
ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

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

 
 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας συνέταξε τον 

απολογισμό δράσεων έτους 2021, ο οποίος εγκρίθηκε στο Διοικητικό 

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

πραγματοποιηθέντα έτους 2021 και τα στοιχεία των δράσεων που 

πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Πρέβεζας από 01/01/2021 έως 31/12/2021, 

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.» στην οποία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 
κ.Ιωάννης Μπούρης έχει εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος 

 Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου 

 Τουριστική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας 

 Τουριστική Επιτροπή Δήμου Πάργας 
 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε Β2Β συναντήσεις στην 

Έκθεση Τουρισμού Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο (virtual) το διάστημα 9 έως 12 

Μαρτίου 2021. 

 Συμμετοχή Επιμελητηρίου στην έκθεση ANUGA 2021. 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 85η Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 36η Διεθνή Έκθεση 

Τροφίμων PHILOXENIA. 

 



3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Ενημέρωση για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων: χρηματοδότηση το 50% των τελών κατάθεσης 

σήματος ή σχεδίου και σήματος της Ε.Ε. ή κοινοτικού σχεδίου, 

μέχρι 1500 ευρώ ανά επιχείρηση. 

 Ενημερωτική εκδήλωση μαζί με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 

"Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια 

θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου".  

 Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα : Η Εμπορική Πολιτική της Ε.Ε 

-Πρόσβαση στις Διεθνείς αγορές και Ενίσχυση της Επιχειρηματικής 

Εξωστρέφειας       Κεντρική Ομιλήτρια  την Ευρωβουλευτή κα Άννα 

Μισέλ Ασημακοπούλου 

 Ενημερωτική εκδήλωση μαζί με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ "e-

λιανικό". 

 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας : Συμμετοχή του Επιμελητήριου με 

δελτίο τύπου και ομιλία σε διαδικτυακή εκδήλωση από την 

Υπεύθυνη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας /Μέλος του Δ.Σ του 

Επιμελητήριου/ Μέλος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

Ελληνίδων Επιχειρηματιών κα Αγγελική Κωνσταντινίδη.   

 Παρουσίαση της Νέας Πλατφόρμας «Access2Markets» για τη 

διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών.  

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην διαδικτυακή 

ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΕ. 

 Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητήριου 

Πρέβεζας και του Προέδρου των Τουριστικών Καταλυμάτων 

Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου .  

 Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητήριου Πρέβεζας και την Νέα 

Ένωση Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στα σεμινάρια της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

ελληνικά για τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Access2Markets».  

 Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις να προβληθούν δωρεάν στην 

εφαρμογή Visit Greece App. 

 Διοργάνωση Ενημερωτικής εκδήλωσης με το Περιφερειακό 

Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέμα: «Παρουσίαση του 

Νέου Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων – 

ΓΕΦΥΡΑ 2» με κεντρικό ομιλητή κ. Φώτη Κουρμούση Ειδικό 

Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών. 



 Δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου από το Επιμελητήριο 

Πρέβεζας «Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά Πρέβεζας». 

 Διεξαγωγή σεμιναρίων ΕΦΕΤ από το Επιμελητήριο Πρέβεζας. 

 Ενημέρωση για την προκήρυξη της Νέας Δράσης «Επιδότηση 

Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια 

Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης». 

 Συμμετοχή του Επιμελητήριου Πρέβεζας στο Workshop “Benvenuti 

in Grecia” του παραρτήματος Ιταλίας του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού (ΕΟΤ) 

 Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητήριου 

Πρέβεζας και του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δημοτικής 

Ενότητας Πρέβεζας . 

 Ενημερωτική εκδήλωση για τα Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα 2021 

με την συμμετοχή της Υφυπουργού Τουρισμού κας Σοφίας 

Ζαχαράκη. 

 Ενημέρωση για την προκήρυξη της Δράσης «Επιχορήγηση 

Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων». 

 Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προς του 

Λογιστές του Ν. Πρέβεζας με θέμα “My Data- Ηλεκτρονικά Βιβλία, 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση” κεντρικό ομιλητή το Διοικητική της ΑΑΔΕ 

κ. Πιτσιλή Γεώργιο.  

 Ενημέρωση για την προκήρυξη της Δράσης «Επιδότηση 

Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων». 

 Χορηγία Υλικοτεχνικού εξοπλισμού προς το Σωματείο Ατόμων με 

Αναπηρία Ν. Πρέβεζας «Ελπίδα» από το Επιμελητήριο Πρέβεζας.  

 Ενημέρωση για τη Δωρεάν Καταχώρηση επιχειρήσεων – 

επαγγελματιών στην ομογενειακή εφημερίδα The New Hellenic 

Times.  

 Ενημέρωση για την προκήρυξη της Νέας Δράσης «Επιδότηση 

Κεφαλαίου Κίνησης από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας - Επανεκκίνηση Τουρισμού». 

 Χορηγία Υλικοτεχνικού εξοπλισμού προς τα Γενικά Αρχεία το 

Κράτους Αρχεία Ν. Πρέβεζας από το Επιμελητήριο Πρέβεζας. 

 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και 

Συνεταιρισμών 2021 μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

 Συνδιοργάνωση του πρωταθλήματος ITFμε τίτλο World Tennis Tour 

J4 PREVEZA.  

 Ενημέρωση για την Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» (Β΄Κύκλος). 

 Χορηγία Οικονομικής Ενίσχυσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.  

 Ενημερωτική εκδήλωση μαζί με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 



"Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης για 

προμήθεια Πρώτων Υλών ". 

 Ενημερωτική εκδήλωση μαζί με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 

"Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων". 

 Ενημερωτική εκδήλωση και διοργάνωση διαδικτυακού θεματικού 

εργαστηρίου στα πλαίσια του  έργου Fresh Ways από το 

Επιμελητήριο Πρέβεζας. 

 Ενημερωτική εκδήλωση μαζί με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 

"Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, 

παιδότοπων»". 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ της 

Περιφέρειας Ηπείρου στην Πρέβεζα.  

 Ενημερωτική εκδήλωση μαζί με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ " 

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης από την Πανδημία Τουριστικών 

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Επανεκκίνηση Τουρισμού». 

 Συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΑΜΠΑΛΙ 2021 στην 

Πρέβεζα.  

 Ενημερωτικές Δράσεις από το Επιμελητήριο Πρέβεζας , 

Τοποθέτηση banner στις έδρες των Δήμων Πρέβεζας, Ζηρού και 

Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

 Ενημερωτική εκδήλωση μαζί με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-

λιανικό (Β΄Κύκλος)» 

 Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης στο Ανώγειο Πρέβεζας. 

 Αποστολή βοήθειας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας της 

πυρόπληκτους της Εύβοιας.  

 Συνδιοργάνωση 10ου τουρνουά μπάσκετ 3on3 που θα διεξαχθεί 

στην Πρέβεζα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας «Στάθης 

Παρούσης». 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την 

Ανάδειξη και Προβολή των Τοπικών Ελαιόλαδων σε Πάργα και 

Πρέβεζα. 

 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με το Περιφερειακό 

Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέμα: «Νέα ρύθμιση 

οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις 

τράπεζες» με κεντρικό ομιλητή κ. Φώτη Κουρμούση Ειδικό 

Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 Διοργάνωση διαδικτυακής ενημέρωσης με θέμα: «Πνευματικά 

Δικαιώματα» με κεντρικό ομιλητή τον κ. Μωραΐτη Στυλιανό, 



πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ξάνθης – Συντονιστή της ΚΕΕΕ περί 

πνευματικών δικαιωμάτων.   

 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49.  

 Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητήριου 

Πρέβεζας και του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων και 

Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας. 

 Χορηγία Οικονομικής Ενίσχυσης στο Σύλλογο Ενοικιαζόμενων 

Δωματίων και Διαμερισμάτων Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας.    

 Συμμετοχή του Επιμελητήριου Πρέβεζας στο συνέδριο Global of 

Women στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, με εκπρόσωπο την κα 

Κωνσταντινίδη Αγγελική , μέλος ΕΕΔΕΓΕ/μέλος Δ.Σ. 

Επιμελητηρίου.  

 Χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

και παροχή γραφείων στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 

Πρέβεζας.  

 Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 

εκδήλωση απονομής βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου και 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» του ΕΕΑ στην Αθήνα.  

 Χορηγία Οικονομικής Ενίσχυσης στο Σωματείο Κουρέων 

Κομμωτών Καταστηματαρχών Ν. Πρέβεζας.  

 Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητήριου 

Πρέβεζας και του Σωματείου Κουρέων – Κομμωτών Ν. Πρέβεζας.  

 Διοργάνωση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας του Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου.  

 Διοργάνωση συνάντηση εργασίας με τους επαγγελματικούς φορείς 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

 Χορηγία Οικονομικής Ενίσχυσης στο Αθλητικό  Σκοπευτικό 

Σωματείου Νομού Πρέβεζας.  

 Χορηγία Οικονομικής Ενίσχυσης στο Σωματείο  Εργολάβων 

Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

 Χορηγία Οικονομικής Ενίσχυσης στο Σύλλογο 

Εμποροεπαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Πρέβεζας. 

 Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητήριου Πρέβεζας με στελέχη 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Αθήνα.  

 Εκπαιδευτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας μαζί με την Νέα 

Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε. Πρέβεζας από τους εκπαιδευτές του  ΙΕΚ 

Δέλτα 360. 

 Συνάντηση Προέδρου Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Μπούρη Ιωάννη 

με τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννη Σμυρλή. 



 Συμμετοχή του προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στη Γενική 

Συνέλευση του Κυπριακού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) 

στη Λευκωσία της Κύπρου. 

 Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητήριου 

Πρέβεζας και της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

 Διοργάνωση από το Επιμελητήριο Πρέβεζας σε συνεργασία με το 

Δ.Ι.ΕΚ. Πρέβεζας Εκδήλωση Προώθησης της Ελαιογνωσίας την 

κατάρτιση.  

 Διοργάνωση από το Επιμελητήριο Πρέβεζας Εκδήλωση 

Προώθησης του Ελαιοτουρισμού παρουσία της Υφυπουργού 

Τουρισμού κας Σοφία Ζαχαράκη.  

 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας και του Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας. 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε διαδικτυακές 

συναντήσεις Β2Β: Ελληνικές και Ιταλικές εταιρείες στον τομέα των 

τροφίμων. 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 3η Εθνική 

Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα 

Επιμελητήρια με εκπρόσωπο την κα Κωνσταντινίδη Αγγελική, μέλος 

ΕΕΔΕΓΕ/μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου. 

 Συμμετοχή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου 

Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ. 

 Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 

Εκλογική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής 

Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) στην Αθήνα.  

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση 

ΕΕΔΕΓΕ με εκπρόσωπο την κα Κωνσταντινίδη Αγγελική, μέλος 

ΕΕΔΕΓΕ/μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου. 

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κρίνει ότι κατά το έτος 

2021 σημειώθηκαν περαιτέρω αξιόλογα βήματα στην στήριξη των 

επιχειρήσεων μελών του. Οι συγκυρίες συνεχίζουν να είναι δύσκολες αλλά 

τέθηκαν από την Διοίκηση στόχοι που διευκόλυναν και στήριξαν τις 

επιχειρήσεις μέλη του.  

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας όλο το προηγούμενο διάστημα της υγειονομικής 

κρίσης ήταν εμπράκτως δίπλα στις επιχειρήσεις μέλη του τόσο όσον αφορά 

με την ενημέρωση αυτών όσο και γνωμοδοτώντας προς την πολιτεία και 

άλλους Φορείς προς το συμφέρον των επιχειρήσεων μελών του. Υπήρξε 



πληθώρα Δελτίων Τύπου μέσω της υπηρεσίας newsletter στα πλαίσια των 

τρεχουσών Νομοθετημάτων της πολιτείας και υπήρξε ουσιαστική υποστήριξη 

των επιχειρήσεων μελών μας με αλλεπάλληλες συγκροτημένες και 

στοχευμένες επιστολές προς τους αρμόδιους Φορείς (Υπουργεία, Βουλευτές, 

Δήμοι, Πρωθυπουργός, Περιφέρεια κτλ).  

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στα πλαίσια των συμφερόντων των επιχειρήσεων 

μελών του ανέπτυξε χωρίς κανένα κόστος για αυτό μέσω συνεργασίας με την 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την Ηλεκτρονική Αγορά Ν. 

Πρέβεζας προκειμένου της προβολής των προϊόντων των επιχειρήσεων 

μελών μας. Υπήρξε ουσιαστική συνεργασία με τις Ενώσεις Ξενοδόχων Ν. 

Πρέβεζας, την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους Τουριστικών Καταλυμάτων 

προκειμένου ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. 

Ιδιαίτερη επιτυχία θεωρείτε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο 

Δίκτυο Maritime Hellas.  

Επιπλέον, το Επιμελητήριο Πρέβεζας μέσω στελεχών αυτού πραγματοποίησε 

ενημερωτικές δια ζώσης επισκέψεις στα καταστήματα και στις επιχειρήσεις 

μέλη μας, αφουγκραζόμενοι τους προβληματισμούς και τις προτάσεις αυτών, 

διανέμοντας παράλληλα ενημερωτικό έντυπο υλικό.  

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.  

Επιπλέον, στόχος 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 για πρώτη φορά στη ιστορία αυτού. Στο πλαίσιο αυτό 

ιδιαίτερη επιτυχία είναι η επισφράγιση των προσπαθειών του Φορέα μας με 

την έγκριση δυο (2) προτάσεων πραγματοποίησης Σεμιναρίων Κατάρτισης 

Ανέργων. Στο πρώτο εγκεκριμένο έργο υπάρχει οριστικός ανάδοχος και η 

υλοποίηση αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας περιόδου και στο 



δεύτερο έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες προδιαγωνιστικές 

διαδικασίες και η υλοποίηση και αυτού αναμένεται εντός του έτους. 

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. 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο αυτό ολοκλήρωσε επιτυχώς την 

Έκδοση Αδειών Μικρής Κλίμακας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων με εξ’ 

ολοκλήρου συνεργαζόμενους Εξωτερικούς Συνεργάτες από την Περιφερειακή 

Ενότητα Πρέβεζας και ο Πρόεδρος κος Ιωάννης Μπούρης σε επίσημη 

θεσμική συνάντηση με τον Αρμόδιο Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής 

του Προγράμματος πήρε τη σύμφωνη γνώμη προκειμένου της προκήρυξης 

της διαγωνιστικής διαδικασίας για επιλογή αναδόχου για τις τεχνικές εργασίες 

του έργου. Το έργο αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας 

χρονιάς.  

Ιδιαίτερη ακόμη 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. Στο συγκεκριμένο έργο υπάρχει οριστικός 

ανάδοχος και το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί και αυτό μέσα στη χρονιά 

όπως έχει προγραμματιστεί.  

 

5. 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 2021 

δραστηριοποιήθηκαν με επιτυχία όσον αφορά την καθημερινή εύρυθμη 

λειτουργία αυτού και αποκαταστάθηκαν λειτουργικές παθογένειες του 

παρελθόντος. Ιδιαίτερη επιτυχία είναι η στελέχωση του Επιμελητηρίου για 

πρώτη φορά με μόνιμο προσωπικό και ιδιαίτερης αναφοράς είναι ότι στο 

Φορέα απασχολούνται οκτώ (8) εσωτερικοί υπάλληλοι και πέντε (5) 



Εξωτερικοί, το περισσότερο προσωπικό που έχει εργαστεί διαχρονικά μέχρι 

στιγμής στο Φορέα μας. 

Επίσης, η λειτουργία του Μητρώου και του Γ.Ε.Μ.Η. το 2021 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.  

Ιδιαίτερης αναφοράς είναι και η πραγματοποίηση ημερίδων εκδηλώσεων από 

το Φορέα στα πλαίσια του καταστατικού του σκοπού στις οποίες συμμετείχαν 

πληθώρα Υπουργών και Θεσμικών Εκπροσώπων και στις οποίες 

παρευρέθηκε το σύνολο των αρμόδιων θεσμικών εκπροσώπων της περιοχής 

καθώς τύχαν ιδιαίτερης αποδοχής και επιτυχίας.  

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου κρίνει ότι παρ’ όλο τις δυσκολίες 

της χρονιάς λόγω της υγειονομικής κρίσης η οποία έχει μετ’ εξελιχθεί και σε 

οικονομική κρίση η εξέλιξη της είσπραξης εσόδων και απόδοσης εξόδων κατά 

το έτος 2021 ήταν ομαλή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αρχές 

χρηστής Διοίκησης και όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις τα 

ταμειακά διαθέσιμα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας ήταν ανοδικά. 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. Παρατηρείται έλλειψη 

πληροφόρησης των μελών τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και 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 τρίτη συνεχή χρονιά 
την ανοδική τους πορεία αποτέλεσμα της χρηστής Διοίκησης. 
 
 
  


