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Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών και

Φοροτεχνικών Ν. Πρέβεζας είχε ο Δήμαρχος Ν. Γεωργάκος

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργάκο πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του

Δ.Σ  του  νεοσύστατου  Συλλόγου  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  Λογιστών  και  Φοροτεχνικών  Ν.

Πρέβεζας αποτελούμενο από τους κ. Σταυρίδη Απόστολο , κ. Ντακοβάνο Κων/νο, κ. Παμπουκίδου

Ναταλία και κ. Κατσαούνο Θεόδωρο .

Η  συνάντηση  πέραν  του  εθιμοτυπικού  είχε  και  ουσιαστικό  χαρακτήρα,  αφού  οι  δύο  πλευρές

συζήτησαν αρκετά θέματα που απασχολούν Δήμο, τοπική κοινωνία και φοροτεχνικούς-λογιστές

και πήραν ιδιαίτερη έκταση κατά την περίοδο της πανδημίας. Μεταξύ άλλων υπήρξε εκτεταμένη

αναφορά στον όγκο των αιτημάτων δημοτών που εξυπηρετούνται από το ΚΕΠ και άλλες υπηρεσίες

του Δήμου και άπτονται των αρμοδιοτήτων λογιστών-φοροτεχνικών καθώς και στον τρόπο με τον

οποίο Δήμος και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο «διαχειρίστηκαν» το κομμάτι της μείωσης ενοικίων,

φόρων, τελών και γενικότερα τα μέτρα στήριξης για τους επαγγελματίες που αναγκάστηκαν να

κλείσουν τις επιχειρήσεις τους.

Επίσης ο Σύλλογος έθεσε υπόψη του κ. Γεωργάκου και την πρόθεσή του να στηρίξει το Τμήμα

Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Πρέβεζας , «παραχωρώντας»

θέσεις για την πρακτική εξάσκηση των αποφοίτων της Σχολής στα γραφεία τους.
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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας μετά το τέλος της συνάντησης δήλωσε:

«Με χαρά δέχτηκα την επίσκεψη του Συλλόγου η οποία έγινε αφορμή να συζητήσουμε πολλά

θέματα τα οποία απασχολούν τόσο τον Δήμο όσο και  τους δημότες  αλλά και  την μεταξύ μας

συνεργασία.  Ο  κλάδος  των  Λογιστών-Φοροτεχνικών  όλο  αυτό  το  διάστημα  αποτέλεσε  τους

«αφανείς  ήρωες» της  διαχείρισης  της  υγειονομικής  κρίσης  αφού κλήθηκε  να  διαχειριστεί  έναν

πρωτόγνωρο και «ανομοιογενή» όγκο αιτημάτων . Πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια για τον

τρόπο  με  τον  οποίο  κατάφεραν  να  διαχειριστούν  την  κατάσταση  κι  εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή

είμαστε ανοιχτοί να συνδράμουμε το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
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