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"Το Επιμελητήριο Κοζάνης εξετάζει όλους τους πιθανούς θύλακες 
επιχειρηματικότητας - Πλούτος το ΒΙΟΠΑ για το Δήμο Εορδαίας" 
 
 
Τις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεμαΐδα, επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος 
Γιάννης Μητλιάγκας και ο Β' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης Αντώνης 
Πουγαρίδης μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά.  
Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, ξενάγησαν τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου 
στο χώρο και τους ενημέρωσαν για το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου γύρω από 
την ανάπτυξη και λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας το επόμενο διάστημα. 
 
Διαχρονικός στόχος του Δήμου Εορδαίας είναι να αξιοποιηθεί βέλτιστα ο χώρος του 
ΒΙΟΠΑ μέσα από την προσπάθεια για προσέλκυση επενδυτών βασει του σεναρίου 
της Δικαιης Μεταβασης. Ήδη από τεχνικής πλευράς, έχει γίνει πλήθος ενεργειών από 
τον Δήμο, που τεκμηριώνουν την ωριμότητα και την ετοιμότητα της εγκατάστασης. Το 
ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας έχει έτοιμες πολλές από τις απαραίτητες υποδομές, ενώ ο Δήμος 
έχει προχωρημένες συζητήσεις ωστε να αποκτήσει τεχνογνωσία με φορείς που έχουν 
σχετικό αντικείμενο. Σε αυτή τη λογική έγινε μια γόνιμη συνάντηση και  ανταλλάχθηκε 
μια σειρά απόψεων για το πως μπορεί να συμβάλλει και το Επιμελητήριο σε αυτήν την 
κατεύθυνση. 
 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για τη δυστοκία 
εύρεσης κατάλληλων εκτάσεων, ώστε να χωροθετηθούν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, τουλάχιστον μέχρι να αποκατασταθούν τα πρώην ορυχεία της ΔΕΗ. 
Αντίδοτο σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποδομές όπως το 
ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας, το οποίο ο Γιάννης Μητλιάγκας σε δήλωση του κατά τη 
συνάντηση με τον Παναγιώτη Πλακεντά χαρακτήρισε "κρυμμένο πλούτο" του Δήμου 
Εορδαίας. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου με δεδομένο και το έλλειμμα της περιοχής 
σε εδάφη προς επενδυτικές χρήσεις, τόνισε πως το ΕΒΕ ως θεσμικός υποστηρικτής 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οφείλει να εξετάσει όλες τις δυνατότητες 
αξιοποίησης πιθανών θυλάκων επιχειρηματικότητας.  
 
Κατά τη διάρκεια μιας γόνιμης κουβέντας στις εγκαταστάσεις του Πάρκου, 
ανταλλάχθηκαν απόψεις για το πως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν επιταχυντές 
αυτής της προσπάθειας που κάνει ο Δήμος Εορδαίας, ώστε να εγκατασταθούν 
επιχειρήσεις με την προσδοκία να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.  
 
Σχετικά με την συνδρομή του Επιμελητηρίου στην προσπάθεια του Δήμου μετά την 
πρώτη κουβέντα, εντοπίστηκαν οι επομενες ενεργειες που πρέπει να γίνουν, και ο 
Γιάννης Μητλιάγκας τόνισε πως οι δύο πλευρές θα βρίσκονται σε μια ευθεία 
συνεννόηση και συνεργασία. Ο Δήμαρχος Εορδαίας, σχολίασε σχετικά: "Θεωρώ πως 
ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση. Ανταλλάξαμε τέτοιου είδους απόψεις, που θα μας 
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δώσουν το δικαίωμα την επόμενη μέρα να έχουμε ακόμα καλύτερη και στενότερη 
συνεργασία για το θέμα. Και ευελπιστούμε ότι και το Επιμελητήριο μέσα από τις 
γνωριμίες τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία που έχει, θα είναι αρωγός του Δήμου 
Εορδαίας στην προσπάθεια αυτή." 
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