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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

 Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
H παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή κατά την από 
12/2/2021 συνεδρίαση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 
από 25/2/2021 συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν 4497/17. 
 
Με την παρούσα έκθεση του Απολογισμού Δράσεων δίνεται σε γενικές 
γραμμές μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων και ενεργειών που 
κάλυψε το Επιμελητήριό μας μέσα στην περίοδο τους έτους 2020.  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. Ήταν μια χρονιά με 
πρωτόγνωρες καταστάσεις εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, με νέες 
συνθήκες και μέτρα και ο φορέας μας έδωσε έναν τεράστιο αγώνα για να 
σταθεί δίπλα στους επαγγελματίες-μέλη του. 
 

1. Υλοποίηση  δωρεάν Webinars απο το Επιμελητήριο Λευκάδας για 
τους νέους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα υγιεινής & ασφάλειας σε 
συνεργασία με την Τüv Hellas  με τα μέτρα λειτουργιάς των 
ξενοδοχειακών μονάδων και του κλάδου εστίασης στη νέα εποχή, εν 
μέσω πανδημίας COVID-19. Συνολικά υλοποιηθήκαν δωρεάν 10 
σεμινάρια για τα καταλύματα και 1 σεμινάριο για την κλάδο της 
εστίασης,  

 
2. Υλοποίηση σεμιναρίων πιστοποίησης (των μελών και λοιπών 

ενδιαφερομένων) Τεχνικού Ασφαλείας, Σεμινάρια Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (των μελών και λοιπών 
ενδιαφερομένων), μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Το 2020 
διοργανώθηκαν 2 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. 
 
 
 
 
 



3. Διοργάνωση ενημερωτικής e-ημερίδας σχετικά με το πρόγραμμα 
ΓΕΦΥΡΑ, με  κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση 
 

4. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης της δράσης Ενίσχυση Μικρών 
και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία 
Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με τη 
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 

 
5. Δωρεές στα πλαίσια του CΟVID-19, κάνοντας χρήση του άρθρου 65 

παρ ι του Ν. 4497/2017 
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο προσωπικό που βρίσκεται 
στη πρώτη γραμμή, ο φορέας μας σαν θεσμός που συμβάλλει 
έμπρακτα,  στην στήριξη της κοινωνίας σε κάθε δύσκολη στιγμή, 
αποφάσισε να προβεί με αποφάσεις της Δ.Ε. και Δ.Σ. στις παρακάτω 
δωρεές για στα πλαίσια αντιμετώπισης του covid-19: 

 Τον Απρίλιο του 2020 Εξειδικευμένες Mάσκες Προστασίας 
Ψεκασμού με 2 Φίλτρα, Ανταλλακτικά Φίλτρα και Φόρμες 
Προστασίας Ψεκασμού Ολόσωμες JSP στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκάδας, στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής, στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  και το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Πατρών (τα οποία λειτουργούσαν ως  μονάδες 
αναφοράς για τους ασθενείς της Λευκάδας) 

 Τον Νοέμβριο του 2020 δωρεά 3ων  ηλεκτρικών σωμάτων 
λαδιού για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των ειδικών 
χώρων COVID -19 του Κέντρου Υγείας Βασιλικής. 

 Τον Δεκέμβριο του 2020 ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για  δωρεά 
2 συσκευών μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής-  BiPAP  Τ -
25S GII RESmart BMC, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2021 
 

6. Έγκριση προγραμμάτων ΛΑΕΚ:  
Εντός του 2020 εγκρίθηκαν ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ έτους 2019,  που 
αφορούν δωρεάν επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. 
Τα τμήματα που έκλεισαν αφορούν:      

 Marketing/ Πωλήσεις στο τουρισμό 

 Social Media Marketing 

 Βασικές Γνώσεις Ορολογίας Αγγλικής Γλώσσας για 
Επιχειρήσεις. 

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.  
 
 
 
 
 



7.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, και  δεδομένων των παρατάσεων που έχει πάρει λήγει  στις 
28/2/2021.  Εκτός των άλλων, εντός του 2020: 

 Διοργανώθηκε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα “η κυκλική 
οικονομία ως μέσο για την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού 
μοντέλου οικονομίας: Το έργο Circle in” 

 Ολοκληρώθηκε η Κοινή Πλατφόρμα του έργου  με υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, η οποία αποτελεί την κύρια εκροή του και ένα 
σημαντικό εργαλείο προώθησης της κυκλικής οικονομίας στα 
ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και στο κοινό-στόχο του έργου. 
Μέσω της Πλατφόρμας προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας οι οποίες ενημερώνουν ενδιαφερόμενους σχετικά 
με τις αρχές και εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας, τους εκπαιδεύουν, 
τους δικτυώνουν και τους καθοδηγούν στην υλοποίηση σχετικών 
πρωτοβουλιών και επενδύσεων. 

 Εγκαταστάθηκε στην έδρα του φορέα μας, ένα ολοκληρωμένο σημείο 
πληροφόρησης (Info-Point) για την προώθηση του έργου και της 
έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας  

 Πραγματοποιήθηκε ένα Web Academy, το οποίο αποτέλεσε κύκλο 
σεμιναρίων, για κατάρτιση όλων των επιχειρήσεων  με στόχο την 
προώθηση της ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων στον τομέα της 
κυκλικής οικονομίας. 

 Στα πλαίσια του έργου, το Επιμελητήριο  Λευκάδας εφάρμοσε ένα 
Καινοτόμο Πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας, κατά το οποίο 
εμπειρογνώμονες παρείχαν προστιθέμενη αξία σε 6 επιλεγμένες 
επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας 
μέσω της μείωσης του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος.  

 Διαβουλεύσεις στα Πλαίσια του έργου CIRCLE-IN για την διαμόρφωση 
του σχεδίου διατηρησιμότητας (follow-up plan) και για  την ανάπτυξη 
οδικού χάρτη για την αναπαραγωγή και την πολλαπλασιαστικότητα των 
αποτελεσμάτων 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), και δεδομένων όλων των παρατάσεων που έχει πάρει λήγει  στις 
15/2/2021.  Εκτός των άλλων, εντός του 2020: 



 Στα πλαίσια του έργου συστάθηκαν επιχειρήσεις start ups, στα πλαίσια 
του εργαστηρίου πρακτικής εκμάθησης στον τομέα του υφάσματος 
(παραδοσιακός αργαλειός και καρσάνικο κέντημα), που είχε 
δημιουργήσει το 2019 ο φορέας μας  

 Δημιουργήθηκαν  σχεδία μάρκετινγκ και  επιχειρηματικά σχέδια για την 

ίδρυση των ΜΜΕ 

 Συμμετείχαμε  στην 84η διοργάνωσης της έκθεσης « Fiera del 
Levante» που έλαβε χώρα  στο Μπάρι, αποσκοπώντας στην 
αναγέννηση της τοπικής δεξιοτεχνίας. 

 Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την συμμετοχή των start ups στην 
ψηφιακή έκθεση Artigiano in Fiera LIVE 

 Σχεδιάστηκε ένα φυλλάδιο προβολής των start ups 

 Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια ως 
ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σημεία  

 Δημιουργήθηκε ένα video clip προβολής αναφορικά με τα εργαστήρια  

 Προετοιμάζεται η τελική διεθνής εκδήλωση του έργου που διεξήχθη 
εντός του 2021  
 

8.Προετοιμασία πρότασης για ένταξη του Επιμελητηρίου Λευκάδας στο  
Πρόγραμμα ΙΟΝ88  «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα 
κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της 
Περιφερειακής εξειδίκευσης της ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Ο φορέας κατέθεσε πρόταση και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΙΟΝ88  
«Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης για την 
προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής 
εξειδίκευσης της ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
9.Σύσκεψη εργασίας με στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), διοργάνωσε ο φορέας, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε 
πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2019 στα γραφεία του (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ) για 
την αντιμετώπιση φαινομένων παράκτιας διάβρωσης στη Βορειοδυτική - 
Βόρεια Λευκάδα, καθώς επίσης και για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικό - οικονομικών επιπτώσεων των φαινομένων αυτών. 
 
10. Άμεση Ενημέρωση     
Και το 2020 παρείχαμε έγκαιρη ενημέρωση στα μέλη μας, με τη λειτουργία της 

ιστοσελίδας, της σελίδας στο facebook, την άμεση αποστολή των news lettes, 

καθώς και με την προσωποποιημένη πληροφόρηση όπου αυτή απαιτείται και 

είναι δυνατή,  ώστε περισσότερα μέλη να λαμβάνουν γνώση των δράσεων 

του Επιμελητηρίου, αλλά και των συχνών εξελίξεων και μέτρων που επέφερε 

η πανδημία του COVID-19(νέα μέτρα, ΦΕΚ, αλλαγές στην αγορά, κτλ) 

 

 

 

11.  Άμεσες παρεμβάσεις και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων 
Δεδομένων των νέων μέτρων και της κατάστασης του Covid 19, 

η προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων μας ήταν συνεχής και η αποστολή 

αιτημάτων προς την Κυβέρνηση για ευνοϊκή μεταχείριση του συνόλου των 



επιχειρήσεων ήταν διαρκής. Είναι υποχρέωσή μας να καθιστούμε συνεχώς 

ενήμερα τα επιτελεία της Κυβέρνησης, καθώς και σχετικούς τοπικούς φορείς,  

σχετικά με τις εξελίξεις και τις τυχόν στρεβλώσεις, που παρατηρούνται στο 

οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον. Η κατάσταση ήταν συνεχώς 

μεταβαλλόμενη, και ο φορέας μας αφουγκραζόμενος τις ανάγκες και τις 

ελλείψεις παρέμβαινε όπου θεωρούσε ορθό  για πιο στοχευμένες - 

βελτιωτικές κινήσεις.  

 

12. Διεξαγωγή συσκέψεων εργασίας για την υφιστάμενη κατάσταση και την 

επόμενη ημέρα 

Συμμετείχαμε και διοργανώναμε συνεχείς συσκέψεις που έθεταν σε πρώτο 

πλάνο την επανεκκίνηση της οικονομίας, τα προβλήματα που έχουν 

διαπιστωθεί με σκοπό να τεθούν  αναλυτικές προτάσεις που θα βοηθήσουν 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρωτοφανή αυτή συγκυρία του Covid-19 

και την επανεκκίνηση της οικονομίας την επόμενη ημέρα. 

 

13. Δράσεις προβολής για Τουριστική προβολή της Λευκάδας και Μεγανησίου 
με αξιοποίηση της ψηφιακήw πλατφόρμας DiscoverGreece.com μέσω της 
Marketing Greece 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λευκάδας λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδομένα που επέφερε η πανδημία, εγκαίρως ανέλαβε την πρωτοβουλία και 
ήρθε σε επαφή από τον Μάρτιο του 2020 με τη MarketingGreece 
αναζητώντας πιθανά πεδία συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο 
Λευκάδας ενώνει οικονομικά τις δυνάμεις του με τον Δήμο Λευκάδας και 
συνεργάζεται με την MarketingGreece για την ενίσχυση και την προβολή των 
προορισμών της Λευκάδας και του Μεγανησίου μέσα από στοχευμένες 
δράσεις προβολής,  δημιουργία πρωτότυπου ταξιδιωτικού περιεχόμενου 
 (video, photos), καμπάνια ψηφιακής προβολής με αξιοποίηση της 
πλατφόρμας Discovergreece.com και των SocialMedia. 
Το πρόγραμμα συγκεκριμένα αναλύεται σε: 

1. Ανάπτυξη ταξιδιωτικού περιεχομένου 
2. Προβολή στο Discovergreece.com 
3. SocialMedia Καμπάνια 
4. Πλάνο ψηφιακής προώθησης 

  
Αναλυτικότερα οι δράσεις περιλάμβαναν τα εξής πεδία: 

1. Δημιουργία ταξιδιωτικού άρθρου στο DiscoverGreece.com 
συστήνοντας στο ταξιδιωτικό κοινό το εύρος των αυθεντικών εμπειριών 
και δραστηριοτήτων που μπορούν να βιώσουν στη Λευκάδα και στο 
Μεγανήσι 

2. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού. Βασικό όχημα υλοποίησης της 
καμπάνιας είναι η δημιουργία  travelvideo και φωτογραφικού υλικού. 

3. Προβολή των προορισμών στο Discovergreece.com 
4. SocialMediaCampaign, διοχετεύοντας περιεχόμενο για τη Λευκάδα και 

το Μεγανήσι και διαδίδοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά των 
προορισμών αυτών για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

5. DigitalAdvertisingPlan με προώθηση της καμπάνιας και των εμπειριών 
μέσα από promotedposts, σε επιλεγμένα μέσα και στοχευμένες αγορές. 



  
Οι δυο πλευρές από κοινού σχεδιάζουν την ολοκληρωμένη καμπάνια 
προβολής, δίνοντας μεγάλη σημασία στη στοχοθέτηση,  στο marketingbrief,  
στους θεματικούς άξονες και στο σχεδιασμό για το περιεχόμενο και την 
προβολή. 
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 11 μήνες. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα οι  ενέργειες ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου  και 
οριστικοποιούνται τον Απρίλιο του 2021. Ο φορέας ανέλαβε τη φιλοξενία του 
συνεργείου παραγωγής της ΜarketingGreeceγια τη λήψη πλάνων της 
περιοχής μας. Η προβολή ξεκίνησε το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου του 2020. 
Ο φορέας με το εγχείρημα αυτό αποσκοπούσε αφενός μεν στην προσέλκυση 
επισκεπτών της «τελευταίας στιγμής» για το θερινή περίοδο του 2020, 
αφετέρου δε στο να τονωθεί σημαντικά η προοπτική του τουρισμού στη 
Λευκάδα και στο Μεγανήσι σε βάθος χρόνου, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την 
επόμενη τουριστική σεζόν του 2021. 
Η συνεργασία αυτή ειδικά μετά τις δύσκολες συνθήκες που καλείται να 
αντιμετωπίσει ο τουριστικός κλάδος, αποτελεί μια ακόμα ενέργεια που 
εντάσσεται στις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης με στόχο να δοθεί 
μια νέα πνοή στον τουρισμό και μια νέα δυναμική στην προβολή του 
προορισμού μας. 

 
14.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. Και το 2020 Το επιμελητήριο Λευκάδας διοργάνωσε 
εθελοντική αιμοδοσία. 
 
15. Στο ίδιο πλαίσιο, ο φορέας μας συνδιοργάνωσε με το Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκάδας ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος του Μαστού, από την πρόληψη στην 

θεραπεία» 

 
16. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λευκάδας στις διαδικασίες διαβούλευσης 
για την αναπτυξιακή στρατηγική της Π.Ι.Ν. 
Συμμετείχαμε στις διαδικασίες διαβούλευσης για την αναπτυξιακή στρατηγική 
της Π.Ι.Ν. για τη  νέα προγραμματική περίοδος Έσπα 2021-2027και  
στάλθηκε και υπόμνημα προτάσεων. 

 
17.Στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών για την εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων παρείχαμε 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 



Eιδικά με τα νέα δεδομένα, την ψηφιοποίηση και την ραγδαία αύξηση των 
ηλεκτρονικών αγορών, ο φορέας μας επικοινώνησε με ειδικό φυλλάδιο την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα directmarket και την δωρεάν δημιουργία e-shop που 
συμπεριλαμβάνει για τις επιχειρήσεις –μέλη. 
 
 
18. Το Επιμελητήριο Λευκάδας προσέφερε και το 2020 στα μέλη του χρήσιμες 
πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν από όλα τα Επιμελητήρια της Χώρας: 

 Hλεκτρονική Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης που 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. 

 Μητρώο εγγυήσεων καταναλωτή  απευθύνεται σε καταναλωτές που 
θέλουν να μάθουν την εγγύηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης επιχειρησεων 
που αποτελεί ενίσχυση των επιχειρήσεων και  παροχή σε αυτές νέων 
δυνατοτήτων ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, 
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων 
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. 

 Διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα παροχής διαδραστικών υπηρεσιών 
για την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων 

 

19.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, ακόμη και κατά την περίοδο της τηλεργασίας. 

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

 


