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Με μεγάλη Επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Αναπτυξιακό Φόρουμ
Μεταλιγνιτικής Περιόδου με τίτλο: «Η Δυτική Μακεδονία Αλλάζει»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1o Αναπτυξιακό Φόρουμ με τίτλο «Η Δυτική
Μακεδονία αλλάζει», τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 9:30 π.μ., στη Στέγη Ποντιακού
Πολιτισμού στην Κοζάνη από το Επιμελητήριο Κοζάνης και την νέα Διοίκηση υπό την
Προεδρίας του Ιωάννη Μητλιάγκα.
Το φόρουμ τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
διοργανώθηκε με τη συνδρομή του Υφυπουργού Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, ο
οποίος έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε στη συζήτηση για το μέλλον της περιοχής
να συμμετέχουν σημαντικοί κυβερνητικοί και διπλωματικοί φορείς που εντατικοποιούν την
εθνική προσπάθεια για την οικοδόμηση της επόμενης μέρας.
Το φόρουμ επίσης τέθηκε επίσης υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, η οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διαδικασία της Μετάβασης.
Όπως άλλωστε είναι γνωστό, έχει υιοθετήσει την πρόταση του Επιμελητηρίου Κοζάνης για
δημιουργία Επιτροπής Δίκαιης Μετάβασης, κατά την τελευταία της Γενική Συνέλευση το
Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου έχει ήδη
αναλάβει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί όλα τα
Επιμελητήρια που εκ του ρόλου τους παρακολουθούν τη διαδικασία από επιχειρηματικής
άποψης.
Στο Φόρουμ τέθηκαν κρίσιμα ερωτήματα προς απάντηση από τους κορυφαίους
επιχειρηματικούς και οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος σε αυτό:
Ποιες οι πολιτικές, οι πρωτοβουλίες και ποια τα πλεονεκτήματα, οι ευκαιρίες και από την
άλλη πλευρά ποια τα προβλήματα και οι απειλές στο δρόμο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση; H Δυτική Μακεδονία αλλάζει, πόσο εφικτή είναι όμως η προσαρμογή στα νέα
επιχειρηματικά δεδομένα; Ποια η συμμετοχή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του
υφιστάμενου επιχειρηματικού δυναμικού; Ποιος ο ρόλος του ξένου παράγοντα και πόσο
σημαντικές είναι οι ξένες επενδύσεις στο δρόμο αυτό; Με ποιους εναλλακτικούς τρόπους
μπορεί να ενισχυθεί η παρουσία και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη Δυτική
Μακεδονία, οι οποίες, παρά τις αντιξοότητες συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και
στην απασχόληση; Ποιος ο ρόλος των φορέων σε εθνικό επίπεδο και πως κεφαλαιοποιείται
η παρουσία της Enterprise Greece στο όλο εγχείρημα; Πως αποτιμάται το έργο του
σχεδιασμού και ποιες οι προκλήσεις στη φάση της υλοποίησης;
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Ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης Ιωάννης Μητλιάγκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.

Νίκος Παπαθανάσης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης
Παπαδόπουλος, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο
Πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, κ. Κλεάνθης Ακτενίζογλου,
Πρόεδρος της πρωτοβουλίας «Ελλάδα 2028-Παρατηρητήριο Απολιγνιτοποίησης» ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece Γιώργος Φιλιόπουλος, και ο Πρέσβης των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα Σουλεϊμάν Χάμιντ Σάλεμ Αλμαζρούι.
Παραβρέθηκαν επίσης, δίνοντας το στίγμα της συντεταγμένης επιμελητηριακής παρουσίας,
Εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από περιοχές που είναι εμπλεκόμενες με τη Δίκαιη Μετάβαση.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν και έδωσαν το παρόν, η εκπρόσωπος του γραφείου
Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Αντωνίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεοδουλίδης, Πρόεδροι Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας και
της υπόλοιπης Ελλάδος, ο κ. Κοεμτζόπουλος, Προέδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου τμ.
Δυτ. Μακεδονίας,
δήμαρχοι, εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόεδροι
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων φορέων.
• Κύρια σημεία της ομιλίας του Προέδρου του ΕΒΕ Κοζάνης κ. Ιωάννη Μητλιάγκα
Ο κ. Ιωάννης Μητλιάγκας ανοίγοντας την εκδήλωση κατά την ομιλίας του αναφέρθηκε στην ιστορική
πρόκληση που έχει μπροστά της η περιοχή και το επιμελητήριο τονίζοντας την ανάγκη ενεργοποίησης
δέσμης δράσεων για τις τοπικές επιχειρήσεις. Η μετάβαση θα αποτύχει αν δε φτάσει στη γειτονιά και
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συλλογικότητα και τη λειτουργία των Επιμελητηρίων
προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος αναφέρθηκε στην ανάγκη κατανόησης του διαχωρισμού του
προγράμματος από το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων πράξη που θα δώσει
στην περιοχή τον απαραίτητο χρόνο για μια πιο ομαλή περίοδο ενσωμάτωσης των αλλαγών που
επίκεινται. Τέλος πρότεινε την υιοθέτηση συγκριμένων πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων της περιοχής, την αξιοποίηση των υποδομών του Επιμελητηρίου,
αλλά και την απαραίτητη διάχυση της ενημέρωσης σε κάθε επιχειρηματία της περιοχής.

• Κύρια σημεία της ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Νίκου Παπαθανάση
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης στην ομιλία του αναφέρθηκε στα Επιμελητήρια «αντένες» του
προγράμματος δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή του εγγυοδοτικού
προγράμματος αλλά και στην ενίσχυσή του.
Ο κ. ΝίκοςΠαπαθανάσης επίσης μίλησε για τη μεταλιγνιτική περίοδο μίλησε για την γενναία
απόφαση του πρωθυπουργού όσον αφορά την απολιγνιτοποίηση, αλλά και τον κοινωνικό
διάλογο που έχει ξεκινήσει. Τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο
προσοχής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ πρόθεση όλων είναι να έρθουν
νέες επενδύσεις, να τρέξουν αναπτυξιακά προγράμματα, να δοθούν στους νέους και νέες
ευκαιρίες να επιστρέψουν στον τόπο τους και να παραμείνουν. Πολύ σύντομα θα έρθει και ο
πρωθυπουργός να αναλύσει το σχέδιο. Τα κίνητρα για εμβληματικές επενδύσεις είναι
μεγάλα όπως αναφέρονται στο νόμο των στρατηγικών επενδύσεων. θα χρειαστούν 60
ήμερες για την υπαγωγή των επιχειρήσεων.
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Τέλος μίλησε για την περαιτέρω αξιοποίησης του ΤΑΔΥΜ, τονίζοντας, θέλουμε να
προσθέσουμε ένα εγγυοδοτικό εργαλείο για να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
μπουν στον αναπτυξιακό. Το νέο επιχειρείν και η έξυπνη γεωργία, η καινοτομία, και ο
εναλλακτικός τουρισμός εντάσσονται στον αναπτυξιακό, εκεί θα έχουμε 70% επιχορήγηση
σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει πρόθεση πολλών μεγάλων εταιρειών να
έρθουν στην περιοχή και να επενδύσουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προοπτική για το
μέλλον και τους ανθρώπους της περιοχής.
• Κύρια σημεία της ομιλίας του Πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Ιωάννη
Χατζηθεοδοσίου
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου κατά την

διάρκεια της ομιλίας του τόνισε πως η υλοποίηση του σχεδίου απολιγνιτοποίησης φέρνει
μαζί της μεγάλες δύο προκλήσεις. Πρώτον τα μέτρα για την στήριξη των νοικοκυριών και
των ευάλωτων επιχειρήσεων, την ασφάλεια των προμηθειών ενέργειας και την διατήρηση
των τιμών σε προσιτά επίπεδα. Η δεύτερη και κύρια πρόκληση είναι η οικονομική
προσαρμογή των λιγνιτικών περιοχών, η ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στις
τοπικές κοινωνίες που εδώ και δεκαετίες έχουν θυσιάσει το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής
και την υγείας τους για να έχει η χώρα ηλεκτρική ενέργεια. Πλέον η περιοχή αντιμετωπίζει
σοβαρές προκλήσεις, μακροχρόνια ανεργία, φτώχια, υποβάθμιση του επιπέδου υγείας,
έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, απουσία εναλλακτικών
οικονομικών δραστηριοτήτων. Η απολιγνιτοποίηση θα κρίνει άμεσα το παρόν και το μέλλον
της περιοχής αλλά και των ανθρώπων της. Εφόσον εφαρμοστεί σωστά μπορεί να γίνει
ευκαιρία για την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων μέσα από μια καλά σχεδιασμένη
αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου, μπορεί όμως και να προκαλέσει τεράστια οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα, απώλεια θέσεων εργασίας, περιθωριοποίηση μεγάλου αριθμού
ανθρώπων, αύξηση της ανεργίας και εγκατάλειψη της περιοχής από τους νέους ανθρώπους.
Είναι ευθύνη, υποχρέωση και αποστολή της κάθε κυβέρνησης να ανοίξει διάλογο με τις
τοπικές κοινωνίες. Η Βιομηχανία εξόρυξης λιγνίτη καταλαμβάνει το 15% της απασχόλησης σε
όλους τους βιομηχανικούς τομείς των δύο περιοχών και μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες
περιοχές της Ε.Ε. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη σε ανεργία περιοχή στην Ελλάδα, εδώ
και πολλά χρόνια και μεταξύ των πρώτων περιοχών εξόρυξης λιγνίτη στην Ε.Ε. σε ανεργία.
Είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε μεγάλης κλίμακας αλλαγές, αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι της
μετάβασης είναι ιδιαίτερα υψηλοί και για αντιμετώπιση τους χρειάζεται προσεκτικός
σχεδιασμός χωρίς βεβιασμένες και αποσπασματικές κινήσεις. Αυτό που μας διδάσκει έως
τώρα η Ευρωπαϊκή εμπειρία, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, είναι ότι
μια πετυχημένη μετάβαση θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα μακρόπνοο
στρατηγικό σχεδιασμό, ένα πλαίσιο πολιτικής με σαφής στόχους και χρονοδιαγράμματα, με
γενναία χρηματοδοτική υποστήριξη μα πάνω από όλα κοινωνικό διάλογο με όλους τους
ενδιαφερόμενους σε τοπικό επίπεδο. Επιμελητήρια, επιχειρήσεις, τοπικές οργανώσεις,
κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκή κοινότητα, διάλογο από την αρχή του σχεδιασμού και όχι
κατόπιν εορτής και επί αποφάσεων που έχουν λίγο έως πολύ ληφθεί. Διάλογο με στόχο την
συναίνεση και όχι την υποχρέωση. Στην Δυτική Μακεδονία χρειάζεται ώστε να αναπτυχθεί
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα είναι διαφοροποιημένο, βιώσιμο οικονομικά και
περιβαλλοντικά. Μοντέλο που θα συμπεριλαμβάνει και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του
τόπου.
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Το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο, από πολλές απόψεις λόγω της πίεσης χρόνου, 2023
και αυτά που διακυβεύονται είναι σημαντικά. Είναι η επιβίωση των τοπικών οικονομιών
αλλά και η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια. Οι δράσεις που απαιτούνται για μια δίκαια
μετάβαση χρειάζονται χρόνο, για να υλοποιηθούν και να φέρουν αποτελέσματα, γι αυτό
βλέπουμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να είναι πιο συγκρατημένες ως προς τα
χρονοδιαγράμματα τους, παράδειγμα το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης της Δανίας θα
υλοποιηθεί το 2030 και της Γερμανίας το 2038 ! Κρίνουμε λοιπόν αναγκαία την χρονική
μετάθεση της απολιγνιτοποίησης, η προσαρμογή θα μπορέσει να γίνει ομαλά σε μεγαλύτερο
βάθος χρόνου, έτσι θα μπορούν να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συναινέσεις φορέων
και τοπικής κοινωνίας.
Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα στηρίζουμε την ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση της χώρας,
πιστεύουμε όμως ότι απαιτεί μια ολιστική και ρεαλιστική προσέγγιση. Σ αυτή την
προσπάθεια τα τοπικά επιμελητήρια πρέπει και μπορούν να εμπλακούν ουσιαστικά τόσο στο
επίπεδο του σχεδιασμού όσο και αυτό της υλοποίησης των δράσεων. Είναι τα επιμελητήρια
αυτά που θα μεταφέρουν την φωνή και το προβληματισμό της αγοράς, των επιχειρήσεων
και των ανθρώπων της.
• Κύρια σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου
Ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος κατά την ομιλία του εξήρε τον ρόλο του Επιμελητηρίου στο
πεδίο του ενεργού ρόλου για την απολιγνιτοποίηση έχοντας έναν ρόλο «διττό» λέγοντας ότι:
«Το σημερινό φόρουμ καταδεικνύει ότι η περιοχή χρειάζεται συγκεκριμένες δράσεις και
προτάσεις. Η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη αλλάζει, αλλά ζει! Και σκοπός είναι να ζήσει
καλύτερα απ ότι ζει σήμερα και να γίνει η πρωτεύουσα μιας εθνικής προσπάθειας. Γιατί η
δίκαιη μετάβαση είναι μια στρατηγική επιλογή. Όχι τόσο για την απολιγνιτοποίηση όσο για
τη σύνταξη μιας συνεργατικής διαδικασίας που πραγματώνει ένα σύγχρονο, αειφόρο και
αναπτυξιακό μοντέλο. Δουλεύουμε με σύστημα και κανόνες ώστε να αξιοποιήσουμε τους
πόρους που θα διατεθούν για να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο μέλλον, χωρίς
αποκλεισμούς και με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουμε τις επενδύσεις και η
παρουσία του Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εδώ μαρτυρά το ενδιαφέρον. Οι
υποδομές βελτιώνονται με την κατασκευή του Ε -65 και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας
της ένταξης της Δυτικής Μακεδονίας στον χάρτη των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων της
χώρας. Και όλα αυτά είναι χειροπιαστά και όχι λόγια. Η Δυτική Μακεδονία έχει το προνόμιο
να πρωτοπορεί στη συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια της οικοδόμησης μιας καθαρής,
αειφόρου ηπείρου το 2050. Ο λιγνίτης μας έθρεψε για 50 έτη, ο λιγνίτης μας παρέχει σήμερα
την ευκαιρία να δρέψουμε καρπούς για τα επόμενα 50 έτη. Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την
ευκαιρία!»
• Κύρια σημεία της ομιλίας της Υφυπουργού Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη (μέσω
τηλεδιάσκεψης),
Η

κα Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας (μέσω τηλεδιάσκεψης) αναφέρθηκε με ιδιαίτερα

κολακευτικά λόγια, λόγω και της πρόσφατης επίσκεψής της στην Δυτική Μακεδονία και
προέτρεψε τον συγκερασμό όλων των δυνάμεων, πολιτικών και επιχειρηματικών αφού η
κυβέρνηση έχει δείξει εμπράκτως ότι θα βρίσκεται στο πλευρό των προσπαθειών τους.
• Κύρια σημεία της ομιλίας του Πρόεδρου της ΓΣΒΕΕ κ. Γεωργίου Καββαθά
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Ο κ. Γεώργιος Καββαθάς έκανε μνεία στα αποτελέσματα και στατιστικά δεδομένα που
υπάρχουν από την μελέτη που πραγματοποιήθηκε μέσω του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΒΕΕ
κάνοντας λόγο για ένα εργαλείο ως προς την ουσία της κατάστασης. Τόνισε ότι πρέπει να
αποφευχθούν οι μονοκαλλιέργειες, ότι δεν πληρούνται οι όροι για την μη ερημοποίηση της
κοινωνίας συνέχισε και μια μετάθεση της απολιγνιτοποίησης είναι πλήρως συμβατή με
τους ευρωπαϊκούς στόχους, και πρότεινε τα παρακάτω μέτρα, όπως αυτά μελετήθηκαν από
το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
1. Ενίσχυση πρωτογενούς παραγωγής
2. Ενίσχυση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
3. Υποστήριξη ντόπιας παραγωγής με μάρκετινγκ
4. Ενίσχυση υποδομών κάθετων αξόνων, επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου
5. Άνοδος εκπαιδευτικού επιπέδου
6. Ενισχύσεις σε ανέργους που δεν θα απορροφηθούν στις επενδύσεις
7 .Να εξετάζονται οι επενδύσεις, να μην απομακρυνθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία..

Κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Κλεάνθη Ακτενίζογλου Πρόεδρος της πρωτοβουλίας
«Ελλάδα 2028-Παρατηρητήριο Απολιγνιτοποίησης»
Ο κ. Κλεάνθης Ακτενίζογλου τόνισε μεγάλη η συνεισφορά των τεχνικών εταιρειών της
περιοχής όχι μόνο στην τοπική αλλά και στην Εθνική οικονομία και πρότεινε την
αναγκαιότητα στήριξης και παραμονής του εξειδικευμένου και υψηλόμισθου προσωπικού,
τονίζοντας ότι πρόκειται για εργασία επιλογής και όχι ανάγκης με σημαντικό αντίκτυπο στην
τοπική οικονομία.
• Κύρια σημεία της ομιλίας του Πρόεδρου της Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη
Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης μίλησε για συνέργειες των φορέων και για μοντέλα
ανάπτυξης και διαχείρισης οριζόντιων δράσεων δείχνοντας έτσι την ωριμότητα των
προτάσεων του αρχιτέκτονα του ΣΔΑΜ, ο οποίος για πρώτη φορά παρουσίασε
ολοκληρωμένη πρόταση για τον πολιτισμό βασισμένη σε διαχείριση με σύγχρονους τρόπους,
με αιχμή την τεχνολογία αναδεικνύοντας το μοναδικό και πλούσιο βιομηχανικό απόθεμα της
περιοχής.
• Κύρια σημεία της ομιλίας του Διευθύνων Σύμβουλου του Enterprise Greece κ. Γεωργίου
Φιλιόπουλου
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-Εξαιρετικές προβλέψεις για ανάπτυξη του ΑΕΠ εντός 2021
-Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας χώρας
-Μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ
-Eπιλογή ενεργειακών πολιτικών με βάση προσεκτική ανάλυση κόστους-οφέλους
-Απολιγνιτοποίηση
Για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ο κ. Γεώργιος Φιλιόπουλος αναφέρθηκε
στις μεγάλες ευκαιρίες για
- την αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου
➔ ΕΣΠΑ
➔ Στρατηγικές επενδύσεις- Fast Track
➔ Κίνητρα για δημιουργία θέσεων απασχόλησης
➔ Κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη
➔ Κίνητρα για κέντρα ενδοομιλικών συναλλαγών
➔ Κίνητρα για ηλεκτροκίνηση
➔ Διάφορα φορολογικά κίνητρα
•

Η Enterprise Greece θα παρέχει:

•

έγκυρη πληροφόρηση

•

υποστήριξη σε κάθε στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας

•

Αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων

•

Διαμόρφωση στοχευμένων επενδυτικών προτάσεων

•

Συλλογή και προβολή του χαρτοφυλακίου ιδιωτικών επενδυτικών έργων

•

Λειτουργία της Υπηρεσίας "Διαμεσολαβητή του Επενδυτή"

• Κύρια σημεία της ομιλίας του Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα
Εξοχότατου Σουλεϊμάν Χάμιντ Σάλεμ Αλμαζρούι.
Ο Εξοχότατος κ. Πρέσβης αν και με ολιγόμηνη παρουσία στην Ελλάδα, αναφέρθηκε για τη
παρουσία του στο συγκεκριμένο φόρουμ με λόγια υψηλού συμβολισμού αφού όπως είπε ο
ίδιος η χώρα του τηρώντας πιστά τις θεσμικές και αμυντικές – στρατιωτικές συμφωνίες που
ισχύουν με τη χώρα μας, εξετάζεται πολύ σοβαρά η επέκταση των συνεργασιών σε πολλά
επίπεδα επενδύσεων και άλλα. Ο πρέσβης μίλησε για τα τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας
του είπε ότι θα είμαστε πράσινοι και καθαροί ως το 2050, την εξάρτηση από το πετρέλαιο
κατά 28%, το ΦΠΑ που είναι 5%, ενώ ανέφερε ότι στον τομέα της πληροφορικής και τον
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τουρισμό θα δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες και μπορούν να επωφεληθούν οι ελληνικές
επιχειρήσεις.
Μετά το πέρας του φόρουμ, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Διευρυμένης Διοικητικής
Επιτροπής της ΚΕΕΕ.
Το 1ο Αναπτυξιακό φόρουμ μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσα από τον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://youtu.be/xUBXzzKw_kM

Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής τηρήθηκαν πολύ αυστηρά προκειμένου να εφαρμοστούν τα
μέτρα κατά της διάδοσης του Κορωνoιού.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι κατείχαν και επέδειξαν: Πιστοποιητικό ολοκληρωμένου (προ
τουλάχιστον 14 ημερών ) εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30)
ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες μετά από αυτόν.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

