
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

 

Ο Νομός Πρεβέζης παρά το μέγεθός του συνδυάζει αρμονικά 

την τουριστική ανάπτυξη κλασική με ήλιο, θάλασσα, φύση και 

ύπαιθρος, περιήγηση στα μικρά χωριά, ναυτικό τουρισμό – 

μαρίνες, πολιτιστικό τουρισμό, ευζωίας- θερμαλισμό ιαματικό, 

συνεδριακό, charters πτήσεις, αεροδρόμιο Ακτίου, την 

εναλλακτική των παραθαλασσίων περιοχών του, την αγροτική 

ανάπτυξη αφού παράγει εξαιρετικής ποιότητας πρώιμα κηπευτικά, 

ψάρια και θαλασσινά Αμβρακικού και μια από τις καλύτερες 

ποιοτικά ποικιλίες ελαιολάδου στην Ελλάδα, προστατεύουν και 

αναδεικνύουν περιοχές εξαιρετικού κάλλους και μεγάλου 

οικοβιολογικού ενδιαφέροντος όπως ο Αμβρακικός, ο ποταμός 

Αχέρων, η λίμνη Ζηρού κλπ. 

 Εκτός όμως από τις φυσικές πηγές πλούτου τα αρχαία 

χρόνια αναπτύχθηκαν στη περιοχή σπουδαίοι πολιτισμοί και την 

σημάδεψαν με το πέρασμά τους αφήνοντας πίσω μνημεία που 

προκαλούν την φαντασία του επισκέπτη και αποτελούν κέντρα 

γύρω από τα οποία μπορεί να αναπτυχθεί προσοδοφόρα ποιοτική, 

ήπια επιχειρηματικότητα: Μέρη όπως το Νεκρομαντείο με τον 

Αχέροντα, η Αρχαία Νικόπολη στην Πρέβεζα με το Ρωμαϊκό 

Υδραγωγείο στην Φιλιππιάδα, ο Βράχος του Ζαλόγγου και κάτω η 

Αρχαία Κασσώπη αποτελούν πόλους έλξης και αναφοράς για όλη 

την Ελλάδα και τον κόσμο. 

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου της Πρέβεζας το 

μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον 

Τομέα των Υπηρεσιών, του Εμπορίου και του Τουρισμού.  

Όπως προαναφέρθηκε ο Νομός Πρέβεζας διαθέτει τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές καθώς και το φυσικό περιβάλλον το 



οποίο μπορεί να υποστηρίξει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η αγροτική 

παραγωγή, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν βασικούς τομείς 

για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Θα μπορούσαμε να 

κινηθούμε προς την κατεύθυνση των οικολογικών προϊόντων, στη 

βιοκαλλιέργεια, στην παραγωγή και διακίνηση των πλέον 

ποιοτικών προϊόντων που η ζήτηση τους αλλά και οι τιμές τους 

στον δυτικό κόσμο έχουν κάθετη ανοδική πορεία. Επίσης θα 

μπορούσαμε να έχουμε οργανωμένες φάρμες κτηνοτροφίας που ο 

τρόπος συντήρησης του να ενθαρρύνει τους νέους να εργαστούν 

σ’ αυτές.  

Ειδικότερα για το Νομό Πρέβεζας θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 

βαρύτητα στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα. Όσον αφορά τον 

πρωτογενή τομέα θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν 

προγράμματα στήριξης νέων αγροτών, γυναικών καθώς και 

προγράμματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Σημαντικό 

επίσης θα είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων για την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. 

Τέλος επειδή η περιοχή της Ηπείρου συνδυάζει όλες τις 

μορφές Τουρισμού θα πρέπει να τονωθεί η Τουριστική προβολή 

της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα οι 

ιδιοκτήτες των Τουριστικών καταλυμάτων να εκμεταλλευτούν τα 

επιχορηγούμενα προγράμματα ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.  

Ένας τόπος με όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη όλων των μορφών Τουρισμού και όχι μόνο τον 

παραθαλάσσιο / θερινό τουρισμό μέσης ποιότητας με χαμηλή 

πληρότητα και χαμηλή προσέλκυση αλλοδαπών αρκεί: 

 Να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα 

όπου θα δοθεί βάση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

Νομού, τα οποία θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση που 

υπάρχει τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά. 

 Να δημιουργηθεί τουριστική εικόνα που να διακρίνει την 

περιοχή μας από τις άλλες. 



 Να συνδεθεί η τουριστική πολιτική με τον πολιτισμό, την 

ιστορική κληρονομιά και το έντονο φυσικό κάλος που την 

χαρακτηρίζει. 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΔΡΟΜΟΙ, 

ΛΙΜΑΝΙΑ, ΓΕΦΥΡΕΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΛΠ) 

 

Έχουμε την υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας. 

Βελτιώθηκε το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο με την 

ολοκλήρωση εργασιών στο Οδικό δίκτυο τη σύνδεση με την 

Εγνατία οδό, την ολοκλήρωση  Ιόνιας οδού, τη σύνδεση του Ακτίου 

με την Αμβρακία, τη βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας. 

Ο Χαρακτηρισμός του Λιμανιού Πρέβεζας σε Εθνικής 

σημασίας (3ο λιμάνι σε Χύδην φορτίο) και σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη της ΒΙ.ΠΕ. Πρεβέζης (η μεγαλύτερη σε έκταση στην 

Ήπειρο) με αποτέλεσμα η περιοχή να διεκδικεί και εμπορευματικό 

σταθμό. Η θέση του συγκροτήματος στο σταυροδρόμι των 

βασικών συγκοινωνιακών αξόνων και η σύνδεσή του με τα 

σημαντικά διευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα καθώς και με τη δυτική 

Βαλκανική, θα αναδείξουν την Πρέβεζα σε σημαντικό ευρωπαϊκό 

πόλο επιχειρηματικότητας. 

 Τέλος η Μαρίνα της Πρέβεζας έχει τη δυνατότητα να 

φιλοξενήσει σημαντικό αριθμό τουριστικών σκαφών με προοπτικές 

ανάπτυξης ως κέντρο θαλάσσιου τουρισμού μικρών σκαφών.  

Το Αεροδρόμιο του Ακτίου φιλοξενεί σημαντική τουριστική 

κίνηση και ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Έχοντας αναβαθμιστεί 

και ο ρόλος του ως διεθνή αεροδρόμιο και να γίνει σύνδεση με 

δρόμο ταχείας μετακίνησης των επιβατών. 

Επίσης απαιτείται άμεσα να προωθηθεί η επέκταση του 

ενεργειακού δικτύου προς την Ήπειρο και ειδικότερα στην 

Πρέβεζα, με δεδομένο ότι η Ήπειρος παραμένει η πλέον 

υπανάπτυκτη περιοχή της Ευρώπης και ταυτόχρονα οι ανάγκες για 

φθηνότερη και πιο καθαρή ενέργεια είναι το ζητούμενο στην 



περιοχή, που διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως 

αναφέρθηκαν και πιο πάνω (λιμάνι, βιομηχανική ζώνη, αγροτικές 

καλλιέργειες) για την άμεση αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου, ενώ 

παράλληλα η προστασία του υψηλής αξίας οικοσυστήματος 

συνηγορεί στην λιγότερη δυνατή ρύπανση. 

Όσον αφορά τον τομέα της Εκπαίδευσης, δυναμική είναι η 

παρουσία του Τεχνολογικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου με το 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που αξιοποιείται και 

αναβαθμίζεται ξεκινώντας από τις νέες του εγκαταστάσεις στην 

Πρέβεζα που έχουν ολοκληρωθεί καθώς και το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος που απονέμει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική και 

Διοικητική Επιστήμη, στις κατευθύνσεις: Α) Λογιστική, Ελεγκτική 

και Χρηματοοικονομική και Β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ. 

 

Μόνο τρεις στις δέκα οικογενειακές επιχειρήσεις ανά τον 

κόσμο επιβιώνουν και καταφέρνουν να περάσουν στη δεύτερη 

γενιά, ενώ ακόμα λιγότερες είναι εκείνες που φτάνουν ως την τρίτη, 

σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ερευνών. Προβλήματα διαδοχής 

αντιμετωπίζει σε εντονότερο βαθμό η περιοχή της Πρέβεζας όπου 

πολύ λίγες είναι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις που συνεχίζουν για 

χρόνια τη λειτουργία τους, εκμεταλλεύονται τα επιδοτούμενα 

προγράμματα εκσυγχρονίζονται – επεκτείνονται και στη συνέχεια 

μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Η βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων στην Ήπειρο είναι δυσχερής λόγω της έλλειψης 

κεφαλαίων για επέκταση από τη μία και λόγω του τεράστιου 

ανταγωνισμού με τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που 

δημιουργούνται συνεχώς από την άλλη.  

Οι επιχειρήσεις παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας δεν επιθυμούν τον Τραπεζικό Δανεισμό 



λόγω του φόβου που έχουν στην αποπληρωμή του, αλλά και στην 

αυστηρότητα των Τραπεζών όσον αφορά τις εγγυήσεις που ζητούν 

για να τις δανειοδοτήσουν. Σε δυσχερέστερη ακόμα θέση 

βρίσκονται οι νέοι που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  

Ένα άλλο ζήτημα είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

τόσο της Περιφέρειας όσο και του Νομού και η ενίσχυσή της θα 

μπορούσε να επιτευχθεί με την δημιουργία-συμμετοχή σε  

κλαδικές εκθέσεις προβολής προϊόντων-υπηρεσιών τόσο στο 

Εσωτερικό όσο και στο Εξωτερικό. Επίσης η οργάνωση 

επιχειρηματικών αποστολών για την προβολή προϊόντων  σε 

συνεργασία  με τον Εnterprise Grecce (ΟΠΕ) και μέσω των 

διασυνοριακών προγραμμάτων (INTERREG, κ.α). Το 

Επιμελητήριο Πρέβεζας πρωτοστατώντας στην προβολή του 

Νομού ως επιχειρηματικού  πόλου και στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και της επενδυτικής δραστηριότητας 

συνεργάζεται απόλυτα με φορείς υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας όπως τον Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης(ΕΦΕΠΑΕ), την ΕΤΑΝΑΜ, με μαζικούς φορείς αλλά και 

με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 

βαθμού.  

Για τη στήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που 

δυσχεραίνεται ολοένα και περισσότερο το Επιμελητήριο της 

Πρέβεζας σε συνεργασία με  το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών 

Επιχειρηματικών Φορέων θα δημιουργήσει θέση Αντένα με άτομο 

ικανότατο στην κατεύθυνση των προγραμμάτων που θα 

διαχειριστεί το δίκτυο για τις γυναίκες επιχειρηματίες. 

Η έλλειψη εξειδικευμένου-καταρτισμένου προσωπικού για 

την επάνδρωση των επιχειρήσεων του νομού καθώς επίσης και η 

απουσία εφαρμογής νέων τεχνολογιών είναι προβλήματα πολύ 

σημαντικά καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται στα παλιά δεδομένα και 

δεν επενδύουν σε νέα εργαλεία που θα τις βοηθήσουν στη 

βιωσιμότητά τους καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητάς 

τους ώστε να καταστούν υγιείς και να αντέξουν στην πάροδο των 



χρόνων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με την εκπαίδευση 

του προσωπικού μέσω διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης ανά 

Νομό στα διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Η επιχειρηματικότητα που τον τελευταίο καιρό πλήττεται 

ολοένα και περισσότερο μπορεί να βοηθηθεί με την απλοποίηση 

των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους και των 

καθυστερήσεων. Επίσης με τη βελτίωση του νομοθετικού 

πλαισίου, των κανονιστικών ρυθμίσεων και την προώθηση 

φορολογικών κινήτρων. Το νέο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από απλότητα, σταθερότητα, διαφάνεια και 

χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και ιδιαίτερα για τις 

επιχειρήσεις της Ηπείρου που προσπαθούν να ανταγωνιστούν 

άνισα τις επιχειρήσεις άλλων Περιφερειών. 

 

 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

 

Όσον αφορά το πρώτο σενάριο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε 

τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα (βιολογική γεωργία – 

κτηνοτροφία, τυποποίηση αγροτικής παραγωγής) και σε 

συνδυασμό με τις υπηρεσίες και τον Τουρισμό να προωθήσουμε 

το συγκριτικό μας πλεονέκτημα κατακτώντας και άλλες αγορές 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

Με τη ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας σε συνδυασμό και με την 

αναγνώριση του λιμανιού της Πρέβεζας ως Εθνικής σημασίας ίσως 

πετύχουμε τη δημιουργία ενός μεγάλης σημασίας 

διαμετακομιστικού κέντρου για την περιοχή. 

Όσον αφορά το δεύτερο σενάριο Θα πρέπει να δείξουν 

μεγαλύτερη υπευθυνότητα, συνεργασία και ανοχή όπου χρειάζεται 

οι Τοπικές Αρχές και οι Φορείς για κοινούς στόχους και 

προγραμματισμό κυρίων δράσεων για σίγουρα αποτελέσματα με 

προγενέστερη ενημέρωση και εκπαίδευση. 



Η Περιφέρεια της Ηπείρου χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση 

και παροχή κινήτρων από την Πολιτεία προκειμένου να 

αξιοποιήσει το φυσικό της πλούτο, τον Πολιτισμό, τους 

Αρχαιολογικούς χώρους μοναδικής σημασίας… 

Σ’ εμάς εναπόκειται να αξιοποιήσουμε αυτά τα θεία δώρα.     

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο 

2013-2020 αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικούς τομείς 

ανάπτυξης όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, το εμπόριο και η 

παροχή υπηρεσιών. Οι κατευθύνσεις αυτές ενθαρρύνουν την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής συνοχής, η οποία όχι 

μόνον ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά επιδιώκει 

και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.  

Στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την  ανάπτυξη και 

την απασχόληση, περιοχές όπως ο Νομός Πρέβεζας εμφανίζονται 

ιδιαίτερα σημαντικές. Έχουν τη δυνατότητα, λόγω της 

αναπτυξιακής τους τροχιάς, να προσελκύσουν επενδύσεις και 

θέσεις απασχόλησης και διαθέτουν τα μέσα για να ενισχύσουν την 

ελκυστικότητά τους, με βασικά σημεία ενίσχυσης τις μεταφορές, 

την προσβασιμότητα και κινητικότητα, την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες και υποδομές, το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτιστικό 

τομέα. 

Συνδυάζοντας λοιπόν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της 

ΕΕ με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ο ρόλος του Ν. Πρέβεζας 

ενισχύεται και τονίζεται ο χαρακτήρας του ως πόλος ανάπτυξης 

του τουρισμού, του εμπορίου και της μεταποίησης, καθιστώντας 

τον έτσι περίπτωση προς μελέτη για την 4η προγραμματική 

περίοδο. 

Οι λιγότερο ανεπτυγμένοι νομοί αποτελούν πια τις νέες 

ευκαιρίες ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή ένωση, ειδικά νομοί όπως 

ο Νομός Πρέβεζας, οι οποίοι διαθέτουν τις πλουτοπαραγωγικές 



πηγές καθώς και το φυσικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να 

υποστηρίξει μια βιώσιμη ανάπτυξη και οι οποίοι το μόνο που 

χρειάζονται είναι η στοχοθέτηση των δράσεων των ιδιωτών 

επιχειρηματιών και των δημόσιων φορέων.  

Πέρα όμως από την καθαρά τεχνοκρατική προσέγγιση της 

ανάπτυξης, ο Νομός Πρέβεζας έχει και μια περιρρέουσα 

«ατμόσφαιρα» που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων κάθε 

χρόνο. Είναι η περιοχή που, εκτός από τις φυσικές πηγές πλούτου 

που διαθέτει, φιλοξένησε από τα αρχαία χρόνια, και την 

σημάδεψαν με το πέρασμά τους, σπουδαίοι πολιτισμοί αφήνοντας 

πίσω μνημεία που ερεθίζουν την φαντασία του επισκέπτη κι 

αποτελούν κέντρα γύρω από τα οποία μπορεί να αναπτυχθεί 

προσοδοφόρα, ποιοτική, ήπια επιχειρηματικότητα: Μέρη όπως το 

Νεκρομαντείο του Αχέροντα, η Αρχαία Νικόπολη σε ανάμνηση της 

Ναυμαχίας του Ακτίου, ο Βράχος του Ζαλόγγου που έσυραν τον 

χορό τους οι Σουλιώτισσες στον θάνατο, το Κάστρο της Πάργας, 

το κάστρο των Ρωγών, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο,  αποτελούν 

πόλους έλξης και αναφοράς για όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. 

Τέτοιες περιοχές μπορούν να υποδεχθούν ήπιες τουριστικές 

επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν στην αειφόρο τουριστική 

ανάπτυξη. 

 


