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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
 
Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Λευκάδας, στη συνεδρίασή της στις 12/2/2020 
συζήτησε τον απολογισμό των δράσεων έτους 2019,   ο οποίος θα υποβληθεί 
στο ΔΣ για έγκριση. 
 
Με την παρούσα έκθεση του Απολογισμού Δράσεων δίδεται σε γενικές 
γραμμές μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων και ενεργειών που 
κάλυψε το Επιμελητήριό μας μέσα στην περίοδο τους έτους 2019.  Για μια 
ακόμα χρονιά τα μέλη του ΔΣ με αγαστή συνεργασία και επίγνωση της 
ευθύνης απέναντι στα μέλη κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να 
ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους. Συνεχής ήταν η προσπάθεια 
για την αναβάθμιση του Επιμελητηριακού ρόλου.  
 

1. Υλοποίηση Σεμιναρίων πιστοποίησης (των μελών και λοιπών 
ενδιαφερομένων) Τεχνικού Ασφαλείας, Σεμινάρια Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (των μελών και λοιπών 
ενδιαφερομένων), σεμινάρια επόπτη ασφαλείας  κολυμβητικής 
δεξαμενής.   Το 2019 διοργανώθηκαν 4 τμήματα ΕΦΕΤ, 1 τμήματα 
Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας. Κρίνεται σημαντική η διοργάνωσή 
τους και απαραίτητη η συνέχισή τους ως παροχή υπηρεσίας προς τα 
μέλη και αποφέρει έσοδα στο Επιμελητήριο. 
 

2. Το Επιμελητήριο αναδεικνύει, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις το 
κοινωνικό του πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό, με την χορηγία του 
Επιμελητηρίου Λευκάδας,  η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, επισκέφτηκε το Νομό της 
Λευκάδας για 2 ημέρες τον περασμένο Απρίλιο, στα πλαίσια 
υλοποίησης δράσης προληπτικής ιατρικής. Η μονάδα στάθμευσε στην 
Παραλία της Λευκάδας και στο λιμάνι της Βασιλικής  και 
πραγματοποιήθηκαν  δωρεάν 111 μαστογραφικοί έλεγχοι! Σκοπός 
αυτής της κοινωνικής δράσης ήταν όχι μόνο να δοθεί η δυνατότητας 
στις γυναίκες  να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο, αλλά 
πρωτίστως η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη.  

 
 



3. Το Επιμελητήριο Λευκάδας εντείνοντας το κοινωνικό του έργο, προέβη 
στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου, στα πλαίσια της διεξαγωγής 
ενημερωτικής δράσης για την συμπεριφορά στο δρόμο πεζών, 
οδηγών, ποδηλατιστών και μοτοσικλετιστών που διοργάνωσε η 
Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας, εν όψει των εορτών του Πάσχα του 
2019.  

4. Στα πλαίσια του κοινωνικού προσώπου του φορέα, διατηρούμε την 
ύπαρξη της Τράπεζας Αίματος που διαθέτουμε από το 2012 στο 
Νοσοκομείο Λευκάδας,  για την κάλυψη των αναγκών των μελών μας, 
επιχειρηματιών του Νομού Λευκάδας. Ο φορέας οφείλει να βρίσκεται 
στο πλευρό των μελών του με οποιοδήποτε τρόπο.  

5. Διεξαγωγή Ενημερωτικής Ημερίδας με  τραπεζικό ίδρυμα  με θέμα τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα πολύ μικρών, μικρών  και μεσαίων 
επιχειρήσεων στις 15/5. 
 

6. Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων -παρουσίαση για το Μεταφορικό 
ισοδύναμο στο Μεγανήσι, στον Κάλαμο και στον Καστό που 
αποτελούν κατοικήσιμα νησιά του νησιωτικού συμπλέγματος της 
Λευκάδας, που έχουν αναπτύξει σχέσεις εξάρτησης από το γειτονικό 
μεγαλύτερο νησί.  Η ημερίδα στο Μεγανήσι έλαβε χώρα στις  
14/03/2019, ενώ στον Κάλαμο 28/03/2019 και στον Καστό στι ς 
9/4/2010  

 
7. Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ: Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκε 

ένα επιδοτούμενο σεμινάριο εργαζομένων στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΛΑΕΚ 1 - 25 του ΟΑΕΔ  που αφορούσε την ενότητα 
«Εμπόριο & Τουρισμός». Τα σεμινάρια αυτά γίνονται κάθε χρόνο από 
το Επιμελητήριο σε συνεργασία με ΚΕΚ του νομού για την 
επιμόρφωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του νομού και 
επιφέρουν έσοδα στο Επιμελητήριο, εφόσον εγκριθούν και 
υλοποιηθούν.  
 

8. Εντός του 2019 πραγματοποιήσαμε 2 σχολεία επιμόρφωσης 
επαγγελματιών τουρισμού. Ο πρώτος κύκλος έλαβε χώρα το Μάρτιο,  
ενώ ο 2ος τον Δεκέμβριο.  
Η θεματολογία των ομιλιών και των εργαστηρίων αφορούσαν 
επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο των καταλυμάτων, της 
εστίασης και των καφέ/μπάρ. Καταξιωμένοι εκπαιδευτές/εισηγητές, 
μετέδωσαν τις γνώσεις τους σε περισσότερους από 200 
συμμετέχοντες κάθε φορά.   Οι ενότητες αφορούσαν σύγχρονα 
ζητήματα για το χώρο του Τουρισμού με την ευρύτερη έννοια. Οι 
συμμετέχοντες απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις και μυήθηκαν σε 
διάφορους τομείς.  Η δράση αυτή επιθυμούμε να παγιωθεί, δεδομένου 
ότι ο φορέας δίνει μεγάλη σημασία στη συνεχή κατάρτιση και 
επιμόρφωση τόσο των επαγγελματιών όσο και του ανθρώπινου 
δυναμικού των επιχειρήσεων.  
  
 



 
9. Συμμετοχή ως εταίροι σε δύο διασυνοριακά προγράμματα Ιnterreg  

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.  

α) Το Επιμελητήριο Λευκάδας συμμετέχει εταίρος στο έργο με το ακρωνύμιο 
«Circle - in», “ Promoting CIRCuLar Economy INvestments and policies in the 
cross-border area of Greece-Italy», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλίας, το οποίο εγκρίθηκε προς υλοποίηση σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. N. A00_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/3 απόφαση 
της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2014-220. Μέσα στο 2019 για το το έργο Circle In 
υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις αυτού του έργου  οι οποίες συνεισέφεραν 
σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων του έργου. Πιο συγκεκριμένα, 
στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του έργου, αναπτύχθηκε η πλατφόρμα 
για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις περιοχές του έργου 
συμπεριλαμβανομένης και της Λευκάδας.  Μέσω της πλατφόρμας θα 
προσφέρονται υπηρεσίες διάχυσης, εκπαίδευσης, κεφαλαιοποίησης και 
δικτύωσης για φορείς σχετικούς με την κυκλική οικονομία. Αναμένουμε το 
εκπαιδευτικό υλικό από τους Ιταλούς Εταίρους για να ξεκινήσουμε την 
προώθηση της και την εγγραφή των  ενδιαφερόμενων στόχων. Επιπλέον, 
διαμορφώθηκε η δομή και τα αρχεία για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Καινοτομία στην Κυκλική Οικονομία το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στο 2020. 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου, διαμορφώθηκε η 
μεθοδολογία για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και 
πραγματοποιήθηκε η σχετική έρευνα που θα οδηγήσει και στην επιλογή των 
εκπαιδευομένων.  Σχετικά με την κοινή στρατηγική και τις προτάσεις 
πολιτικής, οι εταίροι του έργου συμπεριλαμβανομένου του Επιμελητηρίου 
Λευκάδας υλοποίησαν την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη 
διάγνωση καλών πρακτικών σε θέματα κυκλικής οικονομίας και εφαρμογής 
της στις περιοχές του έργου. Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 
διαμορφώθηκαν προτάσεις από όλους τους εταίρους για την κοινή στρατηγική 
προώθησης της κυκλικής οικονομίας καθώς και για πολιτικές σε περιφερειακό 
επίπεδο που θα συνεισφέρουν σε αυτόν τον στόχο.  
Τέλος, αναφορικά με τη διάχυση και δημοσιότητα του έργου, διαμορφώθηκαν 

η ιστοσελίδα του έργου CIRCLE-IN, οι σελίδες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και δημιουργήθηκε έντυπο υλικό που θα αξιοποιηθεί για τη 

δημοσιότητα του έργου.  

β)Το Επιμελητήριο Λευκάδας συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο έργο με το 
ακρωνύμιο "CRAFT LAB-- Residences on the way from products to the Adri-
Ionian design ", στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλίας, το οποίο εγκρίθηκε προς υλοποίηση σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. N. A00_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/4 απόφαση της 
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2014-220 (Interreg V-A Greece – Italy Programme 2014-
2020).  Στο πλαίσιο του έργου,  το 2019 το Επιμελητήριο Λευκάδας 
 δημιούργησε ένα εργαστήριο πρακτικής εκμάθησης παλαιών τεχνικών στον 
τομέα του υφάσματος (παραδοσιακός αργαλειός και καρσάνικο κέντημα), στο 
οποίο συμμετείχαν 10 νέες εκπαιδευόμενες.  Ο φορέας μας μέσα από το έργο 



αυτό στέκεται  αρωγός στη διατήρηση της παράδοσης μιας τέχνης που 
χάνεται. 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η στήριξη και η ενθάρρυνση νέων 
καλλιτεχνών να ασχοληθούν ενεργά με τους παραδοσιακούς κλάδους 
ως συνέχιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

Μέσα στο Νοέμβριο έγιναν οι ανταλλαγές μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών 
συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων και των 
ανταλλαγών το Επιμελητήριο Λευκάδας, διοργάνωσε έκθεση στην 
Λευκάδα που έλαβε χώρα για 20 ημέρες, η οποία είχε μεγάλη 
απήχηση.  Με μεγάλη μας χαρά πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές 
επισκέψεις μαθητών σχολείων και κέντρων δημιουργικής 
απασχόλησης, με στόχο να φέρουν σε επαφή τη νέα γενιά με την 
παράδοση του τόπου μας. Η έκθεση αποτέλεσε 
ένα μικρό αφιέρωμα στην πλούσια παράδοσή μας και συνδύασε την 
δημιουργικότητα, την έμπνευση και τη φαντασία της νέας γενιάς με 
στόχο να δημιουργηθεί επιχειρηματική προοπτική.  

10. Έγκριση Συμμετοχής σε ΕΣΠΑ  

Το 2019 εγκρίθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  1822-13/08/2019 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχειρισης της Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων νήσων η 
συμμετοχή του φορέα στο στοχευμένο προγράμματα κατάρτισης για 
την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της 
Περιφερειακής εξειδίκευσης στην Λευκάδα». Σκοπός και αντικείμενο 
της πράξης είναι 58 ωφελούμενοι, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, 
εκ των οποίων οι 18 πρέπει να είναι νέοι  (κάτω των 30 ετών) 
πτυχιούχοι αλλά και μακροχρόνια άνεργοι, με έμφαση σε εκείνους που 
είναι χαμηλής εξειδίκευσης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, 
βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και 
κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης.  

11. Συνδιοργάνωση 6ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας. Συνδιοργανώσαμε  το 
6ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας μαζί με άλλους φορείς, στις 
14 και 15 Ιουνίου, με η συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των 
παραγωγών.  To φεστιβάλ γαστρονομίας αποτελεί έναν θεσμό για τη 
Λευκάδα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου.  Η 
δράση αυτή έχει θετικό πρόσημο για το νησί μας. Η γαστρονομία και 
τα παραδοσιακά μας προϊόντα μετατρέπονται με αυτό τον τρόπο σε 
συγκριτικό πλεονέκτημα για τη Λευκάδα και σε αναπόσπαστο μέρος 
του τουριστικού μας προϊόντος. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην 
ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας της Λευκάδας και της άριστης 
ποιότητας των προϊόντων της ως συγκριτικού πλεονεκτήματος και στο 
πλαίσιο της γενικότερης προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, 
αφού γαστρονομία και τουρισμός είναι έννοιες απόλυτα 
συνυφασμένες.   

 

http://www.lefkadachamber.gr/lefkada/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2960&articleid=8486
http://www.lefkadachamber.gr/lefkada/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2960&articleid=8486
https://www.schooling.gr/article/42/ti-einai-ta-kdap-kentra-dimiourgikis-apascholisis-paidion


12. Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού & εξωτερικού: Διοργανώθηκε και 
επιχορηγήθηκε η συμμετοχή μελών στην Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης.  Επίσης για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς των 
επιχειρήσεων-μελών μας,  συμμετείχαμε  και  στο Φεστιβάλ 
Γαστρονομίας και Πολιτισμού στην καρδιά της πόλης Nanjing της 
Κίνας, στις 5-10 Σεπτεμβρίου. Στόχος των εκθέσεων αποτελεί την 
προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας και των 
επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων, η εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων  και η σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Από την εμπειρία 
που αποκομίσθηκε από την μέχρι σήμερα δραστηριότητα, το 
Επιμελητήριο θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στον 
τομέα της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων γευσιγνωσίας κλπ στο 
περίπτερο φιλοξενίας των μελών του κατά τη διεξαγωγή των 
εκθέσεων.   

 

13. Προγραμματισμός και φιλοξενία δημοσιογραφικών αποστολών για  
γυρίσματα εκπομπών α) της εκπομπής «Πάμε Διακοπές» από το 
κανάλι  ΕΝΑ CHANNEL β) δημοσιογραφική αποστολή του STAR 
Channel για ένα πλούσιο αφιέρωμα στο νησί και  με ζωντανή 
μετάδοση από την εκπομπή “Στη φωλιά των Κου Κου” με μετάδοση 
την παραγωγή της μεγαλύτερης Λευκαδίτικης λαδόπιτα.  

14.  Κατάθεση Συγκεκριμένων προτάσεων: Συγκεκριμένες προτάσεις έχει 
καταθέσει ο φορέας σε συναντήσεις και εργασίες με φορείς και 
Υπουργεία.  

15.  Διοργάνωση 2 διαγωνισμών καλύτερης εορταστικής βιτρίνας. Στο 
πλαίσιο των ενεργειών του για την στήριξη της τοπικής αγοράς και την 
προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής, διοργάνωσε για πρώτη 
φορά στις γιορτές του Πάσχα και έπειτα και στις γιορτές των 
Χριστουγέννων Διαγωνισμό Καλύτερης Εορταστικής Βιτρίνας 
Καταστήματος. Με την δράση αυτή ο φορέας θέλει να δώσει ένα 
κίνητρο στις επιχειρήσεις μέλη μας να διακοσμήσουν  τις βιτρίνες των 
καταστημάτων τους,  να ξεφύγουμε από την μονοτονία και να 
δώσουμε μια νέα  πνοή στην αγορά της Λευκάδας κατά την περίοδο 
των εορτών.  

16. Φιλοξενία της 45ης Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Τον Μάρτιο 
του 2019, το Επιμελητήριο Λευκάδας φιλοξένησε τη 45η Γενική 
Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών 
Νησιών Ε.Ο.Α.Ε.Ν,  στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα 20 
νησιωτικά Επιμελητήρια της Χώρας  καθώς και προσωπικότητες του 
πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου. Το κυρίως θέμα της Γενικής 
συνέλευσης αποτέλεσε η πιστοποιημένη εκπαίδευση επαγγελματιών 
και εργαζομένων τουρισμού.  Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης 
υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Ο.Α.Ε.Ν και του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς επισφραγίζοντας τη συνεργασία σε θέματα 
νησιωτικής πολιτικής, τουρισμού, ανάπτυξης,  εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης επαγγελματιών και εργαζομένων. 



17.  Υποστήριξη αφίξεων κρουαζιέρας:  Ο φορέας υποστήριζει τις αφίξεις 
κρουαζιέρας  και το 2019 με ένα help desk στην παραλία του Νυδριού. 
Επίσης, σε συνεργασία με τον σύλλογο ΤΑΧΙ χρηματοδοτήσαμε και 
εκτυπώσαμε από τις πρώτες χρονιές έντυπο με τις εκδρομές  που 
προτείνουμε στους επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου αλλά και τις τιμές.  
Ο χάρτης που μοιράζεται στους επιβάτες έχει κριθεί (από τα μέλη και 
τους επισκέπτες/πελάτες τους) ως ένα σοβαρό και απαραίτητο 
εργαλείο διαφήμισης του νομού. 

18. Σε συνεργασία με την εταιρία Knowledge και την Πανελλήνια Εταιρία 
Επιμελητηριακής Ανάπτυξης ΟΜΗΡΟΣ συμμετέχουμε στο Πανελλήνιο 
Δίκτυο «Διαδικτυακών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη 
και Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων» παρέχοντας στα μέλη μας:  

 Προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων τους μέσω της 
ηλεκτρονική πλατφόρμας directmarket 

 Προώθηση των υπηρεσιών σχετιζόμενες με επιχειρήσεις 
καταλυμάτων μέσω της νέας/ανανεωμένης πλατφόρμας τύπου e-
booking 

 On –line Σύμβουλο του Επιχειρηματία. Δίνεται στους επαγγελματίες η 
δυνατότητα να απολαμβάνουν  δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
νομικά, λογιστικά, φορολογικά θέματα 

18.Το Επιμελητήριο Λευκάδας προσέφερε στα μέλη του μια νέα 
υπηρεσία, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιχειρηματικής 
Διαδικτύωσης που δημιουργήθηκε από όλα τα Επιμελητήρια της 
Χώρας.  

Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές 
κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή 
επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις. 

 
19. Λειτουργία υπηρεσιών του Επιμελητηρίου: Και το 2019 η 
ενημέρωση των μελών, με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, της σελίδας 
στο facebook, την αποστολή των news letter, την ανάρτηση αφισών, 
την έκδοση έντυπου ενημερωτικού τύπου «Επιμελητηριακά Νέα», 
καθώς και με την προσωποποιημένη πληροφόρηση όπου αυτή 
απαιτείται και είναι δυνατή,  ώστε περισσότερα μέλη να λαμβάνουν 
γνώση των δράσεων του Επιμελητηρίου.  

21.Λειτουργία των Μητρώων και του ΓΕΜΗ. Η λειτουργία των 
Μητρώων και του ΓΕΜΗ κρίνεται άριστη τόσο από δηλώσεις των 
μελών όσο και από  την εικόνα που σχηματίζει η Διοίκηση από την 
καθημερινή επαφή με το προσωπικό και τα λειτουργικά συστήματα του 
Επιμελητηρίου.  

22. Οικονομικοί πόροι Επιμελητηρίου: η ΔΕ του Επιμελητηρίου κρίνει 
ότι η εξέλιξη της είσπραξης εσόδων και απόδοσης εξόδων κατά το έτος 
2018 ήταν ομαλή, σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και τις αρχές της 
χρηστής διοίκησης. Παρολ’ αυτά παρατηρείται  έλλειψη πληροφόρησης 



των μελών για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του 
Επιμελητηρίου στα πλαίσια της ανεύρεσης νέων μορφών ενημέρωσης 
των μελών απέστειλε ταχυπληρωμές σε όλα τα μέλη, για την 
ενημέρωση των οφειλών.  

Η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής εκπλήρωσε την αποστολή 
της και ανταποκρίθηκε πλήρως στους σκοπούς της.  

Η ΔΕ, υπογράφει την παρούσα έκθεση απολογισμού δράσεων του έτους 
2019 με την επιφύλαξη της έγκρισης ή και της τροποποίησης αυτής από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η παρούσα έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Επιμελητηρίου, μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα 
γνωστοποιηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 79 του Ν 4497/17. 

Λευκάδα,  12 Φεβρουάριος 2020 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Σκιαδαρέσης Σωτήρης 

 

Ο Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Μπουρδάρας Γεώργιος 

 

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Λιβιτσάνος Ιωάννης  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νικόλαος Γαζής  

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ  

Ευστάθιος Σκληρός  

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ & 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Αρματάς Γεράσιμος 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Άγριος Χρήστος  

 

 


