
ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

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

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας αποφάσισε τον 

απολογισμό δράσεων έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα έργων, τις ενέργειες και τα 

πραγματοποιηθέντα έτους 2019 και τα στοιχεία των δράσεων που πραγματοποίησε 

το Επιμελητήριο Πρέβεζας από 01/01/2019 έως 31/12/2019, 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). 

 Συνέδριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICCHELLAS). 

 Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων στην οποία ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος 

αυτής. 

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

Ο.Τ.Α.». 

 Ορισμός Προέδρου ως μόνιμο μέλος στο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Αγροδιατροφής Βιομηχανίας-Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης.  

 Γενική Συνέλευση Ελληνο-Κυπριακού Δικτύου Επιμελητηρίων. 

 Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Διοργανώθηκε και επιχορηγήθηκε η συμμετοχή μελών μας στην 84η 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ 2019, που στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία από τις 07-15/09/2019. 



Οι διοργάνωση κρίθηκε επιτυχής 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 διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων γευσιγνωσίας κ.λ.π. 

στο περίπτερο φιλοξενίας των μελών του κατά την διεξαγωγή των εκθέσεων.  

 

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ. Εντός του 2019 διοργανώθηκαν οι εξής ημερίδες: 

 Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις & 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση Εκπαίδευσης». Η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας στις 11/02/2019 σε συνεργασία με τη 

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος 

Πελοποννήσου Ηπείρου & Ιόνιων Νήσων στις 11/02/2019. 

 

 Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις & 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση Εκπαίδευσης». Η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού, στη Φιλιππιάδα στις 22/02/2019σε 

συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής 

Ελλάδος Πελοποννήσου Ηπείρου & Ιόνιων Νήσων.  

 

 Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις & 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση Εκπαίδευσης». Η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, στις 04/03/2019 σε συνεργασία με τη 

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος 

Πελοποννήσου Ηπείρου & Ιόνιων Νήσων. 

 

 «120 Δόσεις προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, τα Κόκκινα Δάνεια και τον 

Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων, ελεύθερων 

επαγγελματιών και αγροτών». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας , σε συνεργασία 

με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη 

Κουρμούση. 

 

 «Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ)». Τα σεμινάρια 

πραγματοποιήθηκαν στη Πρέβεζα (ένα τμήμα), στην Φιλιππιάδα (δύο 

τμήματα και στο Καναλάκι (δύο τμήματα). 

 



  «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 

με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)». Η ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου-

Αμβρακικού  (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ) στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER, στις 

18/07/2019. 

 

 «Δημιουργία Εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες». Η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε συνεργασία με τον εθνικό Φορέα 

ΕNTERPRISE GREECE και συγκεκριμένα η παρουσίαση διεξάχθηκε 

από τον Διευθυντή Πληροφόρησης & Υποστήριξης Επιχειρήσεων  

κ. Γεώργιο Παπαστεργιόπουλο, στις 23-24/10/2019. 

 

 Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Πρέβεζας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στην οποία ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης ήταν 

κεντρικός ομιλητής και πραγματοποιήθηκε η απονομή βραβείων, 

χρηματικού ποσού αξίας 1.000,00€, στις τρεις (3) καλύτερες ερευνητικές 

εργασίες με αντικείμενο της παρουσίαση μιας «Καινοτόμου 

Επιχειρηματικής Ιδέας». 

 

 Διοργάνωση ημερίδας στην Θεοφάνειο Αίθουσα Τεχνών στη Πρέβεζα, 

στην οποία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Μπούρης ήταν 

κεντρικός ομιλητής, στην οποία παρουσιάστηκε η πρόταση του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την δημιουργία OpenMallΠρέβεζας στις 

επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.   

 

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 2019, 137 Δελτία Τύπου σε 

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

 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ κ. Χαρίλαο Ναξάκη και το 

Λέκτορα κ. Ευστράτιο Κυπριωτέλη στις 23 Ιανουαρίου 2019 στο 

γραφείο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Σκοπός της 

συνάντησης ήταν η διάνοιξη διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της 

Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής Κοινότητας της περιοχής 

και η διάχυση της πληροφορίας και των καινοτόμων εφαρμογών στη 

πραγματική οικονομία.  

 Συνάντηση με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας έπειτα 

από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής για τη συζήτηση του θέματος 



«Το λιμάνι της Πρέβεζας» στις 21/02/2019 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. 

 Συνάντηση με Φορείς και επιχειρήσεις του Νομού Πρέβεζας στο 

συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στις 05/07/2019. Στη 

συνάντηση δόθηκαν λύσεις για τη δρομολόγηση δράσεων 

προκειμένου αντιμετώπισης παραβατικών φαινομένων που 

παρατηρούνται κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. 

 Υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και Διερεύνηση του θεσμού της 

μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας» σε συνεργασία με την Κεντρικής 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

 Υπογραφή συμφωνίας με το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

στο πλαίσιο προώθησης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της 

περιοχής και την προώθηση των τοπικών προϊόντων τους. 

 Έγκριση υπαγωγής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στα πλαίσια του 

έργου «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, 

Επιχειρηματικότητας & Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020 κατόπιν της 

πρότασής του για τον Δήμο Πρέβεζας. 

 Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών 

υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας μετά την έγκριση της 

πρότασής του που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Έναρξη υλοποίησης του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NETστα πλαίσια 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020 

 Συμμετοχή στο Οικονομικό Φόρουμ Eurochambers που 

πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 07 και 08 Οκτωβρίου 2019. 

 Ένταξη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο Δίκτυο Venetian Cultural 

Route. 

 Πρόταση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προκειμένου ίδρυσης 

καταδυτικού πάρκου στην θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας και της 

δημιουργίας masterplan.  

 

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Εντός του 2019 έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους Φορείς για τα εξής θέματα: 

 Προς Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιαννακίδη Ευστάθιο 

για την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Εργαλειοθήκη 



Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο, Εστίαση, Εκαίδευση» προκειμένου τη 

κάλυψης του έντονου ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις μέλη μας. 

 

 Προς Γενικό Γραμματέα κ. Δημάκη Αθανάσιο, Υπουργό Οικονομικών 

κ. Τσακαλώτο Εκλείδη, Υπουργό Εργασίας κ. Μπάρκα Κώστα, 

Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος κ. Μίχαλο 

Κωνσταντίνο, αίτημα παραχώρησης του κτιρίου του παλαιού 

τελωνείου για χρήση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας ώστε να 

αποκτήσει μια στέγη το Επιμελητήριο Πρέβεζας σε ένα λειτουργικό 

κτίριο στο κέντρο της πόλης. 

 

 Προς Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-

Πελοποννήσου-Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων, αίτημα άμεσης 

διεξαγωγής ενημερωτικής εκδήλωσης στα πλαίσια των δράσεων του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: 

Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» και «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων» ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου της κάλυψης του 

μεγάλου ενδιαφέροντος στη περιοχή του Δήμου Πάργας. 

 

 Προς Υπουργό Εργασίας κ. Μπάρκα Κώστα, αίτημα τοποθέτησης 

του Υπουργού σχετικά με την διεκδίκηση του κτιρίου του παλαιού 

τελωνείου Πρέβεζας μεταξύ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και των 

Κοινωνικών Δομών Ψυχικής Υγείας ώστε να κοινοποιηθεί σε έκτακτο 

Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και το Επιμελητήριο Πρέβεζας 

προσανατολίζεται στην συνέχιση της διεκδίκησης για να φέρει το 

θέμα σε δημόσια διαβούλευση.  

 

 Προς Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Διεύθυνση Αγοράς-

Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητήριων Προϊσταμένη 

Τμήματος Επιμελητηρίων κ. Α. Νάσσου και Υπουργείο Τουρισμού 

υπ’ όψη Υπουργού κ. Θεοχαρόπουλο Αθανάσιο, αίτημα παράτασης 

καταχώρισης διακριτικού τίτλου ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 

δωματίων-διαμερισμάτων που υποχρεούνται να καταχωρίσουν στις 

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) λόγω 

έναρξης της τουριστικής σεζόν έχει διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός 

τουριστικών επιχειρήσεων που δεν έχουν προβεί στη συγκεκριμένη 

ενέργεια. 

 

 Προς Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο, αίτημα 

συμμετοχής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε δράσεις όπως εκθέσεις, 

εκδηλώσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διοργάνωση-διενέργεια 

B2Bσυναντήσεων. Συγκεκριμένα στην ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2019 

που θα πραγματοποιηθεί στο METROPOLITANEXPOΑεροδρόμιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος 18-20 Οκτωβρίου 2019 ώστε να βοηθήσουμε 



τους επαγγελματίες του κλάδου της Οικοδομής με ουσιαστικό βήμα 

προώθησης. 

 

 Προς Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο, αίτημα 

συμμετοχής των Επιμελητηρίων στην συγκρότηση ομάδων 

σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου ύστερα από την 

έκδοση της 1ης εγκύκλιου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

αρ.πρωτ. (60072/6-6-2019) που αποτελεί εκκίνηση του επίσημου 

διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματιστικής περιόδου 2021-

2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο 

Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027. 

 

 Προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 

αίτημα παραχώρησης του κτιρίου του παλαιού τελωνείου ως χρήση 

του Φορέα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας το οποίο θα αναδείξει και το 

κτίριο και την ευρύτερη περιοχή. Βάσει της οικονομοτεχνικής μελέτης 

την οποία αποστείλαμε στους αρμόδιους Φορείς, το συγκεκριμένο 

κτίριο τηρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

 Προς Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο προκειμένου 

της ίδρυσης καταδυτικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή της 

Πρέβεζας καθώς διαθέτει εξαιρετικά υποθαλάσσια μορφολογικά 

χαρακτηριστικά και πρόσφορες καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξή 

του και αίτημα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας να αναλάβει την 

εκπόνηση του masterplanεφόσον το Επιμελητήριο Πρέβεζας έχει 

αναλάβει ήδη δυο διασυνοριακά έργα και διαθέτει κατάλληλο 

προσωπικό προκειμένου να διαχειριστεί αυτό το σημαντικό έργο. 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κρίνει ότι κατά το έτος 2019 

σημειώθηκαν αξιόλογα βήματα στην στήριξη των επιχειρήσεων μελών του. Οι 

συγκυρίες είναι δύσκολες αλλά τέθηκαν από την νέα Διοίκηση στόχοι που 

διευκόλυναν και στήριξαν τις επιχειρήσεις μέλη του. Πρωταρχικός στόχος του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας είναι 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. 

Ιδιαίτερη επιτυχία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας είναι η έγκριση της πρότασής μας 

προκειμένου δημιουργίας «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» - OpenMallστη Πρέβεζα , 



προϋπολογισμού 267.880,00€. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει τη 

περιοχή παρέμβασης και τα καταστήματα που λειτουργούν σε αυτήν στα οποία θα 

πραγματοποιηθούν εξωτερικές ανακαινίσεις και θα έχουν πρόσβαση και κατ’ 

επέκταση πώληση των προϊόντων τους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. 

Ιδιαίτερη επιτυχία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας είναι η έγκριση της πρότασής μας 

προκειμένου ψηφιακής αναβάθμισης στο Φορέα μας. Είναι ένα έργο που αποσκοπεί 

στη μείωση της γραφειοκρατίας για όλες τις συναλλαγές των Μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων του Νομού με τον Δημόσιο τομέα, στην πολύπλευρη υποστήριξη των 

Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.   

 

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 2019 

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 2019 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.  

Όσον αφορά την ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου, η Διοικητική Επιτροπή 

δημιούργησε υπηρεσίαNewsletter στο Επιμελητήριο Πρέβεζας και τα μέλη μας 

ενημερώνονται καθημερινώς για οτιδήποτε άπτεται ενδιαφέρον τους.  

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου κρίνει ότι η εξέλιξη της είσπραξης εσόδων 

και απόδοσης εξόδων κατά το έτος 2019 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. Η 

Διοικητική Επιτροπή μερίμνησε και απέστειλε ενημερωτικές επιστολές με τις οφειλές 

των επιχειρηματιών μελών μας προκειμένου τακτοποίησης αυτών. 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.  


