αναγκαιότητας δημιουργίας δράσης επιχορήγησης για 

ανανέωση-ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων.  

 Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αίτημα προκειμένου 

της ενίσχυσης της Δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων” λόγω του 

μεγάλου ενδιαφέροντος αυτής. 

 Στον Υπουργό Οικονομικών κο Ευκλείδη Τσακαλώτο, αίτημα 

προκειμένου της παραχώρησης του οικήματος του Παλαιού 

Τελωνείου στο Επιμελητήριο Πρέβεζας καθώς και για 

συνάντηση προκειμένου της παρουσίασης της 

Οικονομοτεχνικής Μελέτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

 Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προκειμένου της 

δημιουργίας δράσης επιχορήγησης για υφιστάμενες επιχειρήσεις 

στο λιανικό εμπόριο και στην εστίαση. 

 Στον Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας κο Κυριάκο Μητσοτάκη, 

επιστολή, στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων προκειμένου 

δράσεων που πρέπει να υιοθετηθούν με στόχο την ενίσχυση της 
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επιχειρηματικότητας όπως ζητήθηκε σε συνάντηση που υπήρξε 

με τον Πρόεδρο στην Αθήνα. 

 Στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Δημήτριο Αυλωνίτη, 

αίτημα, προκειμένου της ένταξης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

στα πιλοτικά Επιμελητήρια που θα λειτουργήσουν την νέα Δομή 

Κ.Υ.ΕΠΙΧ. 

 Στην Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών 

Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), επιστολή, προκειμένου της 

λανθασμένης πληροφόρησης από πλευράς τους προς τις 

επιχειρήσεις μέλη μας, η οποία υιοθετήθηκε από την Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και απεστάλη στο Αρμόδιο 

Υπουργείο. 

 Στον Υφυπουργό Εργασίας κο Κωνσταντίνο Μπάρκα 

προκειμένου πρότασης για δημιουργία Εξαγωγικού Κέντρου 

Αγροτικών Προϊόντων στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. 

 Στην Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών του ΕΤΠΑ κα Ευγενία 

Φωτονιάτα προκειμένου πρότασης για δημιουργία Εξαγωγικού 

Κέντρου Αγροτικών Προϊόντων στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. 

 Στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Δημήτριο Αυλωνίτη 

προκειμένου πρότασης για δημιουργία Εξαγωγικού Κέντρου 

Αγροτικών Προϊόντων στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. 

 Στην Fraport προκειμένου πρότασης για δημιουργία Εξαγωγικού 

Κέντρου Αγροτικών Προϊόντων στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. 

 Στην Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου πρότασης για δημιουργία 

Εξαγωγικού Κέντρου Αγροτικών Προϊόντων στην ΒΙ.ΠΕ. 

Πρέβεζας. 

 Στον Υπουργό Υποδομών και μεταφορών κο Χρήστο Σπίρτζη 

προκειμένου πρότασης για δημιουργία Εξαγωγικού Κέντρου 

Αγροτικών Προϊόντων στην ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας. 

 Στον Διοικητή Εθνικής Τράπεζας Πρέβεζας, επιστολή 

διαμαρτυρίας για την απόφαση αναστολής λειτουργίας του 

Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Θεσπρωτικό 

Πρέβεζας. 

 Στην κα Μαρία Καραμεσίνη, Διοικήτρια του ΟΑΕΔ προκειμένου 

της ένταξης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας καθώς και των 

επιχειρηματιών της χώρας στα (8μηνα) Προγράμματα 

απασχόλησης για πτυχιούχους ανέργους σε δημόσιους Φορείς. 

 Στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κο Ιωάννη 

Δραγασάκη προκειμένου των αναγκαίων ενεργειών ώστε να 

λυθεί το πρόβλημα του Φορέα μας με του Υπαλλήλους που στο 

σύνολό τους είναι δανειζόμενοι από συλλόγους. 

 Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Τμήμα Εταιρικού Δικαίου 

Γ.Ε.Μ.Η. κα Ελένη Αθανάσακη, προκειμένου οι εργαζόμενοι,  



-9- 
 

κος Δημήτριος Τάτσης και κα Μαρία Καχριμάνη του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας να πιστοποιηθούν και να τους 

εκχωρηθούν κωδικοί με την παράλληλη κατάρτισή τους σε 

σεμινάριο το οποίο κατόπιν παρακολούθησαν. 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κρίνει ότι κατά το έτος 

2018 σημειώθηκαν αξιόλογα βήματα στην στήριξη των επιχειρήσεων μελών 

του. Οι συγκυρίες είναι δύσκολες αλλά θα πρέπει να τεθούν από την νέα 

Διοίκηση στόχοι που να διευκολύνουν και να στηρίζουν τις επιχειρήσεις μέλη 

του. Πρωταρχικός στόχος είναι το Επιμελητηρίου Πρέβεζας να μεταφερθεί σε 

ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο με τις απαραίτητες υποδομές αντάξιο της 

ιστορίας της πόλης και προς σε αυτήν την κατεύθυνση έγιναν σωστές κινήσεις 

όσον αφορά την διεκδίκηση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου με τη σύνταξη 

πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης η οποία δεν κόστισε χρηματικά στο 

Επιμελητήριο μιας και με αυτή ασχολήθηκε η Τριμελής Επιτροπή που 

συστάθηκε για το έργο αυτό παρέχοντας υπηρεσίες δωρεάν καθώς έγιναν 

όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και συναντήσεις με τη πολιτεία προκειμένου 

της εκχώρησης του ακινήτου. Πρωταρχικός στόχος επίσης του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας είναι η πρότασή του για τη μετουσίωση μέρους της ΒΙ.ΠΕ. 

Πρέβεζας σε Εξαγωγικό Κέντρο Αγροτικών Προϊόντων στου οποίου το 

εταιρικό σχήμα, το Επιμελητήριο θα μετέχει με ιδιαίτερα οφέλη για αυτό. 

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου κρίνει ότι η σχέση εργασίας 

(δανειζόμενοι από Συλλόγους, 6ωρη απασχόληση) του προσωπικού στο 

Επιμελητήριο Πρέβεζας είναι ανασταλτικός παράγοντας στη δραστηριοποίησή 

αυτού στον τομέα στήριξης των επιχειρήσεων μελών του. 

 

Παρ’ όλα αυτά οι εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κατά το έτος 2018 

δραστηριοποιήθηκαν με επιτυχία όσον αφορά την καθημερινή εύρυθμη 

λειτουργία αυτού και αποκαταστάθηκαν λειτουργικές παθογένειες του 

παρελθόντος. Η Διοικητική Επιτροπή δεσμεύεται ότι θα μελετήσει το θέμα της 

εργασιακής απασχόλησης των υπαλλήλων μας και σε συνεργασία με την 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Εποπτεύον Υπουργείο να 

προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. 

 

Επίσης, η λειτουργία του Μητρώου και του Γ.Ε.Μ.Η. το 2018 κρίνεται άριστη 

τόσο από δηλώσεις των μελών όσο και από την εικόνα που σχηματίζει η 

Διοίκηση από την καθημερινή επαφή με το προσωπικό καθώς και την 

λειτουργία συστημάτων του Επιμελητηρίου. Για την επίλυση του θέματος της 

έλλειψης προσωπικού λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης της Υπεύθυνης 

του Οικονομικού Τμήματος κας Θεοδοσίας Παπαναστάση, έχει δρομολογηθεί 
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η πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου και έχει επέλθει η εγκριτική απόφαση του 

αιτήματός μας αυτού, από τον ΑΣΕΠ. 

 

Όσον αφορά την ενημέρωση των μελών με email, η Διοικητική Επιτροπή έχει 

κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου της δημιουργίας υπηρεσίας 

Newsletter στο Επιμελητήριο Πρέβεζας καθώς και της εναρμόνισης του 

Μητρώου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προκειμένου περισσότερα και πιο 

σωστά, όλα τα μέλη μας να λαμβάνουν γνώση των δράσεων του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου κρίνει ότι η εξέλιξη της είσπραξης 

εσόδων και απόδοσης εξόδων κατά το έτος 2018 ήταν ομαλή σύμφωνα με τις 

επικείμενες διατάξεις και τις αρχές χρηστής Διοίκησης. Η κρίση που μαστίζει 

την ελληνική οικονομία επιβαρύνει τις τοπικές επιχειρήσεις και κατά συνέπεια 

παρατηρείται δυσκολία στη καταβολή συνδρομών του Επιμελητηρίου και 

συνδρομών Γ.Ε.Μ.Η.. Παρ’ όλα αυτά παρατηρείται και η έλλειψη 

πληροφόρησης των μελών τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η νέα Διοίκηση 

του Επιμελητηρίου θα μελετήσει το θέμα για την ανεύρεση νέων μορφών 

ενημέρωσης των μελών του.  

Η Διοικητική Επιτροπή, υπογράφει την παρούσα έκθεση απολογισμού 

δράσεων έτους 2018 με την επιφύλαξη της έγκρισης και της τροποποίησης 

αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γνωστοποιηθεί στον Υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4497/2017. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Απολογισμό Δράσεων του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2018.  


