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ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013  
 
 

  Α) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 
 
 8Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Από 24 έως 28 Απριλίου 2013 το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Αστική εταιρία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης», διοργάνωσε την 8η Ανθοκομική Έκθεση και Αγροτική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Οι εκθέτες της Ανθοκομικής και Ειδών Κήπου προήλθαν κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία και οι επισκέπτες βρήκαν άνθη, φυτά, δενδρύλλια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και χρηστικά αντικείμενα. 
 
5Η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΟΡΔΑΙΑ 2013»  
Συνδιοργάνωσε με τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας την 5η Γενική - Εμπορική έκθεση «ΕΟΡΔΑΙΑ 2013», η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 6 έως 12 Μαΐου 2013 στο χώρο των Τεχνικών Σχολών Πτολεμαΐδας.  
 
29Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Για ακόμη μια χρόνια το Επιμελητήριο Κοζάνης διοργάνωσε την Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμβάλλει άμεσα στην ανάδειξη της περιοχής, αποτελώντας ταυτόχρονα και το σημαντικότερο οικονομικό γεγονός της Δυτικής Μακεδονίας.  
Η Έκθεση, σε συνεργασία την Αστική εταιρία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης», φέτος πραγματοποιήθηκε από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2013. 
 

 
 

Β) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 
«DETROP 2013» 

Στη διεθνή έκθεση τροφίμων, ποτών, μηχανημάτων και εξοπλισμού «DETROP 
2013», που διοργανώθηκε από την Helexpo από τις 7 έως τις 11 Μαρτίου στη 
Θεσσαλονίκη συμμετείχε το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο 
Κοζάνης και το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού σε ενιαίο περίπτερο, όπου 
παρουσιάστηκαν τοπικά προϊόντα και επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και η 
Κοζανίτικη Αποκριά. 
Χαρακτηριστικό της παρουσίας στην έκθεση ήταν η χρήση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων για την επίδειξη – Παρασκευή παραδοσιακού 
πρωινού από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος.   
 
«5η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2013» 
     Με πληθώρα μελών του συμμετείχε το Επιμελητήριο στην «5η Εμποροβιοτεχνική 
Έκθεση Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας», που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο 
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Πιερίας και η οποία πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Κατερίνης 
(οικισμός Ανδρομάχης), από 27 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2013.  
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ήταν οι εξής: 

1) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΕ «ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ» 
με τοπικό οίνο 2) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με μάρμαρα 

3) ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με γούνινα είδη και είδη 
λαϊκής τέχνης 4) ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. με χάλκινα αντικείμενα 

5)  ΦΑΡΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ με μελισσοκομικά είδη 
6) ΑΦΟΙ Α. ΠΙΤΕΝΗ ΑΕΒΕ με παραδοσιακές σαλάτες 7) ΜΥΛΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΟΕ με άλευρα, σιτηρά 
8) ΑΦΟΙ Γ. ΚΕΧΑΪΔΗ Α.Ε.Ε με μεταλλικές κατασκευές 
9) ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ-Δ. ΚΟΥΣΙΔΗ ΟΕ με πορτάκια κουζίνας 
10) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΒΕΡΜΙΟΥ ΓΗΣ» με παραδοσιακά προϊόντα, 

τυροκομικά, ζυμαρικά 
11) ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με κάγκελα αλουμινίου.  
Γ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
Αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που ανέπτυξαν το Επιμελητήριο και η 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης που χρηματοδότησαν τη συμμετοχή 7 αξιόλογων 
εξαγωγικού προσανατολισμού επιχειρήσεων της περιοχής στη Διεθνή έκθεση  
«ANUGA 2013», το μεγαλύτερο παγκοσμίως εκθεσιακό γεγονός του κλάδου 
τροφίμων και ποτών που διοργανώθηκε στη Κολωνία της Γερμανίας, στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Cologne Exhibition Centre από 5 έως 9 Οκτωβρίου 2013, στο 
υψηλής αισθητικής, διακοσμημένο με το brand name “Taste like Greece”  γενικό 
περίπτερο των 5000 τ.μ. του Ο.Π.Ε. που φιλοξένησε συνολικά 220 Ελληνικές Επιχειρήσεις, 10 Επιμελητήρια και 4 Περιφέρειες (Δυτικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης), συμμετείχε και η περιοχή μας, 
υπό τη διοργανωτική και υποστηρικτική φροντίδα της ΑΝ.ΚΟ Α.Ε., με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, όπως ελιές  και λάδι, παραδοσιακά ζυμαρικά, όσπρια, 
σαλάτες, αρτοσκευάσματα, αρωματικά φυτά και μπαχαρικά, κονσερβοποιημένα 
φρούτα, κ.α. Συγκριμένα, οι τοπικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην θεματική κατηγορία 
της έκθεσης «Εκλεκτά Προϊόντα»  είναι οι:  
-Χάνογλου Α.Ε, 
-Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιμέρων, 
-Προϊόντα Γης Βοίου ΑΒΕΕ, 
-Παπαδόπουλος Βασίλειος & Σια Ο.Ε 
-Αφοι Α. Πιτένη ΑΒΕΕ 
-Μ. Μπαγκατζούνης & Υιοί Ο.Ε. 
-ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. 
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► ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, ημερίδα για την Παρουσίαση του προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» 
Παρουσία πλήθους νέων και παλιών επιχειρηματιών αλλά και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακή Γεώργιου έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο παρέχει την δυνατότητα επιδότησης έως και 50% σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, την μεταποίηση, το εμπόριο αλλά και την παροχή υπηρεσιών. 
Επίσης στην προσπάθεια του το Επιμελητήριο για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των μελών του, διοργάνωσε και δεύτερη ανάλογη ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013 στην Πτολεμαΐδα, στο κτίριο του παραρτήματος του. 
 

► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23.2.2013 
Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Σιάτιστας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στη Σιάτιστα το απόγευμα του Σάββάτου 23 Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοίου με  θέμα : 
α) την παρουσίαση των δράσεων του  Έλληνο- Ρωσικού  «Forum», στη Θεσσαλονίκη στις 16 & 17 Μαΐου 2013, σε συνεργασία του Ελληνο-ρωσικού Κέντρου «ΕΡΜΗΣ» και Επιμελητηρίων Βορείου Ελλάδας,  με τη συμμετοχή εξαγωγικών Ελληνικών και Ρωσικών επιχειρήσεων και  
β) την παρουσίαση του νέου Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» 
 

► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Το Επιμελητήριο πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 σε αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου στα Κοίλα για τις επιχειρήσεις - μέλη του που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καυσίμων για τη νέα φορολογία  
 

 
► ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΣΑΛΙΑΡΙ», ΩΣ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΓΛΥΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Το Επιμελητήριο και το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Ν. Κοζάνης «Ο Ηρακλής» την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης πραγματοποίησαν εκδήλωση ανάδειξης του παραδοσιακού τοπικού γλυκού με την ονομασία «ΣΑΛΙΑΡΙ», ως το κατ’ εξοχήν αντιπροσωπευτικό γλυκό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.  
 

 
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  –  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
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► ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛ/ΔΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
● Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 στις 09:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο 5ο Περ. Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας πραγματοποίησε Φορολογικό Σεμινάριο με θέμα: 
«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων», με εισηγητές τους Ορκωτούς Λογιστές κ. Ζιγκερίδη Δημήτριο και Λαζαρίδη Γεώργιο. 
● Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 στις 09:00 π.μ. στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ» στην Πτολεμαϊδα επίσης σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο 5ο Περ. Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας πραγματοποίησε Φορολογικό Σεμινάριο με θέμα: 
 «ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ» και εισηγητή τον Οικονομολόγο - Εργασιακό Σύμβουλο – Συγγραφέα κ. Ραπανάκη Πέτρο. 
 

► ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε στο Σκαφίδι εκδήλωση με θέμα: «Δυνατότητες ένταξης στην απασχόληση των απόφοιτων & μαθητών του ΕΕΕΕΚ». 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Κοζάνης (ΕΕΕΕΚ), του ΟΑΕΔ, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κοζάνης και του Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Π.Ε. Κοζάνης (ΚΕΣΥΠ). 
 

► ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ 19/3/2013 ΕΩΣ 20/4/2013 
Έκθεση τοπικών προϊόντων διοργάνωσε το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Κοζάνης, την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης από 19 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2013. 
 Την έκθεση επισκέφθηκαν μαθητές και μαθήτριες των σχολικών μονάδων της περιοχής, προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την έννοια της επιχειρηματικότητας και να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα και εν γένει ελληνικά προϊόντα που παράγουν, συσκευάζουν και διακινούν οι επιχειρήσεις της περιοχής μας.  
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΩΣΙΑΣ, ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ» 
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας» μαζί με το Γραφείο της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) & Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΑΣ) και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διοργάνωσαν την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 στο ΒΙΟ.ΠΑ Σιάτιστας, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Fur in Siatista» Ημερίδα με θέμα:  
 «Ενημέρωση για τις Δυνατότητες ανάπτυξης Εξαγωγικής δραστηριότητας στις 
αγορές  της Ρωσίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας και Σερβίας». 
Εισηγητές της ημερίδας ήταν Εμπορικοί και Οικονομικοί Ακόλουθοι των Υπηρεσιών των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στη Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία και Σερβία οι οποίοι και ενημέρωσαν για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές των παραπάνω Χωρών, καθώς και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 
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την αύξηση των εξαγωγών τους, αλλά και την εισχώρησή τους σε αυτές τις αγορές στους επιχειρηματίες. 
 

► ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ 
Τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, το Επιμελητήριο και ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ ΑΕ και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτ. Μακεδονίας, διοργάνωσαν Ημερίδα ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΤΕΑΝ: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 
Εισηγητής και κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ κ. Γεώργιος Γεροντούκος.  
 

► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  «ΕΟΡΔΑΙΑ 2013»  
Στα πλαίσια της 5ης έκθεσης «ΕΟΡΔΑΙΑ 2013», την Κυριακή 9/6/2013 και ώρα 19:00, στο χώρο λειτουργίας της Έκθεσης, το Επιμελητήριο διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης εμπόρων και καταναλωτών για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της νέας «Εκπτωτικής Κάρτας Αγορών»,  που προωθεί το Επιμελητήριο, με τη συμμετοχή των Εμπορικών συλλόγων Κοζάνης και Πτολεμαίδας.  
Παράλληλα έγινε ενημέρωση από έμπειρα στελέχη του Επιμελητηρίου για τις νέες υπηρεσίες που παρέχονται από την υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ) που λειτουργούν στα Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας», γνωστής και με τα αρχικά «ΙΚΕ». 
 

► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΓΟΡΩΝ  
Το Επιμελητήριο την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:30 διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: “Παρουσίαση της Νέας Ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου www.evekozani.gr & της Εκπτωτικής Κάρτας Αγορών ΕΒΕ card” 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειο», στην Κοζάνη. 
Στα πλαίσια της παρουσίασης της νέας ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έγινε ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει το αναβαθμισμένο portal του Επιμελητηρίου όπως είναι: 
 - Ενημέρωση για δράσεις του Επιμελητηρίου και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. 
 - Πλήρη παρουσίαση των Επιχειρήσεων με mini-ιστοσελίδες. 
 - Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών, όπως η έκδοση πιστοποιητικών, πληρωμή συνδρομών  κ.α. 
 - Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση από εξειδικευμένους συμβούλους για Επιχειρηματικά Θέματα. 
Συμμετοχή στις Ηλεκτρονικές Αγορές του Επιμελητηρίου (Οδηγός Καταλυμάτων, Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων) 
Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την Εκπτωτική Κάρτα Αγορών ΕΒΕ card έγινε ενημέρωση για τα οφέλη που παρέχει τόσο στον καταναλωτή όσο και στην τοπική αγορά. 
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► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» 
Ημερίδα με τη συνεργασία του Επιμελητήριο Κοζάνης, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., και η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ-για το πρόγραμμα: «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, παρουσία επιχειρηματιών της περιοχής, άλλα και του Γενικού Διευθυντή  της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα που παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος και τους όρους ένταξης των επιχειρήσεων. 
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» εντάσσεται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑν.) προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ EUROBANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 Με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου η Τράπεζα «Eurobank» την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο οικονομικό περιβάλλον και τη συμβολή της Τράπεζας με δράσεις και προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. 
 

► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων Δημόσιων Σχολικών 
Κυλικείων Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013 και 
ώρα 10:00 το πρωί στο κτίριο του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης, ενημερωτική 
εκδήλωση για την τήρηση των αρχείων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους 
εργαζομένους στα δημόσια σχολικά κυλικεία, τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να 
τηρούνται στα σχολικά κυλικεία και τον καθορισμό των προϊόντων που διατίθενται 
από αυτά εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη με 
αριθ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.8.2013. 
 

► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «MONEY SHOW» ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 & ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013  
Το Επιμελητήριο στο πλαίσιο του πολυ-συνεδρίου «Money Show» που 
πραγματοποιήθηκε Σάββατο και την Κυριακή 12 & 13 Οκτωβρίου 2013 στο  
Ξενοδοχείο «Αλιάκμων» στην Κοζάνη διοργάνωσε τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013  
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Από ώρα 18:00 έως 20:00 εκδήλωση με θέμα: «ΑΝΕΡΓΙΑ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ)-
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» 
Η θεματολογία της δίωρης εκδήλωσης  ασχολήθηκε με: 
● Τα δεδομένα της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία- Αιτίες που οδηγούν στα 
«λουκέτα»  επιχειρήσεων  & προτεινόμενες στρατηγικές απασχολησιμότητας.  
Εισηγητής: Ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Νικόλαος 
Σαρρής. 
● Την παρουσίαση καλών επιχειρηματικών πρακτικών από επιτυχημένους 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Δυτική Μακεδονία. 
Εισηγητές: Επιχειρηματίες Π.Ε. Κοζάνης  
● Την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του νομικού τύπου της νέας Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας «ΙΚΕ» 
Εισηγητής: Το στέλεχος του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Απόστολος Κοκράνης. 
 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013.  
Σε συνεργασία με το  ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) και από 
ώρα 18:00 έως 20:00 εκδήλωση με θέμα: «ΕΞΑΓΩΓΕΣ- BRANDED PRODUCTS & 
BRAND MANAGEMENT-ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ME 
ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » 
 Η θεματολογία της δίωρης εκδήλωσης ασχολήθηκε με: 
● Την παρουσίαση των δεδομένων των εξαγωγών στην Δυτική Μακεδονία. 
Εισηγητές: Ο εκτελωνιστής κ. Θεόδωρος Κουκάκης και η συνεργάτιδα αυτού κα 
Παναγιώτα Σεραφειμίδου. 
● Τις προτεινόμενες στρατηγικές και σχέδια δράσης εξαγωγών. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Κων/νος Κυριακίδης . 
● Την παρουσίαση της σημασίας της εξαγωγής επώνυμων προϊόντων. 
Εισηγητής : Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Ιωάννης 
Μητλιάγκας. 
● Την παρουσίαση καλών πρακτικών από υφιστάμενους εξαγωγείς. 
Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Δημήτρης Κοσμίδης. 
● Την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων συνεργασίας με Ιταλικές Επιχειρήσεις. 
Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. 
Χρήστος Σαραντόπουλος. 
 

► ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» 
Το ενδιαφέρον και την προσοχή των συμμετεχόντων απέσπασε το σεμινάριο με 
θέμα:«Εισαγωγή στα εργαλεία είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων (Βερεσέδια)», που 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μελών στο Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 
18:00. 
Ο Εισηγητής του σεμιναρίου κ. Ευάγγελος Α. Γιομπλάκης Μ.Β.Α. Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον προκαθορισμένο χρόνο των 90 λεπτών 
του σεμιναρίου, ανέλυσε σε 2,5 περίπου ώρες με σύνθημα «θέλει τρόπο, όχι κόπο», 
αναφερόμενος σε βασικές μεθόδους της επιστήμης του σύγχρονου Marketing & 
Management, «πώς είναι εφικτή η δραστική μείωση των ανείσπρακτων υπολοίπων 
πελατών επιχειρήσεων, μέσω της κατανόησης των μηχανισμών άρνησης και 
εξοικείωσης με όλα τα διαπραγματευτικά μέσα «πίεσης». 
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Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη δομημένη προσέγγιση του εισηγητή στο 
θέμα που είθισται οι περισσότεροι επιχειρηματίες, έμποροι, βιοτέχνες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες να χειρίζονται εμπειρικά, προκάλεσε εποικοδομητικό διάλογο, με 
αποτέλεσμα το σεμινάριο και η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για την υλοποίησή 
του να σχολιαστεί θετικά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για αναλυτικότερη 
επαναπραγματοποίησή του, με πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 6 ωρών, ώστε με 
«βιωματικό τρόπο» να «εκπαιδευτούν» τα μέλη του Επιμελητηρίου, που θα 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν σε «κλειστά τμήματα» 30-35 
ατόμων, στις εξής εκπαιδευτικές ενότητες: 
-Ψύχραιμη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του επιχειρηματία - της επιχείρησης 
να «εισπράττει», 
-Διατήρηση καλών σχέσεων με πελάτες- οφειλέτες, 
-Τακτικές προσέγγισης εισπράξεων, 
-Χειρισμός δικαιολογιών, προφάσεων ή αντιρρήσεων, 
-Οργάνωση χαρτοφυλακίου «βερεσέδων», 
-Τα Νομικά όρια των επιχειρήσεων και η προσφυγή σε υπηρεσίες τρίτων, 
-Προοδευτική μείωση κύκλου επανεμφάνισης οφειλών, 
- Ομαδικές ασκήσεις- πρακτική τεχνικών. 
 
 

► ΟΙ «ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ 

   Ένα μοναδικό σεμινάριο εφαρμοσμένης επιχειρηματικότητας είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τα μέλη του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης 
στα Σέρβια, αλλά και όσοι νέοι και υποψήφιοι επιχειρηματίες παραβρέθηκαν τη 
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-
Βελβεντού, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα–σεμινάριο που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Σερβίων 
«ΕΡΜΗΣ» και ο Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» με τίτλο : «Πως να 
αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ικανότητα».  
    Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να γίνουν γνωστές οι αρχές της επιτυχημένης 
επιχειρηματικότητας και να τονωθεί το ενδιαφέρον και η επιχειρηματική διάθεση των 
επιχειρηματιών, σε μια εποχή που οι οικονομικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, η αγορά 
είναι παγκοσμιοποιημένη, ο ανταγωνισμός εντείνεται, ο δημόσιος τομέας 
αποδυναμώνεται και η επιχειρηματικότητα προβάλλει ως μοναδική διέξοδος για την 
προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.  
    Στην εκδήλωση  παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού κ. Βασίλειος 
Κωνσταντόπουλος, ο οποίος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές 
υποδομές του Δήμου, ενώ ο πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Επιμελητήριου, κ. Κώστας Κυριακίδης, από την πλευρά του αναφέρθηκε στην 
ανάγκη ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου για θέματα που μπορούν να 
δημιουργήσουν αισιοδοξία και πίστη στη δύναμη δημιουργίας που είναι 
συνυφασμένη με την έννοια της επιχειρηματικότητας διαχρονικά. 
   Ο Εισηγητής του σεμιναρίου, Δρ Νέστορας Κολοβός, που διαθέτει πλούσιο 
επιστημονικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό βιογραφικό και επιδεικνύει σημαντική 
προσφορά στον τομέα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, με συγκεκριμένες 
προτάσεις ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και την επιχειρηματική διάθεση των 
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επιχειρηματιών και προσέφερε πολύτιμες γνώσεις και πληροφορίες για την εφαρμογή 
των αρχών της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον 
παράγοντα της ψυχολογίας του επιχειρηματία που  προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
Παράλληλα παρουσίασε εφαρμοσμένα θέματα επιχειρηματικότητας, δίνοντας 
χρήσιμες οδηγίες και κατευθύνσεις για τη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων. 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου   παρουσιάστηκαν από 
την εισηγητή στατιστικές επιτυχίας και χαρακτηριστικά παραδείγματα   που 
γκρεμίζουν τους μύθους και τις προκαταλήψεις που επικρατούν στον χώρο των 
επιχειρήσεων. Στο δεύτερο μέρος, ακολούθησε ανάλυση  σχετικά με το τι σημαίνει 
«επιχειρηματική ικανότητα». Ακόμα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην απαρίθμηση και 
την κατανόηση των χαρακτηριστικών αυτής, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι 
επιχειρηματίες μπορούν να αναπτύξουν αυτή την «επιχειρηματική τους ικανότητα».  
   Ιδιαίτερη αίσθηση δημιούργησε στο ακροατήριο η αναφορά στην ποιότητα της 
ανθρώπινης σκέψης, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιτυχημένης 
δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της δημιουργικής σκέψης και της 
δημιουργικής δράσης, οι οποίες καθορίζουν την επιτυχία της επιχειρηματικότητας.  
 

► ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» ΛΟΓΩ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Επιτυχία σημείωσε για άλλη μια φορά το σεμινάριο με θέμα: «Εισαγωγή στα εργαλεία 
είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων (Βερεσέδια)», που πραγματοποιήθηκε για 2η 
φορά στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης με  μεγάλη 
συμμετοχή μελών το απόγευμα της Δευτέρας  9 Δεκεμβρίου 2013. 
Ο Εισηγητής  του σεμιναρίου κ. Ευάγγελος Α. Γιομπλάκης Μ.Β.Α. Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων, κατάφερε και πάλι με σύνθημα «θέλει τρόπο, όχι κόπο», 
αναφερόμενος σε βασικές μεθόδους της επιστήμης του σύγχρονου Marketing & 
Management, να  μεταδώσει στα μέλη του Επιμελητηρίου που έλαβαν μέρος «πώς 
είναι εφικτή η δραστική μείωση των ανείσπρακτων υπολοίπων πελατών 
επιχειρήσεων, μέσω της κατανόησης των μηχανισμών άρνησης και εξοικείωσης με 
όλα τα διαπραγματευτικά μέσα «πίεσης». 
 

► ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΒΟΪΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ  
Τη μοναδική ομιλία-σεμινάριο εφαρμοσμένης επιχειρηματικότητας, μετά τα Σέρβια, 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι νέοι, παλαιοί και υποψήφιοι 
επιχειρηματίες, παραβρέθηκαν τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βοίου στη Νεάπολη, στην Ημερίδα –Σεμινάριο που 
διοργάνωσε το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης, σε συνεργασία 
με το Σύλλογο Λογιστών και Φοροτεχνικών Βοίου  και τους εμπορικούς Συλλόγους 
Βοίου. 
Ο τίτλος του Σεμιναρίου ήταν «Πως να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας 
ικανότητα» και προσέφερε πολύτιμες γνώσεις και πληροφορίες για την εφαρμογή 
των αρχών της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας. 
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► ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Για την ενημέρωση επί όλων των πρωτοβουλιών, ενεργειών και δράσεων του, όπως και των υφισταμένων εργαλείων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο πραγματοποιεί μια συνεχή και εκτεταμένη προσπάθεια συλλογής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών του για τη δημιουργία και Μητρώου με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  
Στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής πίτας με την ευκαιρία του νέου έτους που 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο τους παραρτήματος του Επιμελητηρίου στην 
Πτολεμαϊδα το πρωί της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2013, βραβεύτηκαν παράλληλα για 
τη μακρόχρονη και συνεχή προσφορά τους στην οικονομική ζωή του τόπου, των 
οποίων τα βήματα πλέον ακολουθούν τα παιδιά τους οι εξής 
1ον Ο κ. Αλεξανδρίδης Αγησίλαος, 
2ον ο κ. Λάτσκος Αθανάσιος, 
3ον ο κ. Μαραμής Γεώργιος, 
4ον ο κ. Αραπογλίδης Σταύρος, 
5ον ο κ. Μάντζιαρης Μιχαήλ,  
6ον ο κ. Μπαλτατζίδης Ελισάβετ και 
7. η κα Σάββα Ελισάβετ 
 

► ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ   
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00, ο Πρόεδρος κ. Κώστας Κυριακίδης 
και τα μέλη της Διοίκησης σε συνέντευξη Τύπου παρουσίασαν τις παρακάτω δράσεις 
που προωθούνταν από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας: 
α) Έκθεση τοπικών Προϊόντων από παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής μας στα 
3 εκθεσιακά σπιτάκια του Επιμελητηρίου, την περίοδο της Αποκριάς. 
-Δράσεις- ενέργειες του Επιμελητηρίου για ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην 
περιοχή μας κατά το δεκαήμερο από 7 έως 17/3/2013 (Τσικνοπέμπτη- Μεγάλη 
Αποκριά)  
β) Εκδήλωση, που θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013, για την ανάδειξη του γλυκού 
«ΣΑΛΙΑΡΙ» ως του κατ’ εξοχήν αναγνωρίσιμου από τους επισκέπτες της Περιφερειακής μας Ενότητας,  αντιπροσωπευτικού παραδοσιακού γλυκού της 
περιοχή μας. 
γ) Φορολογικό σεμινάριο που θα γίνει σε συνεργασία με το Οικονομικο Επιμελητήριο, τμ. Δυτ. Μακ., στην Κοζάνη στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ το Σάββατο 
9/3/2013 και ώρα έναρξης 9:00 και στην Πτολεμαίδα, στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» 
την Κυριακή 10/3/2013 και ώρα 9:00. 
δ) Μαθητικός διαγωνισμός σε συνεργασία Επιμελητηρίου Κοζάνης  –Περιφερειακής 
Δ/νσης π/βάθμιας και δ/βάθμιας εκπαίδευσης και  το Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Κοζάνης,  με θέμα «Νέοι εν Δυνάμει Επιχειρηματίες- Δώστε σχήμα και μορφή στην Ιδέα σας!» 

 
Α Λ Λ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
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ε) Έκθεση – Παρουσίαση Τοπικών προϊόντων στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης από 
19/3/2013 ως 20/4/2013 για τους Μαθητές και μαθήτριες των σχολικών μονάδων 
π/βάθμιας και δ/βάθμιας εκπαίδευσης,  που θα οργανώσουν στα πλαίσια των 
ημερήσιων εκδρομών τους σε συνεργασία Επιμελητηρίου – ΚΕΣΥΠ επισκέψεις στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. στ) Παρουσίαση της «ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑΣ» 
 

► ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ  
Η τακτική συνεδρίαση μηνός Μαρτίου 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Βοϊου και συγκεκριμένα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην πόλη της Σιάτιστας την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:30. Κυρίαρχο θέμα της συνεδρίασης ήταν η καταγραφή 
των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών του Δήμου Βοΐου και διαμόρφωση 
προτάσεων για την επίλυση τους. 
 

► ΣΤΗΣΙΜΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΠΙΤΑΚΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑ»  
    Στα πλαίσια της στήριξης της τοπικής αγοράς και να κάνουν γνωστή στους επισκέπτες την περίοδο της Αποκριάς τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, στήθηκαν 
στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης από 3 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2013 τα 
παραδοσιακά  σπιτάκια του Επιμελητηρίου, όπου τοπικές επιχειρήσεις προέβαλαν 
και προώθησαν τα προϊόντα τους στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Αποκριάς στην Κοζάνη. 
 

► ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑΣ» ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους Κοζάνης και Πτολεμαΐδας παρουσίασαν στην Κοζάνη στις 27 Μαρτίου και στην Πτολεμαΐδα στις 28 Μαρτίου 2013 το νέο δίκτυο ενίσχυσης της τοπικής αγοράς με την «Εμποροκάρτα» που θα διατίθεται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές, προκειμένου αυτοί να λάβουν έκπτωση επί των τιμών των αγορών που θα πραγματοποιούν από τα συμμετέχοντα στο δίκτυο καταστήματα, αλλά και bonus που θα μπορούν να εξαργυρώνουν στις επόμενες αγορές τους σε όποιο κατάστημα του δικτύου επιθυμούν. 
 

► ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ   
Συνέντευξη Τύπου παραχωρήθηκε στους δημοσιογράφους των ΜΜΕ περιφερειακής ενότητας Κοζάνης την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στο κτίριο του Επιμελητηρίου που αφοράούσε τα παρακάτω θέματα: 
1ον Τη διοργάνωση ημερίδας στις 8 Απριλίου 2013 με θέμα ΕΤΕΑΝ: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
2ον Τη διοργάνωση τριήμερων εκδηλώσεων προβολής της γούνας FUR IN SIATISTA 2013 (19-20-21 Απριλίου) και 
3ον Την εκδήλωση βράβευσης μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Νέοι εν δυνάμει Επιχειρηματίες». 
 

► ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΝΕΟΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: ΔΩΣΤΕ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΑΣ»  
Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και από ώρα 10:00 το πρωί στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών καθώς και των σχολείων τους που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό του Επιμελητηρίου και του ΚΕ.ΣΥ.Π με θέμα : «Νέοι εν δυνάμει επιχειρηματίες: Δώστε σχήμα και μορφή στην ιδέα σας». 
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Η εκδήλωση βράβευσης έγινε παρουσία των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, των εκπροσώπων του ΚΕΣΥΠ και όλων των μαθητών και μαθητριών των σχολείων α/βάθμιας και δ/βάθμιας εκπαίδευσης  Π.Ε. Κοζάνης που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, καθώς και των εκπαιδευτικών τους. 
Συγκεκριμένα βραβεύθηκαν οι μαθητές: 
• Του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης με το Α’ βραβείο διάκρισης (ποσό 600,00€) 
• Του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βερμίου με το Β’ βραβείο διάκρισης (ποσό 300,00€) 
• Του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης με το Γ’ βραβείο διάκρισης (ποσό 200,00€) 
• Του Γυμνασίου Καπνοχωρίου  με το Α’ βραβείο διάκρισης (ποσό 600,00€) 
• Του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης  με το Β’ βραβείο διάκρισης (ποσό 300,00€) 
• Του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης  με το Γ’ βραβείο διάκρισης (ποσό 200,00€) 
• Του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης  με το Α’ βραβείο διάκρισης (ποσό 800,00€) 
• Του 1ου ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Κοζάνης  με το Β’ βραβείο διάκρισης (ποσό 400,00€) 
• Του 1ου ΣΕΚ Κοζάνης  με το Γ’ βραβείο διάκρισης (ποσό 200,00€) 
 

► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ FORUM ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 16 & 17 ΜΑΪΟΥ 2013 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», το 1ο Ελληνορωσικό Forum από το Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ», για την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας, με τη συμμετοχή 25 Ελληνικών και Ρωσικών Επιμελητηρίων, μεταξύ αυτών και του Επιμελητηρίου Κοζάνης.  
Μεταξύ των επιχειρήσεων από την Ρωσία που προέρχονται κυρίως από τα Επιμελητήρια ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΣΚ, ΒΟΛΟΓΚΝΤΑ, ΡΟΣΤΟΒ, ΛΙΠΕΤΣΚ κ.α (59) και των  ελληνικών επιχειρήσεων (500) συμμετείχαν και 9 από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 
Το Forum αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για επιχειρηματίες και για εξαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον επενδυτικό κλάδο για την προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων ελληνικών προϊόντων στη ρωσική αγορά.  
 

► ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ www.evekozani.gr  
Στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του www.evekozani.gr μπορούν τα μέλη να βλέπουν και να ενημερώνονται για νέα και ειδήσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις δράσεις και πρωτοβουλίες που προωθεί η Διοίκηση του Επιμελητηρίου για την στήριξη των επιχειρήσεων – μελών, όπως ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές κ.α., για τις νέες υπηρεσίες που παρέχονται από την υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ., για την επικαιρότητα και τις εξελίξεις  στην επιχειρηματικότητα που ενδιαφέρουν καθημερινά τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής μας. 
Ακόμη από τη νέα ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου παρέχονται οι εξής δυνατότητες: 
 
Δημιουργίας ιστοσελίδας για κάθε εγγεγραμμένη στο Μητρώο επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου επιχείρηση που έχει δηλώσει στην υπηρεσία μας την ηλεκτρονική της διέυθυνση, εντελώς δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει η επιχείρηση είναι να κάνει μια απλή εγγραφή στην Ιστοσελίδα του ΕΒΕ και να εισάγει   τα στοιχεία της επιχείρησης, την ηλεκτρονική της διεύθυνση – email, ένα username και ένα password. Έτσι θα μπορούν να αναρτήσουν στη δική τους πλέον ιστοσελίδα φωτογραφίες, κείμενα, προσφορές σε προιόντα – υπηρεσίες και ότι έχει σχέση με  το εταιρικό προφίλ της επιχείρησής τους. 
Καθημερινή ενημέρωση αυτών που θα εγγραφούν στο portal με αποστολή newsletters. 



 

 

13 

Υπηρεσία Online Σύμβουλος επιχειρηματία με εφαρμογές όπως Φορολογιστική Ενημέρωση, Χρηματοδοτήσεις – Επιδοτήσεις, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Ξεκινώντας μια επιχείρηση, Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, One Stop Shop Έγγραφα. 
Μέσα από την υπηρεσία Online Σύμβουλος o επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να υποβάλει οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην επιχείρησή του με   άμεση απάντηση. 
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Καταλόγου Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει 
 Α) Κατάλογο επιχειρήσεων που αφορά  ανεύρεση στοιχείων όλων των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Επιμελητηρίου με κριτίρια αναζήτησης όπως αντικείμενο, επωνυμία, περιοχή κλπ 
 Β) Επιχειρηματικό Οδηγό που αφορά εύρεση επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα μέσα από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 
 Γ) Επιχειρηματικές Ευκαιρίες που αφορά την δυνατότητα των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου να καταχωρούν προσφορές προϊόντων – υπηρεσιών τους 
Επισημαίνεται ότι μέσα από την αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου έχει προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας «market place», ήτοι ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shops των επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα μέσα από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.evekozani.gr), καθώς επίσης και άλλες πολλές χρήσιμες υπηρεσίες. 
 

► ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6/2013 
Το Επιμελητήριο στήριξε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ν, Κοζάνης μπροστά από τα γραφεία του περιφερειακού τμήματος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Κοζάνης, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 9:30.  
Με την κίνησή της αυτή η Διοίκηση του Επιμελητηρίου εξέφρασε την αντίθεσή της στην  ανήλεη εισπρακτική πολιτική που διαμορφώνει ο ΟΑΕΕ, ο οποίος οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες επαγγελματίες που αδυνατούν, λόγω της σκληρής οικονομικής κρίσης που πλήττει τις επιχειρήσεις, να καταβάλλουν τα μηνιαία υπέρογκα ποσά που υποχρεωτικά τους επιβάλλονται από τον ΟΑΕΕ, χωρίς αντίστοιχες των καταβολών τους παροχές. 
Ο επιχειρηματίας όχι λόγω δικής του υπαιτιότητας, όπως προβάλλεται πολλές φορές, αλλά εξαιτίας των μέτρων που έχουν παρθεί και οδήγησαν στη μείωση του εισοδήματος όλων των πολιτών και κατ’ επέκταση στη μείωση της κατανάλωσης και του τζίρου των επιχειρήσεων, έχει ανάγκη τη υποστήριξη του Ασφαλιστικού  Οργανισμού που ο ίδιος από την έναρξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας οικονομικά τροφοδοτεί και όχι την αδιαφορία και την ανελαστικότητα που επιδεικνύει ο ΟΑΕΕ  σε όσους βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.  
Το Επιμελητήριο επανειλημμένα με υπομνήματά του προς την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Διοικήτρια του ΟΑΕΕ επεσήμανε την ανάγκη να παρθούν μέτρα μείωσης του ύψους των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να μπορούν να πληρωθούν από τους ασφαλισμένους.  Επίσης, ζήτησε διαχωρισμό των συντάξιμων εισφορών από της περίθαλψης για  να ανανεωθούν τα βιβλιάρια υγείας όλων των ασφαλισμένων που παραμένουν χωρίς ιατροφαρμακευτικές παροχές. Ζήτησε ακόμα παραγραφή των προσαυξήσεων από οφειλές για τη διευκόλυνση της εισπρακτικής διαδικασίας και την απομάκρυνση του ορατού κινδύνου οικονομικής καταστροφής του Οργανισμού με ότι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς, για την ικανοποίηση αυτών και άλλων αιτημάτων, ελάχιστα μέτρα ελήφθησαν. 
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Ελπίζοντας πως επιτέλους οι «αρμόδιοι» και η Πολιτεία θα συμμεριστεί την τραγική κατάσταση που βιώνει η αγορά και θα ενστερνιστεί την αγωνία όλων μας, το Επιμελητήριο στήριξε την παραπάνω συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένοντας τις ενέργειες της Κυβέρνησης που θα οδηγήσουν στην επίλυση των προβλημάτων ΟΑΕΕ- Ασφαλισμένων. 
 
      
 
 
 
 

► ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς την 21η Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του  Επιμελητηρίου, σύσκεψη με την Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαγδαληνή Καρακόλη. Στην σύσκεψη  συμμετείχαν και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γούνας, οι πρόεδροι των Συνδέσμων Γουνοποιών Καστοριάς, Σιάτιστας Ελλήνων γουνοποιών, ο πρόεδρος της ΕΔΗΚΑ και λοιποί αντιπρόσωποι φορέων του Κλάδου Γουνοποιίας.   Κατά την διάρκεια της έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του κλάδου γουνοποιίας, τονίσθηκε η σημασία του, όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές, στον αριθμό απασχολούμενων και στην εθνική οικονομία εν γένει.  Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η γούνα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας μας, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού  Εξωτερικού Εμπορίου, οι εξαγωγές ενδυμάτων και ειδών από γουνοδέρματα παρουσιάζουν ανοδική πορεία.   Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν προτάσεις: για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων γούνας, για δράσεις εξωστρέφειας σε νέες αγορές παγκοσμίως, για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως και για τη δημιουργία Brand Νame για το σύνολο του κλάδου.  

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
Στα Γραφεία του Επιμελητηρίου, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Διευθυντές των τραπεζών Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, του Σωματείου Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών, και Ξηράς Δόμησης για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και τα προβλήματα που παρουσιάζονται.  

► ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης ευρεία σύσκεψη των παραγωγικών τάξεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης όπου συζητήθηκαν  και καταγράφηκαν όλα τα θέματα που απαιτούν λύσεις και απασχολούν τους εμπόρους, βιοτέχνες και τους επαγγελματίες στο ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  -  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Μ Ε  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Σ  Φ Ο Ρ Ε Ω Ν  
& Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν  
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Ακόμη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη «στοχοποίηση» της περιοχής μας από τα αρνητικά μέτρα της κυβέρνησης, όπως το κλείσιμο Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών, την κατάργηση του πανεπιστημίου και τη συρρίκνωση του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. 
Από κοινού λήφθηκαν αποφάσεις για τους τρόπους έκφρασης της διαμαρτυρίας και της αντίδρασης στα μέτρα που απειλούν με ερήμωση και οικονομικό μαρασμό την περιοχή. 
 

► ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ κ. ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟ 
Την Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του 
Επιμελητηρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., προσύσκεψη με τους 
διευθυντές τραπεζών, τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας και 
τον Πρόεδρο της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» κ. Γεροντούκο   
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΕΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΕΣΒΗ κ. Milos Kucera ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. το Επιμελητήριο δέχθηκε  
εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Αναπληρωτή Πρέσβης της Τσεχικής Δημοκρατίας 
στην Ελλάδα, κ. Milos Kucera, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα εμπορίου και 
οικονομίας. 
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ. ΦΟΥΧΤΕΛ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 ο υφυπουργός Εργασίας της Γερμανίας Χανς Γιόακιμ 
Φούχτελ επισκέφθηκε το Επιμελητήριο με κλιμάκιο Γερμανών επιχειρηματιών. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τοπικοί επιχειρηματίες παρουσίασαν προϊόντα τους που παράγουν στην περιοχή.   
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. Γ. ΣΒΩΛΗ  
Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 το πρωί η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Απασχόλησης κ. Γεώργιο Σβώλη. Το θέμα της συνάντησης ήταν η συνεργασία για την κοινή υλοποίηση 
δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Π. Ε. Κοζάνης, με παράλληλη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων  
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 
   Προγραμματισμένες επισκέψεις σε ανώτερα στελέχη των εργοστασιακών μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ ΑΕ της περιοχή πραγματοποίησε εντός του Ιουλίου 2013 η Διοίκηση 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Π.Ε. Κοζάνης, με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο αυτού  κ. Κώστα Κυριακίδη. Οι επισκέψεις πραγματοποίθηκαν στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και ενεργειών του Επιμελητηρίου  για την  ενδυνάμωση των συνεργασιών 
μεταξύ των τοπικών Μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και των επιχειρήσεων της περιοχής, που επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ τη συγκεκριμένη 
χρονική συγκυρία λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που βιώνουν έμποροι, 
βιοτέχνες και επαγγελματίες.     Στους Δ/ντές επιδόθηκε από τον κ. Κυριακίδη  κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή των επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης, με τις οποίες θα πρέπει, όπως τόνισε, να 
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ενισχυθεί η συνεργασία από πλευράς ΔΕΗ  για να στηριχθεί η οικονομία της περιοχής 
και οι επιχειρήσεις που αφανίζονται από την κρίση.  Παραμένει, συνεπώς, περισσότερο από ποτέ επίκαιρη η ανάγκη όχι μόνο επαναφοράς 
του πάγιου- διαχρονικού αιτήματος του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής για περισσότερες συνεργασίες των τοπικών μονάδων  και  των ορυχείων της ΔΕΗ με τις 
τοπικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως η ανάγκη   της άμεσης προώθηση των συνεργασιών 
αυτών προς όφελος, εν κατακλείδι, της ίδιας της τοπικής κοινωνίας η οποία δυστυχώς  βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της υψηλότατης ανεργίας  στη Δυτική Μακεδονία, 
που  δυστυχώς επαυξάνεται από το κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων. 
Στη βάση αυτής της λογικής, αντηλλάγησαν  απόψεις και αναζητήθηκαν λύσεις και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα καίρια προβλήματα που οδήγησαν 
μέχρι στιγμής σε αποσπασματικές και ευκαιριακές συνεργασίες μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και ΔΕΗ, γεγονός που είχε αρνητικό αποτέλεσμα στην χρόνια 
επιζητούμενη από την τοπική κοινωνία  δημιουργία ισχυρών  βιομηχανικών συνεργασιών 
ΔΕΗ – τοπικών επιχειρήσεων.      Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι Δ/ντές των ΑΗΣ και του ΛΚΔΜ επεσήμαναν την ανάγκη 
τα παραμεριστούν τα λάθη του παρελθόντος, δεδομένου ότι, όπως είπαν,  «στα πλαίσια των επιταγών των καιρών η ΔΕΗ μπορεί και οφείλει πλέον να προσφέρει στην τοπική 
κοινωνία, κυρίως μέσω της δημιουργίας δικτύων συνεργασιών με τις τοπικές επιχειρήσεις και όχι αποκλειστικά μέσω της εισοδηματικής δύναμης των εργαζομένων, όπως ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια».  
Τόνισαν ακόμη ότι «οι συνθήκες επιβάλλουν η ΔΕΗ να είναι σύμμαχος και όχι «εχθρός» 
της τοπικής κοινωνίας», πράγμα που απολύτως ενστερνίζεται η Διοίκηση του Επιμελητηρίου. 
     Προς την κατεύθυνση της επίτευξης του ζητούμενου και από τις δύο πλευρές έγινε κουβέντα για την καθιέρωση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο της διοργάνωσης   εκ 
μέρους της ΔΕΗ, σε τοπικό επίπεδο, μιας εκδήλωσης με κύριο θεματικό άξονα την 
ενημέρωση για το πρόγραμμα Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών της Δημόσιας Επιχείρησης για το επόμενο, κατά κύριο λόγο, έτος. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής θα 
είναι  η καλύτερη πληροφόρηση των τοπικών επιχειρήσεων σχετικά, γεγονός που θα τις οδηγήσει σε προγραμματισμό και καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων για διεκδίκηση της 
αναδοχής έργων με προσφορότερους όρους και  καλύτερες δυνατές τιμές. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το συμπέρασμα που εξήχθη από όλες τις συναντήσεις που έγιναν είναι ότι «με την επίδραση καταλυτικών παραγόντων, μεταξύ των οποίων 
είναι η υπευθυνότητα και ο συντονισμός από μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, 
αλλά και της ΔΕΗ, μπορεί να γίνει στο θέμα της συνεργασίας ΔΕΗ –Τοπικών επιχειρήσεων μια νέα αρχή». 
    Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Κώστας Κυριακίδης, προκειμένου να διευκολύνει τη δημιουργία της ¨νέας αυτής αρχής¨, ήδη απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ 
της ΔΕΗ, κ. Αρθούρο Ζερβό, από τον οποίο ζητά «Καθορισμό ορίου εφαρμογής 
απλοποιημένων διαδικασιών επιλογής αναδόχου για προμήθειες και έργα της ΔΕΗ ΑΕ, έως και του ποσού των 5.000 ευρώ».  
Ακόμη, ο κ. Κυριακίδης επεσήμανε ότι  «το Επιμελητήριο  δεν πρόκειται να σταματήσει 
την προσπάθειά του για ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του για ισχυρό τοπικό σύμφωνο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων εκ μέρους της ΔΕΗ, αίτημα το οποίο μονίμως μέχρι τώρα αντικρούεται από τα συμφέροντα των Αθηνών και γι αυτό υπ’ αριθμό ένα αίτημα των παραγωγικών Τάξεων της Π.Ε. Κοζάνης  και συνάμα διεκδίκηση 
του Επιμελητηρίου θα εξακολουθήσει να είναι η συμμετοχή στο Δ.Σ, της ΔΕΗ, εκτός από 
τους ξένους προς τον τόπο μας συμβούλους και τους συνδικαλιστές, και ενός τουλάχιστον θεσμικού Φορέα της περιοχής μας,  που να μπορεί να διεκδικήσει και να 
υπεραμυνθεί των δικαίων και των συμφερόντων της τοπικής  κοινωνίας, η οποία Θέλει και  μπορεί να είναι σύμμαχος της ΔΕΗ, αλλά δυστυχώς εμποδίζεται  από τις αντίθετες 
με την ανάπτυξη της περιοχή μας σκοπιμότητες του «κέντρου».  
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ 
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Την  Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:30, ο Πρόεδρος και μέλη της 
Διοίκησης του Επιμελητηρίου επισκέφθηκαν το Διευθυντή του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Κοζάνης (επί της Παύλου Μελά ), κ. Καρακάση, με τον οποίο συζήτησαν για 
θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας και τα προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος "Εξοικωνομώ κατ' οίκον". 
 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 16:30 η Διοίκηση της Πανελληνιας 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) συναντήθηκε με 
τη Διοίκηση και μέλη του Σωματείου Αλουμινοκατασκευαστών Ν. Κοζάνης και κατά 
τη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην περιοχή αλλά και τα προβλήματα για την υλοποίηση του προγράμματος 
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον». 
 
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ  ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΞ. 
    Τη Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαγδαληνή Καρακόλη επισκέφτηκαν την Τρίτη 24 
Σεπτεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητήριου Κοζάνης, κ. Κων/νος Κυριακίδης, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Κοσμίδης, και οι εκπρόσωποι του Σωματείου Βιομηχάνων και Βιοτεχνών  Μαρμάρου Ν. Κοζάνης κ. 
Κων/νος Βηττόπουλος και κ. Κων/νος Παπανίκος, προκειμένου να συζητήσουν για την από κοινού  στήριξη της εξωστρεφούς  δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων. 
    Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσία της κας Καρακόλη στην 
29ηΕμποροβιοτεχνική και Γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Γεν. Γραμματέως ΔΟΣ & ΑΣ στην έκθεση στα Κοίλα ξεκίνησε 
η συζήτηση για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για τη συντονισμένη στήριξη της 
προσπάθειας των εξωστρεφών επιχειρήσεων για ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και για τη διεύρυνση των ξένων αγορών για τα εξαγώγιμα κλαδικά και τοπικά προϊόντα.   Στο 
πνεύμα αυτό και προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά η κα Καρακόλη κάλεσε τον κ. Κυριακίδη σε επίσκεψη στο γραφείο της στη Θεσσαλονίκη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γραφείο της κας Καρακόλη  η συζήτηση περιστράφηκε γύρω 
από τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κλαδικά προϊόντα  της περιοχής μας, όπως είναι η γούνα, το μάρμαρο, τα τρόφιμα, τα περίφημα 
κρασιά της περιοχής Π.Ε. Κοζάνης κ.α. να γίνουν γνωστά σε περισσότερες αγορές, είτε 
με τη συμμετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων σε καταξιωμένες διεθνείς εκθέσεις, είτε σε διεθνή επιχειρηματικά Forum με επιχειρηματικές συναντήσεις, τύπου Β2Β. 
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των μαρμαράδων ζήτησαν στήριξη για να συμμετέχουν ως Σωματείο σε Διεθνή έκθεση στην περιοχή Μονάχου της  Γερμανίας, 
τονίζοντας ιδιαιτέρα την ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος που ασχολείται με την εξόρυξη, 
την επεξεργασία και το εμπόριο ενός από τα καλύτερα ποιοτικά μάρμαρα της χώρας, του λευκού σκληρού μαρμάρου Τρανοβάλτου Σερβίων, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που  η εσωτερική αγορά είναι βυθισμένη κυριολεκτικά στην ύφεση που βιώνει η χώρα, ενώ ο κ. Κοσμίδης επεσήμανε, αναφερόμενος στον κλάδο της γούνας, ότι θα 
πρέπει  με κάθε τρόπο να προωθηθούν πρωτοβουλίες για επιχειρηματικές αποστολές σε 
αγορές όπως της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης  όπου η γούνα είναι απαραίτητο αγαθό λόγω κλιματικών συνθηκών, αλλά και σε εκθέσεις που θα προβάλλουν την 
ποιοτική ανωτερότητα των γουναρικών Βοίου Κοζάνης. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Κυριακίδης, εν κατακλείδι, ζήτησε να τεθούν οι όποιες πρωτοβουλίες στήριξης της εξωστρεφούς δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων 
υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ & ΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακόμη, ζήτησε  άμεσα να καταρτιστεί στα πλαίσια της επιζητούμενης κοινής συνεργασίας 
πρόγραμμα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις, επιχειρηματικά συνέδρια και συναφείς 
δραστηριότητες, ώστε να ακολουθήσει το συντομότερο δυνατό ενημέρωση των 
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ενδιαφερομένων μελών και άμεση υλοποίηση δράσεων προς όφελος της εξωστρέφειας 
και των τοπικών επιχειρήσεων, πράγμα που έγινε αποδεκτό από την Γενική Γραμματέα κα Μαγδαληνή  Καρακόλη. 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «Ο 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 και 
ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Κοζάνης του Σωματείου Αρτοποιών Κοζάνης «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ» παρουσία δύο εκπροσώπων του Τμήματος Υγιεινής για  1. Τα νέα υγειονομικά μέτρα – ΕΦΕΤ 
2. Τη διανομή και διακίνηση άρτου εκτός αρτοποιείων 
3. Τη διανομή εντύπου που αφορά τη ροή παραγωγής (έντυπο της Υπηρεσίας Υγειονομικού Κοζάνης) 
4. Τις νέες αγορανομικές διατάξεις  
 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:30 στο κτίριο του Επιμελητηρίου 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ των Περιφερειακών Κλιμακίων των Συνδέσμων 
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ).  
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ   Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:30 το μεσημέρι επισκέφθηκε το 
Επιμελητήριο ο ευρωβουλευτής, μέλος της «Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων & 
Δημοκρατών για την Ευρώπη» και Πρόεδρος του κόμματος «ΔΡΑΣΗ» κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ώστε να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου, όπως και να παραθέσει τις προτάσεις του για 
την αναστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος και την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης το δεκαήμερο της Αποκριάς 2013 και σκοπό  την τόνωση της τοπικής οικονομίας, το Επιμελητήριο εκτύπωσε ενημερωτικά έντυπα τα οποία διαμοιράστηκαν στα διερχόμενα οχήματα στα διόδια Πολυμύλου και Μαλακασίου στο Μέτσοβο.  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ DVD ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Ε Κ Δ Ο Σ Η  Ε Ν Τ Υ Π Ω Ν  Γ Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  

Μ Ε Λ Ω Ν  &  Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  Τ Ο Π Ι Κ Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α Σ  
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Το Επιμελητήριο απέστειλε σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας dvd με στιγμιότυπα της Κοζανίτικης Αποκριάς με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών από όλη την Ελλάδα.    
 
 
 
 
 
 
 
► ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ κ ΕΣΕΕ (ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΛΗ ΑΥΤΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
Βάσει του Ν. 3419/05 το ΕΒΕ επιχορηγεί ετησίως τουλάχιστον σε ποσοστό 3% επί των εισπράξεων από συνδρομές τη ΓΣΒΕΕ κ ΕΣΕΕ. 
Με απόφαση του Δ.Σ. ενίσχυσε οικονομικά εκ των εισπράξεων του 2012 την Ομοσπονδία Επαγγελματιών κ Βιοτεχνών Ν. Κοζάνης, όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους του Νομού αλλά και τα επαγγελματικά Σωματεία: 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης  
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Σιάτιστας  
• Το Σωματείο Αρτοποιών Ν. Κοζάνης «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» 
• Το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Ν. Κοζάνης 
• Το Σωματείο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Μαρμάρων Ν. Κοζάνης 
• Το Σωματείο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Μακεδονίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 
• Το Σωματείο Επιπλοξυλουργών Κοζάνης 
• Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών Καφε-ζαχαροπλαστείων Κοζάνης «Ο ΕΡΜΗΣ»  
• Το Σύλλογο Πτυχιούχων Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων Κοζάνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ»  
• Το Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας  
• Τους Εμπορικούς Συλλόγους Νεάπολης, Γαλατινής, Εράτυρας, Τσοτυλίου, Σερβίων, Αιανής, Βελβεντού  
• Τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο «ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΟΥΛΙΑΣ» 
• Το Σύλλογο για τη Διαφύλαξη της Κοζανίτικης Παράδοσης «ΚΑΣΜΕΡΤΖΙΔΙΣ»  
 
► ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΕΕ 
Το Επιμελητήριο, σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, απέδωσε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), ποσοστό 4% επί των εισπράξεων του από το έτος 2012 για ενίσχυση και στήριξη των σκοπών της ποσό ύψους  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Τ Α  –  Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

 
Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  –  
Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  –  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  

( Α ΄ Θ Μ Ι Ε Σ  &  Β ΄ Θ Μ Ι Ε Σ )  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Ε Κ  
Τ Ο Υ  Ν Ο Μ Ο Υ  Σ Ε  Μ Ε Λ Η  ( Γ Σ Β Ε Ε ,  Ε Σ Ε Ε )  
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«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
Επιστολή έστειλε ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Κυριακίδης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην  υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».  
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Με αφορμή την επίσκεψη σας στην Κοζάνη, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης σας καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις: 
Άμεση προσαρμογή προς τα κάτω των συντελεστών ΦΠΑ. Σταδιακή αποκλιμάκωση. 
Άρση της αδικίας από την επιβολή του φόρου στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας. 
Διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την υλοποίηση  ιδιωτικών επενδύσεων. Η χώρα λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς τραπεζικό σύστημα.  
Διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου για την απόδοση του ΦΠΑ για  επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το Δημόσιο ( Τήρηση 2 ξεχωριστών λογαριασμών.) 
Στήριξη του θεσμού και του ρόλου των Επιμελητηρίων – Υπαγωγή των επιμελητηρίων της Βορείου Ελλάδας στο ΥΜΑΘ ως εποπτεύουσα αρχή. 
Στήριξη δράσεων και παρεμβάσεων προώθησης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υπό την Αιγίδα του ΥΜΑΘ. ( Επιχειρηματικές αποστολές – Εκθέσεις ).  
Προώθηση των τοπικών προϊόντων σε ξένες αγορές. Brand name – Άνοιγμα δρόμων ( προξενεία – ΟΕΥ) 
Στήριξη της γουνοποιίας και του κλάδου της εκτροφής γουνοφόρων ζώων ( κλάδος αιχμής - 1η  επιλογή) . 
Στήριξη του κλάδου Μαρμάρου και συμπερίληψη στις τεχνικές προδιαγραφές όλων των Δημοσίων και χρηματοδοτούμενων από Εθνικά ή κονδύλια της Ε.Ε. έργων, όπου απαιτείται μάρμαρο (κτίρια, πλατείες, λουτρά κ.α,)  των «Λευκών σκληρών» μαρμάρων Τρανοβάλτου & των Μαρμάρων Βερμίου Κοζάνης.  
Στήριξη του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής και διεθνοποίηση του ρόλου της. 
Ανάπτυξη του τουριστικού και του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Διαμόρφωση ελκυστικών πακέτων σε συνεργασία με tour operators. 
Συμβολή στη διοργάνωση επιχειρηματικών forum & αναπτυξιακών συνεδρίων. 
Ανάγκη για εξατομίκευση των σημείων επίλυσης & προώθησης θεμάτων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 
Επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων μέσω του επενδυτικού νόμου. 
Διαμόρφωση και στήριξη στην Ε.Ε. ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της ανεργίας. 
Την διατήρηση και την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ως βασικό μοχλό ανάπτυξης και συγκράτησης των νέων ανθρώπων στον τόπο τους. 
 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
Το Επιμελητήριο υπέβαλε τις ακόλουθες προτάσεις στο Δήμο Κοζάνης για την ανάδειξη και προώθηση της ενεργειακής ταυτότητας του Δήμου: 
1) Διαχωρισμός των soft και άμεσα υλοποιήσιμων δράσεων & ιδεών από αυτές που χρειάζονται περαιτέρω ωρίμανση και περισσότερους μη εξασφαλισμένους πόρους 
Άμεση απόφαση για την υιοθέτηση και την καθιέρωση (ετήσιου ή διετούς συνεδρίου) το οποίο προτείνουμε να γίνει αναπτυξιακό πάνω στους άξονες ενέργεια, επιχειρηματικότητα, αγροτική οικονομία, & τουρισμός και όχι αμιγώς ενεργειακό. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η διεξαγωγή του στο τέλος του Σεπτεμβρίου  με τον ορισμό 
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εντός του Μαρτίου σχετικής οργανωτικής επιτροπής. Για την επιτυχή διεξαγωγή του χρειάζεται άμεση κινητοποίηση και ετοιμασία καθώς και εξασφάλιση των σχετικών πόρων ( το Επιμελητήριο δύναται και προτίθεται να αναλάβει μέρος του κόστους ενός τόσο σημαντικού για την ανάπτυξη της περιοχής, συνεδρίου ).  Πιθανή σύνδεση του με την ετήσια έκθεση των κοίλων στη λογική μιας βαλκανικής ενεργειακής έκθεσης. 
2) Προώθηση και αξιοποίηση του ενεργειακού τουρισμού ( σχολικός, επιστημονικός, επιχειρηματικός) , μέσα από δράσεις σε ορυχεία ( εκδρομές , ημερίδες, φεστιβάλ, διαγωνισμοί κλπ.). Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας Βιομηχανικού – Ενεργειακού  Μουσείου. 
3) Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών με σύνθεση επιχειρηματική, πανεπιστημιακή και αυτοδιοικητική, ύστερα από προετοιμασία με φορείς άλλων περιοχών και προξενεία ( π.χ. Lausitz Γερμανία – Gussing Αυστρία). 
3) Αξιοποίηση αστικών λυμάτων στον τομέα της Βιομηχανικής Γεωργίας ( σχετική πρόταση ΓΕΩΤΕΕ Δ.Μ.). 
4) Σειρά ημερίδων και σεμιναρίων για επιχειρηματίες & επιστήμονες που ασχολούνται στον ενεργειακό χώρο. Σεμινάρια – Ημερίδες – Στρογγυλά τραπέζια (βιωματικό). 
5) Στήριξη ενεργειακών αναβαθμίσεων και επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του Τοπικού Πόρου για Βιοτεχνίες και Ξενοδοχεία. 
6) Συνδιαμόρφωση του πλαισίου και του τρόπου εφαρμογής του συμφώνου στήριξης ΔΕΗ και τοπικών επιχειρήσεων. 
7) Αξιοποίηση βιομάζας (• Παραγωγή θερμότητας • Παραγωγή ηλεκτρισμού • Ηλεκτροπαραγωγή/Συμπαραγωγή ) καθώς και των επενδυτικών ευκαιριών στη συλλογή δασικής – αγροτικής βιομάζας ( σχέδιο διαχείρισης σε επίπεδο Δήμου ). Στήριξη από τον Τοπικό Πόρο. 
8) Αξιοποίηση Θερμότητας (• Μικρές τηλεθερμάνσεις • Θερμοκήπια• Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες • Αφαλάτωση νερού • Ξηραντήρια ξηρών καρπών• Ελαιοτριβεία, οινοποιεία, μελισσουργεία ). Στήριξη από τον Τοπικό Πόρο. 
Διερεύνηση δυνατοτήτων αυτοχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΚΕΝΑΚ σε τοπικό επίπεδο. 
 
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5» 
    Μετά την έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με έμφαση στην επιχειρηματική κοινότητας της περιοχής μας, για τη φημολογούμενη αναβολή της υπογραφής της Σύμβασης του έργου κατασκευής της νέας λιγνιτικής Μονάδας στην περιοχή μας «Πτολεμαίδα 5», μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής (Πέμπτη 28/2/2013), συντάχθηκε επιστολή με την οποία εκφράζεται ο έντονος προβληματισμός και η ανησυχία του Επιμελητηρίου Κοζάνης για το ενδεχόμενο αναβολής της συμβολαιοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγικές και φιλικές στο περιβάλλον επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα εδώ και πολλά χρόνια, που μπορεί ακόμη και να επιφέρει και αυτή τη ματαίωση κατασκευής του έργου.  
    «Επισημαίνουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ο ίδιος ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ είχε διαβεβαιώσει τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου μας, κατά τη διάρκεια συνάντησης μαζί του στη Αθήνα, αναφορικά με την πορεία του έργου, στις 29/11/2012, και ακόμη  και το κυριότερο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας που αυτή τη στιγμή καταγράφει «ρεκόρ» επίσημης ανεργίας, σε ποσοστό 30% περίπου, έναντι άλλων περιφερειών της Χώρας. 
    Για την περιοχή μας και τον επιχειρηματικό και όχι μόνο κόσμο της, όπως έχουμε 
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επανειλημμένα εκφράσει σε τοποθετήσεις μας, ζητούμενο είναι να επιτευχθεί επιτέλους, με ένα στρατηγικής συνεισφοράς έργο, αφενός μεν η ανανέωση των ήδη εγκατεστημένων για περισσότερο από 30 χρόνια παλαιών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με λιγότερη κατανάλωση λιγνίτη και λιγότερες ρυπογόνες ουσίες για τους συμπολίτες μας,  αφετέρου η ενίσχυση   της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εύλογα θεωρείται επόμενη της κατασκευής μιας επένδυσης, όπως είναι το έργο «Πτολεμαίδα 5», αξίας 1,4 δις ευρώ. 
    Η νέα μονάδα είναι γεγονός ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στην  τόνωση της οικονομίας της περιοχής, καθώς κάτω από τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες η βιωσιμότητά της τοπικής οικονομίας μπορεί να βοηθηθεί ουσιαστικά από το εν λόγω έργο, που τόσο στη φάση  κατασκευής του, όσο και της λειτουργίας του, θα δημιουργήσει νέα προοπτική για  δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης δορυφορικών του έργου ΜΜΕ. 
    Πιστεύουμε ότι μια ακόμη αναβολή της κατασκευής της κανέναν δεν ωφελεί. Ούτε τη ΔΕΗ, ούτε την τοπική κοινωνία, ούτε την επιχειρηματική κοινότητα, ούτε την ίδια τη Χώρα, όταν η μόνη επιλογή όλων μας για ταχύτερη έξοδο από την κρίση είναι η επίσπευση αναπτυξιακών έργων και σε καμιά περίπτωση η κωλυσιεργία, η αναβολή ή εν κατακλείδι η ματαίωσή τους. 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Η κατασκευή της νέας σύγχρονης  Μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο τον τοπικό μας λιγνίτη, επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα. 
Το έργο «Πτολεμαίδα 5», θα μειώσει την εξάρτηση της χώρας μας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες και συνεπώς θα απομακρύνει τυχόν κινδύνους για κάθε ενεργειακή κρίση προς όφελος των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
Θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και παράλληλες εργασίες από εκατοντάδες Ελληνικές επιχειρήσεις, θα αποτελέσει την πλέον σύγχρονη και περιβαντολλογικά φιλική μονάδα της ΔΕΗ, θα δημιουργήσει αισιοδοξία, προοπτική, θετική ψυχολογία, πίστη για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας. 
    Για τους παραπάνω λόγους που πιστεύουμε δικαιολογούν απολύτως το χαρακτηρισμό του έργου «Πτολεμαίδα 5» ως έργου «Εθνικού Συμφέροντος», παρακαλούμε για την  προσωπική σας παρέμβαση με σκοπό την υπογραφή της σύμβασης την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί, ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του». 
 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΑΕΕ. 
Το Επιμελητήριο με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσε ότι το πολύ- αναμενόμενο επίδομα ανεργίας στους πρώην  ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ,  που δεν άντεξαν στην κρίση και έβαλαν «λουκέτο» στις επιχειρήσεις τους, θα διδόταν μόνο σε αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. 
Η προϋπόθεση αυτή δυστυχώς απέκλειε από την λήψη έστω και του μικρού αυτού βοηθήματος των 360 ευρώ, χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που δεν είχαν κανένα εισόδημα και αδυνατούν να εξασφαλίσουν στις οικογένειες τους τα προς το ζην.  
Είναι προφανές ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία, με την έλλειψη ρευστότητας να μαστίζει την αγορά και τα εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα επιχειρήσεων οι μικρομεσαίοι να θεωρούν ελαστική δαπάνη την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.   
Μάλιστα το επίδομα δεν μπορούσαν να λάβουν ούτε οι ασφαλιστικά ενήμεροι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, δηλαδή αυτοί που έχουν μεν οφειλές αλλά τις έχουν ρυθμίσει και είναι συνεπείς στην καταβολή τους.  
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Θεωρούμε ότι οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Υπουργείο σας για τη λήψη του εν λόγω επιδόματος ανεργίας απέχουν μακράν  του σκοπού της χορήγησής του, που δεν μπορεί να είναι άλλος από την προσωρινή 
 οικονομική στήριξη όσων ελευθέρων επαγγελματιών υποφέρουν σήμερα λόγω παντελούς έλλειψης ρευστότητας. 
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε άμεσα τα κριτήρια λήψης του επιδόματος ανεργίας,   έτσι ώστε να συμπεριλάβει τουλάχιστον τους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, καθώς οι δικαιούχοι αυτή τη στιγμή δεν θα ξεπεράσουν τις 5.000, όταν οι επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο από τις αρχές της κρίσης το 2011, σύμφωνα με στοιχεία  των Επιμελητηρίων της χώρας μας ανέρχονται σε 90.000 !  
Είναι απαραίτητο να ληφθεί κοινωνική μέριμνα για τους χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που πριν την κρίση μπορούσαν μέσω της απασχόλησης τους να καταβάλλουν για σειρά ετών με συνέπεια τις ασφαλιστικές τους εισφορές.  
Συγκεκριμένα ζητάμε: 
-Να τεθεί εισοδηματικό κριτήριο ικανό να καλύψει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. 
-Να καταβάλλεται   το επίδομα ανεργίας σε αυτούς που έχουν οφειλές,  αλλά τις έχουν ρυθμίσει  και είναι συνεπείς στην καταβολή τους. 
-Η καταβολή του επιδόματος να γίνεται εφόσον ο επαγγελματίας μένει άνεργος 2 και όχι 3 μήνες. 
-Να τροποποιηθεί η ΥΑΦ40035/οικ5136/413/2011, ώστε να τύχουν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για μια διετία και όσοι από τους συναδέλφους μας έχουν μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ.  
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
   Κατόπιν πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονταν η υποδοχή από τις 
Τράπεζες αιτήσεων Ιδιωτών αναφορικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» στις Περιφέρειες Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έλλειψης πόρων, ζητήθηκε 
με επιστολή η προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή 
Χατζηδάκη ώστε να μεταφερθούν άμεσα στην περιοχή μας αδιάθετοι πόροι  άλλων 
περιοχών. 
Η επιστολή είχε ως εξής: 
«Κύριε Υπουργέ Το γεγονός ότι εξαντλήθηκαν οι πόροι στην περιοχή μας σημαίνει από μόνο του ότι 
υπάρχει ανάγκη άμεσης εξεύρεσης επί πλέον πόρων για την περιοχή μας, όπου οι 
συνθήκες, κλιματικές και άλλες, καθιστούν αναγκαία την υπαγωγή στο πρόγραμμα χιλιάδων νοικοκυριών και άλλων ιδιωτών.  
Αξιότιμε κ. Υπουργέ 
Η αναστολή υποδοχής των αιτήσεων τη στιγμή που το πρόγραμμα στην υπόλοιπη 
Ελλάδα είναι ενεργό, ουδόλως εξυπηρετεί το σκοπό του και πολύ περισσότερο 
αποτελεί άδικη αντιμετώπιση της περιοχής μας που κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αποκλείεται από τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος. 
Παρακαλούμε όπως προσωπικά μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.»  
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ, ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ. 
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Το Επιμελητήριο αφουγκραζόμενο τα μηνύματα τόσο των μελών του που αποτελούν 
την επιχειρηματική κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όσο και της 
τοπικής κοινωνίας, έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να σας μεταφέρει το αίσθημα 
της βαθειάς ανησυχίας, του προβληματισμού, αλλά και της αγανάκτησης, όπως αυτό 
εκφράστηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης των Παραγωγικών Τάξεων της περιοχής μας (αναφέρουμε ότι συμμετείχαν τα Διοικητικά Συμβούλια των δέκα 
Εμπορικών Συλλόγων και των είκοσι δύο Επαγγελματο-βιοτεχνικών Σωματείων και 
Συνδέσμων , καθώς και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης), που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο την Κυριακή 24 
Μαρτίου 2013, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την κεντρική πολιτική 
εξουσία ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και ολόκληρη η περιοχή Δυτικής Μακεδονίας  στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η Χώρα 
μας. 
Το κείμενο είχε ως εξής: 
«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
Το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην «αγορά» είναι απαγορευτικό κάθε 
αναπτυξιακής προσπάθειας. Είναι γνωστό σε όλους ότι τα μεγάλα θύματα της κρίσης βρίσκονται αναμφισβήτητα στον ιδιωτικό τομέα και δυστυχώς η κατάσταση της 
μικρομεσαίας επιχείρησης στη Χώρα είναι περισσότερο από ποτέ κρίσιμη, εξαιτίας: 
-της παντελούς έλλειψης ρευστότητας στην αγορά,  -των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών  σε ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο, 
-στην απαίτηση  να εισπραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμη και με την απειλή 
της φυλάκισης) τα ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρηματιών προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες, 
-της συχνής μεταβολής του φορολογικού συστήματος και των υψηλών φορολογικών  
συντελεστών, 
-των διαδοχικών φορολογικών «αφαιμάξεων» της Ελληνικής ΜΜΕ, 
-των υψηλότατων ασφαλιστικών εισφορών, 
-των χιλιάδων λουκέτων που μπαίνουν καθημερινά και σε μέχρι πρότινος υγιείς 
επιχειρήσεις, -του υψηλού ρίσκου που προϋποθέτει η ανάληψη νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων εξαιτίας των διάσπαρτων αντικινήτρων, 
-του αργού ρυθμού απορρόφησης του συνόλου των διαθεσίμων κονδυλίων για επενδύσεις, 
-της τεράστιας γραφειοκρατίας που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τις επενδύσεις και την 
επιχειρηματική δραστηριότητα εν γένει, 
-της τεράστιας ποσοστιαία ανεργίας που μαστίζει τη χώρα, συγκεκριμένα στη Δυτική 
Μακεδονία αγγίζει το 30%, 
-της μείωσης της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού από την συνεχή 
μείωση μισθών και συντάξεων, 
-Της ερήμωσης και απογύμνωσης ολόκληρων περιοχών της Ελληνικής περιφέρειας 
από δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσονται υποχρεωτικά οι επιχειρηματίες   
-της  καθυστέρησης δομικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων  του κράτους που 
έπρεπε προ πολλού να έχουν γίνει. Επειδή θα πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο αντιμετώπιση της επιδείνωσης του 
επιχειρηματικού κλίματος και η άρση εν γένει των αντικινήτρων ανάπτυξης, ώστε να 
επικρατήσει στην αγορά μια γενικότερη αναπτυξιακή φιλοσοφία, άκρως απαραίτητη 
για την αντιστροφή του κλίματος αβεβαιότητας που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην 
επιχειρηματική κοινότητα,  αλλά και τη  θετική αλλαγή της ψυχολογίας  των ΜΜΕ που 
είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του επιχειρηματικού αγώνα και  την ανάληψη νέων 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών, το Επιμελητήριο υπέβαλε στον Πρωθυπουργό και τα 
κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου τις προτάσεις, όπως αυτές καταγράφθηκαν με 
τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών Οργανώσεων της περιοχής μας στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 



 

 

25 

24/4/2013, με την παράκληση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους για την 
άμεση αναστροφή του αρνητικού κλίματος στην επιχειρηματικότητα από την οποία 
αναμένεται η επανεκκίνηση της  οικονομίας και η ανάπτυξη. 
Οι προτάσεις εν συντομία είναι οι εξής: 
«Ενίσχυση ρευστότητας: Οι επιχειρήσεις της περιοχής μας, όπως άλλωστε  και όλες οι επιχειρήσεις  της 
χώρας  βρίσκονται σε ταμειακή ασφυξία, καθώς η πλειοψηφία  αυτών έχει ήδη 
αποσύρει από το τραπεζικό σύστημα και τα τελευταία  κεφάλαια που διέθεταν  ως αποθεματικό ασφαλείας, προκειμένου  να καλύψουν τις υποχρεώσεις  τους.  
Το πρόβλημα  είναι εντονότερο στις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα που αποτελούν ραχοκοκαλιά των εξαγωγών  και της μεταποίησης και συνεπώς η στήριξη  τους κρίνεται  απαραίτητη για τη βιωσιμότητά 
τους. Η παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας, οδηγεί  αυτές τις επιχειρήσεις  στο να 
μην μπορούν να προμηθευτούν πρώτες ύλες  για την παραγωγή των προϊόντων 
τους, διότι η πλειονότητα αυτών εισάγονται   από το εξωτερικό και οι προμηθευτές 
λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης απαιτούν πληρωμή τοις μετρητοίς . 
Προτείνουμε την άμεση εξεύρεση λύσεων σχετικά με το θέμα και δη την επίσπευση της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης  του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, που 
αναγκαστικά  πρέπει να συνοδευτεί  με την λήψη άμεσων και ριζοσπαστικών μέτρων 
που αφορούν την επαναρύθμιση  και την  επιμήκυνση των έως τώρα δημιουργηθέντων χρεών ως παρακάτω.  
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών: 
Θεωρούμε ότι η πρόταση που από κοινού υπεβλήθη την προηγούμενη εβδομάδα από την ΚΕΕΕ, την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕ για άμεση προώθηση ρύθμισης για τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων  θα πρέπει να οδηγήσει άμεσα σε ρύθμιση  
των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την 
αποπληρωμή αυτών σε χαμηλές δόσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, αλλά και να ενισχυθούν τα 
έσοδα του Δημοσίου, του ΙΚΑ και των όλων ασφαλιστικών Ταμείων και δη του ΟΑΕΕ 
που χωρίς να προσφέρει ανάλογες στους ασφαλισμένους παροχές, δημιουργεί οικονομική ασφυξία στους ΜμΕ. 
Σταθερό φορολογικό σύστημα- Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 
15% Η συχνή μεταβολή του φορολογικού μας συστήματος και οι υψηλοί φορολογικοί 
συντελεστές δεν εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
που είναι απαραίτητη για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις των 
επιχειρήσεων. Από την άλλη οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές αποτρέπουν την 
ανάπτυξη και οδηγούν σε «Λουκέτα» και απολύσεις προσωπικού. Η καθιέρωση 
φορολογίας επιχειρήσεων στο 15%, όπως είναι ο στόχος της Κυβέρνησης σας, θα 
πρέπει να γίνει όχι σε βάθος χρόνου, άλλα άμεσα για προφανείς αναπτυξιακούς 
λόγους. 
ΟΧΙ στις συνεχείς φορολογικές αφαιμάξεις Οι διαδοχικές έκτακτες φορολογικές αφαιμάξεις των επιχειρήσεων αποτελούν 
ουσιαστικά «τιμωρία» της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επηρεάζουν αρνητικά τους 
επενδυτές, στερώντας κυριολεκτικά από τις επιχειρήσεις τους αναγκαίους πόρους για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. 
- Προτάσεις για την εν γένει ενίσχυση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
- Άμεση μεταφορά πόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (από άλλες περιοχές 
όπου δεν απορροφήθηκαν) για τη συνέχιση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», το οποίον και θα στηρίξει την απασχόληση καθώς εμπλέκονται στην 
υλοποίησή του πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι που πλήττονται από την κατακόρυφη 
πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, θα εξυπηρετήσει το στόχο του 
προγράμματος που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που αποτελεί για την περιοχή 
μας με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες (βαρείς χειμώνες) μείζον ζητούμενο. 
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- Άμεση εφαρμογή της δυνατότητας συμψηφισμού των απαιτήσεων των 
επιχειρήσεων από το Δημόσιο, τους Δήμους και άλλους φορείς του Δημοσίου με 
αντίστοιχες οφειλές προς το δημόσιο. 
- Ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕΑΝ Α,Ε. Το Νέο ταμείο πρέπει να λειτουργήσει 
ανεξάρτητα από τις διαθέσεις των  τραπεζών. Τα  προγράμματα του ΕΤΕΑΝ πρέπει 
να ωφελήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα μικρών επιχειρήσεων, που έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και να μην λειτουργήσουν ως 
περαιτέρω διασφάλιση των τραπεζών για τη χρηματοδότηση ήδη ασφαλών πελατών 
τους. 
- Τα εγκεκριμένα  επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν βαλτώσει λόγω της 
απροθυμίας των τραπεζών να προχωρήσουν είτε στη δανειοδότηση των 
επιχειρήσεων είτε στην απόλυτη άρνηση τους να παραχωρήσουν εγγυητικές 
επιστολές για να γίνει χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις. 
-Άμεση εφαρμογή προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων για τόνωση του 
κατασκευαστικού τομέα που βρίσκεται σε πολύ βαθειά κρίση 
- Να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι απαραίτητες διαθρωτικές αλλαγές χωρίς 
παρεκκλίσεις και πισωγυρίσματα για την άρση όλων των εμποδίων στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Μείωση – πάταξη της γραφειοκρατίας  
Πέραν των διαφόρων κινήτρων οι επιχειρηματίες- επενδυτές αποδίδουν μεγάλη 
σημασία στην μείωση – πάταξη της σχετικής γραφειοκρατίας που απορροφά 
σημαντικό χρόνο και συνεπάγεται αυξημένο κόστος. Επειδή στον τομέα αυτό μέχρι 
τώρα έχουν γίνει μικρά και ανεπαρκή βήματα πιστεύουμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί 
άμεσα ένα φιλικό μη γραφειοκρατικό αναπτυξιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων με 
την ενίσχυση των Υπηρεσιών «Μιας Στάσης», όπως αυτές ήδη λειτουργούν στα 
Επιμελητήρια της Χώρας και την εφαρμογή των διατάξεων περί αδειοδοτήσεων των 
επιχειρήσεων μέσω των Επιμελητηρίων. 
Πάταξη της ανεργία- δημιουργία θέσεων εργασίας 
Άμεση ενεργοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, 
ιδιαίτερα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως νέοι, γυναίκες, άνω των 45 κ.λ.π…  
Να ενισχυθούν οι επιδοτήσεις των σχετικών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας.  
Ακόμη, να θεσμοθετηθούν ευνοϊκοί όροι για τα 5 χρόνια λειτουργίας των νέων 
επιχειρήσεων, με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε αυτές 
και ευνοϊκότερους φορολογικούς όρους. 
Προτάσεις για μέτρα ανάπτυξης που αφορούν την Περιοχή 
-Ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διατήρηση τμημάτων του ΤΕΙ,  
για παράδειγμα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, που θεωρείται ένα από τα πλέον 
ενεργά και επιτυχημένα ως προς τη σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή τμήματα 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  
Διατήρηση των υποκαταστημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών στις έδρες 
των Δήμων της Π.Ε. Κοζάνης.  
-Άμεση και με την παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης απεμπλοκή του 
προβλήματος με την τράπεζα Πειραιώς για τη Δημιουργία  και Λειτουργία της ΒΙΠΕ 
Κοζάνης,  η οποία αποτελεί απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 
-Προώθηση της αναβάθμισης των υποδομών επιχειρηματικότητας και των δράσεων 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής  Μακεδονίας, μέσα από θεσμοθετημένο ποσοστό  από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης της ΔΕΗ Α.Ε. «υπέρ της 
επιχειρηματικότητας».  
-Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.)  Κοζάνης για χρόνια αποτελεί το ενεργειακό κέντρο 
της χώρας με σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η 
Π.Ε. στις νέες συνθήκες επιβάλλεται να γίνει το μεγαλύτερο κέντρο ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας με στόχο όχι μόνο την υποδοχή επενδύσεων αλλά μέσα από μια 
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συντονισμένη εθνική προσπάθεια να ενσωματωθούν τεχνολογίες αιχμής με σκοπό 
την δημιουργία επενδύσεων στην κατασκευή συστημάτων Α.Π.Ε . 
Βελτίωση του Επενδυτικού  νόμου 
-Παροχή δυνατότητας στις Περιφέρειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης 
να καθορίζουν τους κλάδους και τους τομείς προτεραιότητας με βάση το αναπτυξιακό 
και επενδυτικό προφίλ τους. 
-Αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό του ύψους των ενισχύσεων προτείνεται η 
κατανομή των διατιθέμενων ποσών να «κλειδώνει» εξαρχής ανά Περιφέρεια και να 
παραμένουν διαθέσιμα σ’ αυτές μέχρι εξαντλήσεως τους.  
-Παροχή ικανού χρόνου ολοκλήρωσης μεγάλης περιπλοκότητας επενδύσεων, κάτι 
που δεν προβλέπεται από το σχέδιο νόμου. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να τίθεται ο 
ίδιος χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση επενδύσεων απλών και 
περίπλοκων. Είναι λογικό τα περιθώρια υλοποίησης σύνθετων επενδύσεων θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τα προβλεπόμενα. 
- Η φοροαπαλλαγή δεν υποστηρίζει την υλοποίηση επένδυσης, αλλά μόνο τη 
λειτουργία της και μάλιστα σε βάθος χρόνου, από την πρώτη κερδοφόρο χρήση που 
συνήθως επέρχεται μετά από μια πενταετία. Προτείνουμε να τηρηθούν οι 
προϋποθέσεις που προβλέπει ο περιφερειακός χάρτη της Ε.Ε. για άμεσες 
επιχορηγήσεις και όχι φοροαπαλλαγές. 
-Ζητούμε επίσης μείωση της γραφειοκρατίας στην πράξη για την προώθηση των 
επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς δεν είναι δυνατό να ζητείται η κατάθεση 2 και 3 
φορές των ίδιων γνωμοδοτήσεων, εγγράφων κ.λ.π. 
κ. Πρωθυπουργέ, 
Η ανάπτυξη είναι σήμερα η υπ’ αριθμόν ένα πρόκληση για όλους.  Είναι το στοίχημα 
που θα κρίνει όχι μόνο το μέλλον της Ελλάδας στην ευρωζώνη, αλλά το μέλλον της 
ίδιας της ευρωζώνης. Για το λόγο αυτό  πιστεύουμε ότι  οι προτάσεις μας που 
αναφέρονται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην άρση των 
αντικινήτρων, στη βελτίωση του επιχειρηματικού, αλλά και ψυχολογικού  κλίματος και 
όλων τα παραπάνω που θέσαμε υπόψη σας, είναι βέβαιο ότι κινούνται προς την 
κατεύθυνση  της εξόδου από την ύφεση, καθώς το πρόγραμμα λιτότητας που 
εφαρμόζεται στη χώρα με σκοπό την επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων,  
με λαβωμένη και αδύναμη τη «ραχοκοκαλιά» της Οικονομίας που αποτελούν οι ΜμΕ, 
φοβούμαστε ότι δεν θα φέρει αποτελέσματα. 
Πάγια θέση μας είναι ότι η ανάπτυξη που είναι υπόθεση όλων μας μπορεί και πρέπει 
να προέλθει από τον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας, τις παραγωγικές δυνάμεις  του 
τόπου μας, τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, που πρέπει να στηριχθούν  
με κάθε τρόπο όχι απλά για να επιβιώσουν, αλλά για να αναπτύξουν την 
ανταγωνιστικότητά τους και την εξωστρέφειά τους, να ισχυροποιήσουν τη θέση τους 
στην αγορά και να συμβάλλουν στην απορρόφηση της ανεργίας, δημιουργώντας νέες 
θέσεις απασχόλησης και βάσιμη ελπίδα για γρήγορη ανάκαμψη της Οικονομίας της 
Χώρας μας. 
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη μέτρων και προώθηση ρυθμίσεων που θα 
ανακουφίσουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και θα ενεργοποιήσουν τις 
Παραγωγικές Τάξεις της χώρας μας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και της 
προκοπής.»  
«ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ» 
Επιστολή με αποδέκτες τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Βρούτση Ιωάννη και την Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Ε.(Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) κα Κωτίδου Γεωργία, απέστειλε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης δια του Προέδρου του κυρίου Κωνσταντίνου Κυριακίδη, με την οποία ζητεί την άμεση λήψη μέτρων για να καταστεί δυνατή η 
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αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών στον Ο.Α.Ε.Ε. των ασφαλισμένων επαγγελματιών. 
Η επιστολή είχε ως εξής: 
     «Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο έτος, έχει γίνει δέκτης εκατοντάδων διαμαρτυριών και παραπόνων από επαγγελματίες, οι οποίοι στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η ελληνική επιχειρηματικότητα, καλούνται να καταβάλλουν δυσβάστακτα ποσά μηνιαίως στον Οργανισμό σας προκειμένου να παραμείνουν ασφαλισμένοι και να μην διώκονται για οφειλές που επιβαρύνονται με υπέρογκες προσαυξήσεις  που κάνουν σχεδόν αδύνατη την καταβολή αυτών, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται η όποια προσπάθεια μείωσης ή και εξόφλησης σωρευμένων χρεών. 
Επιπροσθέτως η διακοπή από 16ης Μαΐου 2013 της δυνατότητας υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3863/2010 & του ν.4087/2012 εν αναμονή των διατάξεων του ν.4152/2013 δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στους ασφαλισμένους σας ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς δυστυχώς μέχρι σήμερα  δεν έχει γίνει κοινοποίηση των όρων, αλλά ούτε και των δικαιούχων ένταξης στη νέα διάταξη, στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να μην έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ασφαλιστικής ενημερότητας και κατά συνέπεια να στερούνται του δικαιώματος θεώρησης παραστατικών (βιβλία & στοιχεία), να αποκλείεται η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, αλλά και πολύ βασικό να μην υπάρχει η δυνατότητα θεώρησης του βιβλιαρίου υγείας με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Για την επίλυση των προβλημάτων και αναταραχών που ενσκήπτουν για την επιχειρηματική κοινότητα εξαιτίας των παραπάνω, ζητούμε: 
 - Άμεσα να κοινοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις του ν. 4152/2013 ώστε να λάβουν γνώση οι ασφαλισμένοι. 
 - Τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων που έχει επιβάλει ο Οργανισμός σας από το έτος 2010 ως και σήμερα 
 - Να μην υπάρχουν εφεξής «προσαυξήσεις» για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η παρούσα οικονομική κρίση. 
 - Να προωθηθεί τάχιστα νέα ρύθμιση διαχωρισμού των ασφαλιστικών εισφορών από τις εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ώστε όσοι οφειλέτες δεν έχουν κάνει χρήση ιατροφαρμακευτικών δικαιωμάτων να μην υποχρεώνονται να καταβάλλουν αναδρομικά και με προσαυξήσεις τέτοιες εισφορές παρά μόνο συντάξιμες 
 - Να μειωθούν κάθετα οι μηνιαίες εισφορές ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα οικονομικά δεδομένα που η κρίση δημιούργησε, διότι οι περισσότεροι επαγγελματίες σήμερα αδυνατούν να κερδίσουν τα προς το ζην ενώ ταυτόχρονα καλούνται να καταβάλλουν υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και συνάμα τεράστια ποσά σε φόρους. 
Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι για να παραμείνει βιώσιμος ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να αναθεωρήσετε τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών απαιτήσεων-εισπράξεων από τους ασφαλισμένους, να διαγράψετε τις προσαυξήσεις και να διαχωρίσετε τις συντάξιμες εισφορές από αυτές της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι οποίες και πρέπει να είναι προαιρετικές». 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ. 
Επιστολή με αποδέκτες τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Βρούτση Ιωάννη και την Υπουργό Τουρισμού κα Κεφαλογιάννη Όλγα, απέστειλε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης δια του Προέδρου του κυρίου 
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Κωνσταντίνου Κυριακίδη, με την οποία ζητεί τροποποίηση της κατανομής των επιταγών κατάρτισης στη Δυτική Μακεδονία των προγραμμάτων που αφορούν την είσοδο στην αγορά εργασίας ανέργων έως 29 ετών. 
Η επιστολή είχε ως εξής: 
 «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμη κα Υπουργέ, 
   Με αφορμή τις πρόσφατες προσκλήσεις των Υπουργείων σας για τα προγράμματα: 
α)  «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών» και  
β) ¨Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους του τουριστικού τομέα  ηλικίας έως 29 ετών», 
 το Επιμελητήριό μας, ως φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τουριστικού τομέα, ήδη έχει γίνει αποδέκτης πάμπολλων διαμαρτυριών επιχειρήσεων – μελών του για την κατανομή των επιταγών κατάρτισης στη Δυτική Μακεδονία των εν λόγω προγραμμάτων. 
    Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, όσο αφορά την «α» πρόσκληση που αφορά 35.000 άτομα σε εθνικό επίπεδο- ανέργους ως 29 ετών -η Δυτική Μακεδονία δέχεται μόνο 1077 ωφελούμενους και όσο αφορά την πρόσκληση «β» που αφορά συνολικά 10.000 θέσεις εργασίας πανελλαδικά, η Δυτική Μακεδονία δέχεται ΜΟΝΟ 100 θέσεις!, εκ των οποίων μόνο οι 20 αφορούν πτυχιούχους ανέργους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η περιφέρεια μας έχει 4 Νομούς, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλει το σύστημα διαχείρισης της πρόσκλησης για τον αριθμό ωφελουμένων ανά πρόγραμμα, πιθανότατα να μην δοθεί η ευκαιρία στους ανέργους πτυχιούχους της περιφέρειας για συμμετοχή τους στην πρόσκληση «β» με συνέπεια οι επιχειρήσεις να στερηθούν πολύτιμους ανθρώπινους πόρους. 
    Το γεγονός αυτό, τη στιγμή που η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία, βάσει επίσημων στοιχείων, ξεπερνά το 28,7% (Φεβρουάριος 2013) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ειδικά ο Τουρισμός αποτελεί στρατηγικό στόχο ανάπτυξης και διεξόδου από την κρίση, τόσο της Περιφερειακής Διοίκησης, όσο και όλων των αναπτυξιακών Φορέων και δη του επιχειρηματικού κόσμου,  έρχεται να προβληματίσει όλους μας. 
    Το ερώτημα που  τίθεται είναι  «πως είναι δυνατό να λαμβάνονται και με ποια κριτήρια τέτοιες αποφάσεις που αποστερούν από τους άνεργους νέους της περιοχής μας τη δυνατότητα απασχόλησης στις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να δεχθούν στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν και το πλήγμα της αποστέρησης από αυτές της δυνατότητας να απασχολήσουν με τους ευνοϊκούς όρους των προγραμμάτων τους νέους που θα επιλεγούν μέσω των εν λόγω προγραμμάτων». 
    Επισημαίνεται ότι η απασχόληση αυτή, αν και βραχυχρόνια – δεδομένου ότι είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας- δεν αποκλείει τις επιχειρήσεις από τη σύναψη μελλοντικών συμβάσεων εργασίας  με τα άτομα που θα «εκπαιδευτούν» στην ουσία από αυτές, μέσω των προγραμμάτων, δημιουργώντας έτσι ελπίδα για σταδιακή μείωση της ανεργίας στην περιοχή, η οποία ανεργία εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα εκφράζουμε φόβους ότι θα οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη στην περιοχή μας. 
    Το Επιμελητήριό μας με την ιδιότητα του Συμβούλου της Πολιτείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, όταν πρόκειται για αδικίες που συντελούνται σε βάρος μιας ολόκληρης περιοχής, που δεν έχει άλλους πόρους ανάπτυξης, όπως π.χ. υποδομές λιμάνια, εμπορευματικά κέντρα, βιομηχανική περιοχή, συνεδριακά κέντρα κ.α. που όμως είναι «πολύτιμη» κυριολεκτικά για τη χώρα, καθώς     ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ αδιάκοπα στην Εθνική οικονομία, όσο καμιά άλλη περιοχή της Ελλάδας, με την παραγωγή του 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλίσκει η χώρα.  
    Θεωρούμε -και σας το μεταφέρουμε- ότι είναι άδικο όταν δίνονται ευκαιρίες για απασχόληση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας στις πολύπαθες μικρομεσαίες 
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επιχειρήσεις τους ιδιωτικού τομέα να μην λαμβάνονται υπόψη στην κατανομή των θέσεων εργασίας οι δείκτες ανεργίας μιας περιοχής.   
    Σε κάθε περίπτωση παραμένει και το ερώτημα: «ποιά είναι τα κριτήρια που στα συγκεκριμένα προγράμματα υπερίσχυσαν ώστε να εγκριθούν για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία 1077 θέσεις εργασίας στην περίπτωση του α προγράμματα και μόλις 100 θέσεις για το β πρόγραμμα, για το οποίο   τίθεται επίσης ο προβληματισμός εάν θα καταστεί δυνατό, στην πράξη, να δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα από τις διακηρύξεις εικοσαμελή τμήματα εκπαίδευσης των «δικαιούχων» ανέργων  στους 4 νομούς της περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς να υποχρεωθούν να καταβάλλουν έξοδα- από χρήματα που δεν έχουν- για να πηγαινοέρχονται από τον ένα Νομό στον άλλο, είτε για την εκπαίδευση, είτε για την «πρακτική»». 
    Κατόπιν των παραπάνω, με δεδομένο ότι οι σχετικές προκηρύξεις είναι ενεργές θεωρούμε ότι απαιτείται άμεση τροποποίηση και αλλαγή των, ώστε: 
α)  με κριτήριο το δείκτη ανεργίας σε κάθε περιοχή να κατανεμηθούν «δικαιότερα» οι θέσεις εργασίας , 
β) η κατανομή να γίνει ανά Νομό και όχι ανά Περιφέρεια.  
γ) να  καταστεί εφικτό οι ωφελούμενοι άνεργοι και να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους – σε ότι αφορά την περιοχή μας -  σε  επιχειρήσεις και των 4 Νομών της Δυτικής Μακεδονίας,  
δ) να αποφέρουν τα θετικά αποτελέσματα τα οποία, τόσο τη Πολιτεία, όσο και οι επιχειρήσεις και οι άνεργοι ωφελούμενοι, προσδοκούν . 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ 18ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
Το Επιμελητήριο απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Κωστή Χατζηδάκη και στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κύριο Γιάννη Μανιάτη προκειμένου να συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος 
«Εξοικονομώ κατ' οίκον» στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία με σχετική εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ παρέχεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης για τη συγκεκριμένη περιοχή κονδυλίων ύψους 18εκ. ευρώ. 
Η επιστολή είχε ως εξής: 
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Προκειμένου να συνεχιστεί η εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον» στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία με σχετική εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ παρέχεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης για τη συγκεκριμένη περιοχή κονδυλίων ύψους 18εκ. ευρώ, ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος και η απορρόφηση των πόρων. 
Θεωρούμε ότι οι άμεσες ενέργειές σας προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης, το συντομότερο δυνατό, των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν στην περιοχή μας για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών, για τα οποία έχουν εγκριθεί οι σχετικές αιτήσεις, θα ενισχύσει σημαντικά την «οικοδομική δραστηριότητα», που δυστυχώς μεσούντος του καλοκαιριού είναι «πεσμένη» τουλάχιστον κατά 70%,  όπως και γενικά όλα τα επαγγέλματα τα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.  
Ακόμη, πιστεύουμε ότι η απλοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής για την έγκριση όσο το δυνατόν περισσότερων αιτήσεων θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο υπαγωγής στο πρόγραμμα περισσότερων νοικοκυριών, γεγονός που μόνο οφέλη έχει να αποφέρει τόσο στην περιοχή, όσο και σε όλες τις «εμπλεκόμενες» επιχειρήσεις. 
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Κατόπιν των παραπάνω, για την τόνωση της οικονομίας του τόπου και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ενεργειακή περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες. 
Περιμένουμε την απάντησή σας το συντομότερο για να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο του «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» και που λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν και παρατηρούνται στην πορεία του προγράμματος και στην αποδέσμευση των 18εκ. ευρώ για τη Δυτ. Μακεδονία κυριολεκτικά έχουν «βαλτώσει» οικονομικά. 
Επισημαίνουμε ότι  όλες οι δραστηριότητες τους έχουν παγώσει εν αναμονή των χρονοβόρων εγκρίσεων των νοικοκυριών και των χρηματοδοτήσεων των εγκεκριμένων αιτήσεων αυτών, που δυστυχώς αδυνατούν οι επιχειρήσεις να επωμισθούν, ιδιαίτερα  όταν δεν γνωρίζουν καν το χρόνο της αποδέσμευσης των πόρων του προγράμματος. Με άλλη διατύπωση, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στη «ζημία» που έχει συντελεστεί στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της εποχής μας στις συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος επιχειρήσεις,  οι οποίες «σταμάτησαν» σχεδόν αναγκαστικά να έχουν κύκλο εργασιών επειδή είναι εύλογο τα νοικοκυριά να μην προβαίνουν εξ ιδίων σε αναθέσεις έργων- εργασιών  ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, περιμένοντας χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, που όμως σταμάτησε να εφαρμόζεται ελλείψει πόρων. 
Για να αποφέρει, λοιπόν, τα αναμενόμενα «ενεργειακά» οφέλη το πρόγραμμα, συμβάλλοντας συνάμα στην αξιόλογη οικονομική ανάκαμψη των περιοχών εφαρμογής του και  για να απομακρυνθεί η απειλή του «λουκέτου» από τους επαγγελματίες του κλάδου, παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση  για την κατά προτεραιότητα αποδέσμευση των 18εκ. ευρώ του προγράμματος στη Δυτική Μακεδονία.» 
 
 
 
 
 
 
 
► Ο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» 
Συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών του ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» του ΕΒΕ είναι και η επεξεργασία προτάσεων που μπορεί να υποβάλλουν και να προτείνουν τα μέλη για βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και κάθε άλλη πρόταση που πιστεύεται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ή της καλύτερης διάχυσης της πληροφόρησης για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος. Όπως είναι για παράδειγμα τα νέα κυβερνητικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση. 
Επίσης ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» σε συνεργασία με ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες αναλαμβάνει να ενημερώσει το μέλος για τα δικαιώματα που έχει στις συναλλαγές του με υπηρεσίες του Δημοσίου και ακόμα να το πληροφορήσει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για θέματα νομικής, φορολογικής, οικονομοτεχνικής, διοικητικής φύσης κ. ά.  
 
► ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Η Αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης συνεχίζει να υφίσταται και με την συνδρομή της η Διοίκηση του ΕΒΕ είναι έτοιμη να προωθήσει δράσεις που θα επιδοτηθούν από τον Αναπτυξιακό Πόρο. 
 
 
 

 
Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Σ Τ Η Ν  Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η  Τ Η Σ  

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  
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► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» 
Το Επιμελητήριο υπέβαλε πρόταση συμμετοχής, μαζί με άλλους φορείς, ως Εταίρος στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝ-ΕΚΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς στη δύσκολη αυτή περίοδο μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση της ανεργίας. Το πρόγραμμα αποτελεί ανάσα για του ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες της περιοχής. 
 
► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
 Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνη και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), μέσα από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» υλοποίησαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.  
Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη εντός του Απριλίου είχε διάρκεια 40 ωρών και ήταν επιδοτούμενη με την εξής θεματολογία:  
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  
• 8 Βήματα για να Εξάγω  
• Όροι Παράδοσης (INCOTERMS) 
• Όροι Πληρωμής 
• Δίκτυα Διανομής 
• Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα 
• Ηλεκτρονικό Τελωνείο 
• Συσκευασία & Labeling προϊόντων  
• Τιμολογιακή Πολιτική 
• Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς 
• Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές 
• Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών  
• Υγιεινή & Ασφάλεια  
 
 
 

 
Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Π Ι Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν  Α Π Ο  
Ε Θ Ν Ι Κ Α  Κ Α Ι  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Α  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Α  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  
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► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει στο «ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» -ΕΕΔΕ με εκπρόσωπο την κα Λιούλια Βαΐα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 
Το Δίκτυο προωθεί με κάθε νόμιμο και άλλο τρόπο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  
 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  Τ Η Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α Σ  

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ   


