
ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

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

 
 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας συνέταξε τον απολογισμό 

δράσεων έτους 2020, ο οποίος εγκρίθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το 

ετήσιο πρόγραμμα έργων, τις ενέργειες και τα πραγματοποιηθέντα έτους 2020 και τα 

στοιχεία των δράσεων που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Πρέβεζας από 

01/01/2020 έως 31/12/2020, η Διοικητική Επιτροπή διαπιστώνει/εγκρίνει τα εξής:  

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

 Εθνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.). 

 Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και 

Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (ΕΕΔΕΓΕ). 

 Στο Διεθνούς Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC HELLAS). 

 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.». 

 Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου 

 Τουριστική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην Διεθνή έκθεση 

Τουρισμού “Ferien-Messe Wien 2020” στη Βιέννη στις 16-19 

Ιανουαρίου 2020, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο αυτού κο 

Ιωάννη Μπούρη και τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης 

Επιχειρήσεων αυτού κο Αχιλλέα Γκούμα οι οποίοι συμμετείχαν σε 

θεσμικές συναντήσεις με την Πρεσβεία Ελλάδος καθώς και με Τοπικούς 

Φορείς. Τα κόστη συμμετοχής στην έκθεση του Φορέα μας 

χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου ύστερα από αίτημά 

μας.  



 Δεδομένου των περιοριστικών διατάξεων που ισχύουν από 15/03/2020 

λόγω Covid-19 στην χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, δεν 

κατέστη εφικτή η συμμετοχή σε άλλες εκθέσεις. 

 

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. 

Εντός του 2020 διοργανώθηκαν οι εξής ημερίδες: 

 Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: «COVID_19 & 

Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα» σε συνεργασία με την TÜV AUSTRIA 

ACADEMY, με εισηγητή τον κο Ευστάθιο Λιακόπουλο, Ιδρυτή και CEO 

της Business Support Services “BSS”. 

 Διοργάνωση ενημερωτικής e- Ημερίδας όσον αφορά το πρόγραμμα 

«Γέφυρα» σε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών, κο Φώτη 

Κουρμούση.  

 Διοργάνωση δωρεάν επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Προηγμένες 

εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). 

 Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για το έργο «Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του 

Περιβάλλοντος» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ, στις 06/11/2020. 

 

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 2020, 253 Δελτία Τύπου σε 

επιχειρήσεις μέλη του και Μ.Μ.Ε., ενημέρωσης όπως επίσης υπήρξε 

συνεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών μας μέσω της σελίδας 

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο Facebook καθώς και στην 

ιστοσελίδα αυτού https://www.prevezachamber.gr/.  

 Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου Ιωάννη 

Μπούρη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον Υπουργό 

Άδωνι Γεωργιάδη, με Φορείς του Υπουργείου, Δημάρχους) καθώς και 

εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 

προκειμένου συζήτησης θεμάτων για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, στις 07/02/2020.  

https://www.prevezachamber.gr/


 Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου 

Ιωάννη Μπούρη με τον Δήμαρχο Πρέβεζας κο Νικόλαο Γεωργάκο στα 

πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Πρέβεζας». 

 Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου 

Ιωάννη Μπούρη με τον Πρόεδρο του Κόμματος Οικολόγων Πράσινων 

κο Μιχάλη Τρεμόπουλο όσον αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα που 

απασχολούν το Ν. Πρέβεζας καθώς και το θέμα του Αμβρακικού 

κόλπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας στις 08/07/2020. 

 Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου 

Ιωάννη Μπούρη με τον Γενικό Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ κο Μανώλη 

Χριστοδουλάκη όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρηματιών του Ν. 

Πρέβεζας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στις 

23/07/2020. 

 

 Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου 

Ιωάννη Μπούρη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΑμεΑ 

«ΕΛΠΙΔΑ» Ν. Πρέβεζας όσον αφορά τα προβλήματα των ατόμων με 

αναπηρία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στις 04/08/2020. 

 

 Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου 

Ιωάννη Μπούρη με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κο Αλέξανδρο 

Καχριμάνη με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

 

 Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου Ιωάννη 
Μπούρη με τον κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πτρών κο Βουτσινά 
Βασίλειο καθώς και τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών 
κο Μπέλλα Αθανάσιο στα πλαίσια συνεργασίας των δύο Φορέων για 
σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής με τους 
ερευνητές του Πανεπιστημίου σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και 
αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών.  

 

 Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κου Ιωάννη 
Μπούρη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο 
Μάκη Βορίδη και τον Γενικό Γραμματέα κο Μπαγινέτα Κωνσταντίνο 
όσον αφορά την ίδρυση τμήματος πρωτογενούς τομέα προκειμένου 
της διασύνδεσης του πρωτογενούς με τον δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα της οικονομίας μας.  

 

 Έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος «Πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49». 

 

 Σύσταση γραφείου Digital Corner ψηφιακής Υπογραφής στο 
Επιμελητήριο Πρέβεζας. 



 

 Στελέχωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ./Μητρώου του Επιμελητηρίου 
Πρέβεζας με απόσπαση υπαλλήλου  

 

 Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ΕΦΕΤ «Βασικές Αρχές 
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων». 

 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εξειδικευμένο 
στέλεχος χρηματοοικονομικών πληροφοριών και διασυνοριακών 
διαδικασιών διεθνούς εμπορίου» σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) 

 Υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος τηλεκατάρτισης με θέμα: 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 

στο κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου» σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). 

 

 Υλοποίηση προγράμματος τηλεκατάρτισης με θέμα: «Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση Γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη βιομηχανία 

παραγωγής τσιμέντου» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ). 

 

 Διοργάνωση ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης με θέμα: «Ρύθμιση 

οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» σε συνεργασία με τον 

Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κο Φώτη Κουρμούση. 

 

 Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων κο Νικόλαο Παπαθανάση όσον αφορά βασικά 

θέματα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας όπως το άνοιγμα 

του λιανεμπορίου, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς 

επιχειρήσεις και εργαζομένους, την επόμενη μέρα του επιχειρείν, αλλά 

και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της 

δημιουργίας e-shop.  

 

 Διοργάνωση εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης των μελών του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας μέσω ιστο-διαλέξεων με Υπεύθυνο αυτού 

τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κο Μηνά 

Μικρούλη. 

 

 Υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

 

 Υλοποίηση του έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET” στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 

2014-2020. 

 

 Υλοποίηση του έργου “FRESH WAYS” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 



 

 Έναρξη υλοποίησης του έργου «Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών Μιας 

Στάσης για την διοικητική εξυπηρέτηση και αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Ν. Πρεβέζης» στα πλαίσια 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

 Πρόταση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προκειμένου Ίδρυσης 
Μικροχρηματοδοτήσεων των Επιμελητηρίων Ηπείρου. 
 

 Πρόταση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προκειμένου ίδρυσης 
καταδυτικού πάρκου στην θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας και της 
δημιουργίας masterplan.  

 

 Πρόταση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προκειμένου να γίνει Φορέας 
διαχείρισης για την κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβζας. 

 

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Εντός του 2020 έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους Φορείς για τα εξής 

θέματα: 

 Προς Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα Επιμελητήρια 

της χώρας για διερεύνηση ενδιαφέροντος προκειμένου 

μετάταξης/απόσπασης μόνιμου υπαλλήλου για την στελέχωση της 

υπηρεσίας του Τμήματος ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας με 

Προϊστάμενο. 

 Προς Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προκειμένου της 

«Συνεργασίας Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του 

Επιμελητηρίου Πρέβεζας με δικηγόρο κατά το άρθρο 87 του Ν. 

4635/2019». 

 Προς Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα και Υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη, πρόταση για 

άμεση λήψη μέτρων στήριξης και προστασίας των επιχειρήσεων 

προκειμένου αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων και 

απωλειών που προκύπτουν από την ματαίωση των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων. 

 Προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη, 

Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα, σχετικά με τις ανάγκες 

της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αναγκαιότητα λήψης 

πρόσθετων μέτρων προκειμένου άμεσης στήριξης της οικονομίας και 

της θωράκισης της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Προς Πρωθυπουργό κο Κυριάκο Μητσοτάκη και Υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη επιστολή σχετικά 

με την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων προκειμένου της 

στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις 

δυσκολίες και στις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί 



καθώς και της αναγκαίας δημιουργίας κλίματος ασφάλειας και 

ηρεμίας της χώρας.  

 Προς Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα, για πρόταση 

ένταξης περισσότερων ΚΑΔ στα μέτρα στήριξης λόγω Covid_19. 

 Προς Υφυπουργό Οικονομικών κο Γεώργιο Ζαββό και Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Νικόλαο Παπαθανάση, επιστολή-

πρόταση παράτασης της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών 

ασκήσεων επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέχρι 

τουλάχιστον 31/05 του έτους 2020 δεδομένου ότι με βάσει τη Κείμενη 

Νομοθεσία λήγει στις 31/03/2020. 

 Προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Μάκη Βορίδη, 

επιστολή, έκφρασης αναγκών της αγροδιατροφικής 

επιχειρηματικότητας και της αναγκαιότητας λήψης πρόσθετων 

μέτρων.  

 Προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη και 

Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα με θέμα «Υπαγωγή 

στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 

νεοσύστατων επιχειρήσεων». 

 Προς Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και Κτηματική Υπηρεσία 

Πρέβεζας, επιστολή προτάσεων στα πλαίσια της έκδοσης αδειών για 

παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού.  

 Προς Πρόεδρο ΠΕΣΗ, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κο 

Πάσχο Αλέξανδρο, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κο Δημητρίου 

Δημήτριο, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Άρτας κο Γκολομάζο Ιωάννη, 

επιστολή-πρόταση  ανάληψης πρωτοβουλίας των τεσσάρων 

Επιμελητηρίων Ηπείρου για την ίδρυση Ιδρύματος 

Μικροχρηματοδοτήσεων προκειμένου της στήριξης της τοπικής 

επιχειρηματικότητας. 

  Προς το Δήμαρχο Πρέβεζας κο Νικόλαο Γεωργάκο στα ππλαίσια 

υλοποίησης του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας». 

 Προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη 

επιστολή με αίτημα παράτασης χρόνου λήξης των προγραμμάτων 

βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου.  

 Προς Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Πρόεδρο ΠΕΣΗ κο Πάσχο 

Αλέξανδρο, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κο Δημητρίου 

Δημήτριο, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Άρτας κο Γκολομάζο Ιωάννη, 

επιστολή πρότασης προκειμένου συμμετοχής της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Ηπείρου από κοινού με τα τέσσερα Επιμελητήρια της 

Ηπείρου σε Ειδικό Φορέα για την Ίδρυση Ιδρύματος 

Μικροχρηματοδοτήσεων. 

 Προς Υπουργό Εσωτερικών κο Μάκη Βορίδη και Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κο 

Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, επιστολή για τη σύσταση αγροτικού 

τμήματος στα Επιμελητήρια της χώρας. 

 Προς ΕΤΑΔ Α.Ε. για την εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης του 

αιτήματος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας παραχώρησης δημοσίου 



κτήματος με ΑΒΚ3 «Πρώην Τελωνείο» για τις στεγαστικές ανάγκες 

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

 Προς Πρωθυπουργό κο Κυριάκο Μητσοτάκη, επιστολής πρότασης 

για την τροποποίηση του προγράμματος επιδότησης 100.00 θέσεων 

εργασίας έτσι ώστε να συμπεριλάβει εκτός των νέων και την 

χρηματοδότηση διατήρησης υφιστάμενων θέσεων εργασίας που 

κινδυνεύουν να χαθούν.  

 Προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Άδωνι Γεωργιάδη, 

Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Τσακίρη Γιάννη και 

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κο Σκάλκο 

Δημήτριο πρόταση δράσεων ως μέτρο στήριξης της 

επιχειρηματικότητας στο Νομό Πρέβεζας αλλά και σε ολόκληρη την 

Περιφέρεια Ηπείρου.  

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κρίνει ότι κατά το έτος 2020 

σημειώθηκαν αξιόλογα βήματα στην στήριξη των επιχειρήσεων μελών του. Οι 

συγκυρίες είναι δύσκολες αλλά τέθηκαν από την 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 ήταν η απόκτηση διαχειριστικής 

επάρκειας προκειμένου της υλοποίησης Σεμιναρίων κατάρτισης από τον Φορέα μας 

για ανέργους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.  

Ιδιαίτερη επιτυχία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας είναι η έγκριση της πρότασής μας 

προκειμένου δημιουργίας «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» - Open Mall στη 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 2020 

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 2020 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 υπηρεσία Newsletter 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 2020 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 Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα μελετήσει το θέμα για την ανεύρεση 

νέων μορφών ενημέρωσης των μελών του.  

Τα οικονομικά διαθέσιμα του Φορέα μας συνέχισαν για δεύτερη συνεχή χρονιά την 

έντονα ανοδική κίνησή τους αποτέλεσμα της χρηστής Διοίκησης. 

 

  


