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ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 2014  

 
 

  Α) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 
 
 
30Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Για ακόμη μια χρόνια το Επιμελητήριο Κοζάνης συνδιοργάνωσε 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 2014. 
 

 
 

Β) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 

 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2014» 
Το Επιμελητήριο συμμετείχε στη Γενική Έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2014» που 
πραγματοποιήθηκε από 3 έως 11 Μαΐου 2014 στο Εκθεσιακό Κέντρο Ε.Α.Ν.Κ.Ι-
Λιμνοπούλα. 
Σε ενιαίο περίπτερο φιλοξενήθηκαν οι επιχειρήσεις – μέλη του που στο 
μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονταν από το χώρο της μεταποίησης και κατά γενική ομολογία η εκθεσιακή τους παρουσία προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
επισκεπτών και εμπόρων. 
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν: 
1. Νικολαΐδης Ιωάννης, με μάρμαρα- φυσικά πετρώματα, 
2. Αφοι Βασιλειάδη – Δ. Ι. Κουσίδη ΟΕ, με πορτάκια επίπλων κουζίνας, 
3. Καλαμπούκα Ιωάννα, με σιδηροαλουμινοκατασκευές, 
4. Αφοί Νικολάου Σκόρδα ΟΕ, με κατασκευή και εμπορία λεβητων κεντρικής 
θέρμανσης, 
5. Γκαντάνης Βασίλειος, με κάγκελα αλουμινίου, 
6. Κεσόγλου – Ευρενιάδης ΟΕ, με υαλοπίνακες - κρύσταλλα – κουφώματα, 
7. Παπαδόπουλοε Θωμάς και Σια ΟΕ, με πλαστικά αλουμινένια παντζούρια και  
8. Αφοί Κουντουρά ΟΕ, με χάλκινα είδη.  
 
9Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Από 7 έως 11 Μαΐου 2014  πραγματοποιήθηκε η 9η Ανθοκομική Έκθεση & Ειδών Κήπου. 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. 

 
Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  



 2 

 
 
«ΈΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 
Το Επιμελητήριο επιχορήγησε το Εκθεσιακό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας για τη 
φιλοξενία της Διεθνούς φήμης «Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας», στους χώρους του, από 25 Απριλίου έως 23 Μαΐου 2014, παρουσιάζοντας την αξεπέραστη 
προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στους τομείς της Φιλοσοφίας, των Καλών Τεχνών 
και στο χώρο των Επιστημών.  
6Η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΟΡΔΑΙΑ 2014»  
Το Επιμελητήριο επιχορήγησε τη διοργάνωση της 6ης Γενικής - Εμπορικής έκθεσης «ΕΟΡΔΑΙΑ 2014», η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 30 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2014 στο χώρο των Τεχνικών Σχολών Πτολεμαΐδας.  
 
13Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης διαβλέποντας την ανάγκη προβολής και στήριξης των επιχειρήσεων -μελών του, συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στην «13η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας 2014»,  που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Καρδίτσας, σε μια προσπάθεια δυναμικής επανεκκίνησης του θεσμού, που από ότι φαίνεται  σημείωσε μεγάλη επιτυχία, παρά τις αντιξοότητες της εποχής που βιώνουμε,  και είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες.  
Πέντε επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης από τον κλάδο της μεταποίησης, είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν και να αναδείξουν τα προϊόντα της παραγωγής τους μέσα από το ενιαίο περίπτερο του Επιμελητηρίου στο οποίο συμμετείχαν.   
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν οι εξής: 

1. Μπζιώτη Αναστασία με είδη λαϊκής τέχνης, γουναρικά, δερματινα. 
2. Νικολαϊδης Ιωάννης με μάρμαρα. 
3. Παδάνογλου Γεώργιος με έπιπλα. 
4. Φαρμάκη Φωτεινή με μελισσοκομικά προϊόντα 
5. «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – Δ. ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΟΕ» με πορτάκια κουζίνας 

 
Γ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

     Το Επιμελητήριο με μέλη του που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 
κατασκευών συμμετείχε  στη Διεθνή Έκθεση “CONSTRUCTIONS ALBANIA 2014”, η 
οποία πραγματοποιήθηκε από 28 έως 30 Μαρτίου 2014, στο Palace of Congresses 
and International Center of Culture  στα Τίρανα της Αλβανίας.  
Στην έκθεση συμμετείχαν οι επιχειρήσεις: 
1. Αφοί Γεωργίου Τερνενόπουλου και Σια Ο.Ε.  «Βεματ», με μάρμαρα, 
2. Αφοί Κουντουρά Ο.Ε., με χάλκινα είδη, 
3. Νικολαϊδης Ιωάννης, με μάρμαρα- φυσικά πετρώματα, 
4. Αφοι Βασιλειάδη – Δ. Ι. Κουσίδη ΟΕ, με πορτάκια επίπλων κουζίνας, 
5. Τεχνομπετον Α.Ε., με τσιμεντοπροϊόντα, 
6. Κυριακίδης Κωνσταντίνος 

«Υαλοκοσμος», με κατασκευές από γυαλί 
8. Αφοί Νικολάου Σκόρδα ΟΕ, με κατασκευή και εμπορία λεβητων κεντρικής 
θέρμανσης, 
9. Αφοί Κεχαΐδη ΑΕ, με κουφώματα, 

7. Ροκά Φανή  
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10. Καλαμπούκα Ιωάννα, με σιδηροαλουμινοκατασκευές, 
Επίσης παράλληλα στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε και 
επιχειρηματική αποστολή στην οποία συμμετείχαν επιχειρηματίες και μέλη της Διοίκησης. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
► 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. 
 

► ΟΙ «ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας το Επιμελητήριο πραγματοποίησε στην πόλη της Πτολεμαΐδας την επιτυχημένη και δοκιμασμένη στη Νεάπολη και τα Σέρβια ενημερωτική εκδήλωση με εισηγητή τον κ. Νέστορα Κολοβό και θέμα: «Πώς να Αναπτύξετε την Επιχειρηματική σας Ικανότητα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παραρτήματος Πτολεμαΐδας στις 22 Ιανουαρίου 2014 με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή των μελών. 
 

► ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ  
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο συνδιοργάνωσε διημερίδα με θέμα: «Φορολογία, νέο Ποινολόγιο της Εφορίας, Ασφαλιστικά», προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη, αλλά και οι λογιστές της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης για τις νέες εν θέματι εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, από ώρα 9:30 έως 14:00.  
 

►  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. ΚΟΜΝΗΝΟ 
Την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, με την οποία από την αρχή του έτους πραγματοποιούνται όλα τα έργα και οι προμήθειες του Δημοσίου, παρουσίασε στην Κοζάνη την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κ. Στέφανος Κομνηνός, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του τόνισαν τη σημασία της νέας μεταρρύθμισης αναφορικά με τη διαφάνεια στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων και τα οφέλη αυτής στους προμηθευτές του Δημοσίου. 
Στην παρουσίαση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, όσοι παραβρέθηκαν 

 
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  

&  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ  
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αντιλήφθηκαν ότι το ΕΣΗΔΗΣ, κατά τον ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α) (που ισχύει από 1/7/2013) αποτελεί από 1 Ιανουαρίου 2014 μια πραγματικότητα. 
Η διενέργεια πλέον διαγωνισμών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για αγαθά και υπηρεσίες από ΝΠΔΔ. ΝΠΔΙ που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από την κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ, Οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελεί υποχρέωση. 
 

►  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
- Προβολή τοπικών προϊόντων την περίοδο της Κοζανίτικης Αποκριάς στα παραδοσιακά σπιτάκια που για 3η χρονιά τοποθετήθηκαν στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. 
- Φυλλάδια Αποκριάς που διαμοιράστηκαν σε διόδια για προσέλκυση επισκεπτών. 
- Εκτύπωση χιλίων χάρτινων τσαντών με το μήνυμα «Προτιμούμε την Τοπική Αγορά». 
- Παραγωγή και τρίμηνη προβολή (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο), τηλεοπτικού σποτ για τη στήριξη των τοπικών προϊόντων. 
- Καταχώρηση μηνυμάτων στήριξης της τοπικής αγοράς σε φυλλάδια σουπερ μάρκετ. 
- Συνεργασία με σχολικές μονάδες και ΚΕΣΥΠ για ευαισθητοποίηση μαθητών και ενημέρωση τους σχετικά με το «επιχειρείν»  

 
►  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ‘ΤΟΠΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ’ 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κυριακίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης κ. Ιωάννης Σόκουτης και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ ΑΕ), κ. Μιχαηλίδης, υπέγραψαν την Προγραμματική Συμφωνία για το «Τοπικό Σήμα Ποιότητας». 
 

► ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 
 ● ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 ● ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και ώρα 18:00 το Επιμελητήριο διοργάνωσε Ημερίδα – Σεμινάριο με τις θεματικές ενότητες: 
Α) Ενημέρωση για το θεσμό της «Μαθητείας» μαθητών των σχολικών μονάδων ΕΠΑΣ-ΣΕΚ σε επιχειρήσεις – Παρουσίαση του Δυικού Συστήματος Μαθητείας των Σχολών του ΟΑΕΔ 
Εισηγητές: Δρ Βασίλειος Κικής, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας & κα Νίκη Μανάδη, Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός  ΟΑΕΔ, Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Κοζάνης. 
Β) «Επιχειρηματική Σκέψη & Επιχειρηματική Δράση» 
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Ν. Κολοβός, Πτυχιούχος τμήματος λογιστικής  ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Μεταπτυχιακός φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων.  
Γ) «Πώς να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ικανότητα» - 
Εισηγητής: Δρ Νέστορας Ι. Κολοβός, Engineering Geologist M.Sc., Διδάκτωρ Γεωλογίας ΑΠΘ, Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Life and Business Coach. 
Στην ομιλία που ήταν διάρκειας 90΄ αναπτύχτηκαν οι ενότητες: 
Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν; 
Με ποιο τρόπο μπορούν οι επιχειρηματίες και οι υποψήφιοι επιχειρηματίες να βελτιώσουν και να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ικανότητα; 
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Επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα όπως: 
Γιατί κάποιοι επιχειρηματίες είναι πιο επιτυχημένοι από τους άλλους; 
Γιατί η επιχειρηματικότητα αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη της οικονομίας; 
Πώς κάποιοι άνθρωποι, χωρίς ιδιαίτερες γραμματικές γνώσεις καταφέρνουν και δημιουργούν μεγάλες επιχειρήσεις και περιουσίες; 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρηματιών;   
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να επιτύχει επιχειρηματικά; 

 
► ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ» 

    Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα με αντικείμενο τις Προοπτικές εμπορικών συνεργασιών και εξαγωγών που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με αντίστοιχες στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και το Κόσσοβο, διοργάνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Ιουλίου 2014 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Γραφείο της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Η ημερίδα επικεντρώθηκε στο μοντέλο των προϊόντων που έχουν ανάγκη και χρειάζονται οι χώρες αυτές, στο φορολογικό τους καθεστώς και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να κάνει φθηνότερες εξαγωγές.  Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Μπέττυ Λάρδα, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Α΄ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα Αλβανίας με θέμα τις Ελληνο-Αλβανικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις –Εξαγωγές στην Αλβανία, ο Γιάννης Μαρούτσος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια Βουλγαρίας, με θέμα τις Ελληνο-Βουλγαρικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις-Εξαγωγές στη Βουλγαρία, αλλά και ο Χρήστος Φαρμάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, ΥΠΕΞ- Β5 Δ/νση, με θέμα την Οικονομία και το «Επιχειρείν» στο Κόσσοβο.  Την ημερίδα χαιρέτησε, επίσης η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαγδαληνή Καρακόλη.  
 
► ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ»  
Το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με το Σωματείο Ανεξάρτητων 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Μακεδονίας «Άγιος Χριστόφορος» έθεσε 
υπό την αιγίδα του τη διεξαγωγή της 6ης ημερίδας του Insuranceforum.gr (που 
για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη), στην αίθουσα του 
Κοβεντάρειου την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 από τις 17.00 έως τις 21.00. Ο τίτλος της ημερίδας, στην οποία αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που 
απασχολούν έντονα τους διαμεσολαβητές αυτό το διάστημα, ήταν: 
«Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή». 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 παραβρέθηκε στο Επιμελητήριό ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε), κ. Γιώργος Γεροντούκος, ο οποίος και ενημέρωσε συνάντηση με τα μέλη της διοίκησης και μέλη του Επιμελητηρίου για τις δράσεις που 
υλοποιεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ για τη διευκόλυνση των Μικρομεσαίων οικονομικών μονάδων 
στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών τους σχεδίων.  
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Η παρουσίαση του κ. Γεροντούκου με θέμα: «Ενεργές δράσεις της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για 
τη στήριξη των Επιχειρήσεων» επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στα εξής: 
-Στην αναδιάρθρωση δανείων κεφαλαίων κινήσεων με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ 
-Στην παροχή δανείων χαμηλού κόστου : Δράση ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική 
επανεκκίνηση -Στο πρόγραμμα εγγύησης της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών 
-Στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  
Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενημερωτική εκδήλωση - ανοιχτή 
συζήτηση με θέμα: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή έως και σε 100 δόσεις 
των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία». 
Συντονιστές της συζήτησης ήταν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κυριακίδης 
και ο Οικονομικός Επόπτης κ. Σαρρής. Το θέμα παρουσίασαν ο οικονομολόγος 
κ. Βασίλης Ελισαίος και το μέλος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού 
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) κ. Δημήτρης Καρακασίδης. 
Επίσης έγινε παρέμβαση για τα κόκκινα δάνεια από τον Πρόεδρο του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας κ. Μανώλη Καρακάση 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Το Επιμελητήριο, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών και Καφε-
Ζαχαροπλαστείων Κοζάνης «Ο ΕΡΜΗΣ»  και η Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση - ανοιχτή 
συζήτηση με θέμα:  
«Ενημέρωση σε θέματα Υγειονομικών Διατάξεων που αφορούν τη Λειτουργία 
των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 
2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου. 
Κύρια ομιλήτρια ήταν η Προϊσταμένη του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. 
Κοζάνης, κ. Αναστασία Τσαμπούρη. 
 
 
 
 
 
 

► ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 
    Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συνεχή επιβαλλόμενα απεχθή μέτρα της κυβέρνησης εναντίον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που οδηγούν σε παντελή έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και χιλιάδες λουκέτα, αλλά και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα μέλη που πλήττονται από την επικρατούσα οικονομική κατάσταση, η Διοίκηση αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας με καλεσμένους τους εκπροσώπους τους εκπροσώπους των Αρχών της περιφερειακής ενότητας, αλλά η «κοπή της βασιλόπιτας» να γίνει πριν την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μηνός Ιανουαρίου 2014 μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

 
Α Λ Λ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
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► ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORK SHOP ΜΕ ΕΕΔΕ ΚΑΙ ΣΕΒ ΓΙΑ ‘ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ’ 
    Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ελλάδος (ΣΕΒ), συνδιοργάνωσαν συνάντηση εργασίας – σεμιναρίο (work shop) στο Επιμελητήριο σε περίπου δεκαπέντε (15) επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικό, με θέμα: «Προνοητική Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». 
Το σεμινάριο ήταν τρίωρο, με εισηγητές καταρτισμένους επί του θέματος. 
 

► ΣΤΗΣΙΜΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΠΙΤΑΚΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑ»  
    Στα πλαίσια της στήριξης της τοπικής αγοράς και να γίνουν γνωστά στους 
επισκέπτες την περίοδο της Αποκριάς τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, στήθηκαν 
στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης από 20 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2014 τα 
παραδοσιακά σπιτάκια του Επιμελητηρίου, όπου τοπικές επιχειρήσεις προέβαλαν και 
προώθησαν τα προϊόντα τους σε επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 
Αποκριάς στην Κοζάνη. 
 
► ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ 
Στα πλαίσια της συνεργασίας Επιμελητηρίου και του Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Π.Ε. Κοζάνης, όπως και πέρυσι, λειτούργησε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης από 8 έως 28 Μαρτίου 2014 «‘Έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων» επισκέψιμη από όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.  
 

► ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟ 1.1.2015 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
    Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και επισκέφθηκαν το Επιμελητήριο για να συζητήσουν επί του θέματος της κατάργησης της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 1 Ιανουαρίου 2015, οι βουλευτές κα Ουζουνίδου και Κασαπίδης το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014.  
 

► ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΜΕ απόφαση της Διοίκησης του Επιµελητηρίου εγκρίθηκε χορήγηση χρηµατικού ποσού χιλίων ευρώ (1000,00) για τη βράβευση επιχειρηµατιών που συµµετείχαν στο Διαγωνισµό Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας που διοργάνωσει ο Δήµος Κοζάνης µε θέµα: «Εισαγωγή στην κοινωνική οικονοµία και τις σύνχρονες κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ε.Ε».  
 
► EKΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘‘ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013’’ 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΝΚΟ και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ- συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ενημέρωση των Δικαιούχων της Περιφερειακής Ενότητας 
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Κοζάνης που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ‘‘Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013’’ για την ορθή υλοποίηση του έργου τους. Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες» τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6.00μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης 
Η ενημέρωση για το πρόγραμμα έγινε από τα αρμόδια στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και απευθυνόταν αποκλειστικά σε όσους εντάχθηκαν ως Δικαιούχοι σε αυτό. 
 
► ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ‘ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ’ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΣΥΠ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Στα πλαίσια της συνεργασίας και του Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Π.Ε. Κοζάνης για την πραγματοποίηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τόπου μας μιας ανοιχτής δράσης για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με σκοπό το άνοιγμα του σχολείου στην πραγματική ζωή, ως αίτημα των καιρών και φυσικό επακόλουθο των εξελίξεων στη χώρα μας, υπήρξε ένα σχέδιο εργασίας που ακολούθησαν οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν με ομάδες μαθητών τους στην προσπάθεια για ανάπτυξη ποικίλων ικανοτήτων - δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο «επιχειρείν». 
Το εν λόγω σχέδιο εργασίας περιελάμβανε και «εκπόνηση εργασιών» για τα τοπικά προϊόντα που παράγουν επιχειρήσεις της περιοχής μας, με επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις αυτές και γνωριμία «εκ των έσω» με τα στάδια και τις διαδικασίες παραγωγής που οδηγούν στο τελικό προϊόν και στους τρόπους διακίνησής του στις αγορές. 
Στην εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Σταδιοδρομίας»  στην αίθουσα «Κοβεντάρειο» την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30 το πρωί. οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολικών μονάδων που έλαβαν μέρος στην εκπόνηση εργασιών σε τέσσερις επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης στα πλαίσια προγραμματισμένων προγραμμάτων με τίτλο «Επιχειρηματικότητα Νέων. Οι Μαθητές Επιχειρούν».  
    Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των τεσσάρων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα οι οποίες ήταν: 
α) Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», παραγωγή, τυποποίηση, εμπορία ροδάκινων, που θα εκπροσωπηθεί από τον Διευθυντή κ. Σακούλα. 
β) Ο κ. Καρακούλας Ευάγγελος με παραγωγή, τυποποίηση μανιταριών στην Κερασιά. 
γ) Η εταιρία «ΚΩΝ. ΚΑΙ Κ. ΒΑΜΒΑΣ ΟΕ ‘ΒΑΜΒΑΣ FROST’» με επαγγελματικό εξοπλισμό, επαγγελματικά ψυγεία. 
δ) Το ξενοδοχείο συγκρότημα «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΞΕ», που εκπροσωπήθηκεί από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Παντελίδη Ιάκωβο. 
 
► ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ «ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:00 το πρωί από το κτίριο του Επιμελητηρίου Κοζάνης ξεκίνησε συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τα μέτρα και τις 
πολιτικές που πλήττουν τις παραγωγικές τάξεις. 
Η διαμαρτυρία στις 10:30 συνεχίστηκε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και 
κατέληξε με πορεία αυτοκινήτων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(στη ΖΕΠ), όπου επιδόθηκε «Ψήφισμα» στο οποίο προέβησαν τα 4 Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια Δυτ. Μακεδονίας και ενέκριναν όλα τα Επαγγελματο-Βιοτεχνικά Σωματεία - Σύνδεσμοι, οι Ομοσπονδίες και οι Εμπορικοί Σύλλογοι της 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.  
► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (BITOLA) 
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Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης έλαβε μέρος την Τρίτη 
11 Νοεμβρίου 2014, στην Επιχειρηματική Ημερίδα, που διοργάνωσε στο 
Μοναστήρι (Bitola) το Γραφείο Συνδέσμου του ΥΠΕΞ στη γειτονική χώρα της 
ΠΓΔΜ, με 16μελή επιχειρηματική αποστολή.  
Σκοπός της Ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν από τη Δυτική Μακεδονία και το Επιμελητήριο Φλώρινας, αλλά και άλλα Επιμελητήρια και φορείς από τη βόρειο 
και κεντρική Ελλάδα,  ήταν η ενημέρωση για θέματα που αφορούν το διμερές 
εμπόριο Ελλάδας –ΠΓΔΜ, η ανάπτυξη επιχειρηματικών επαφών και η υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας. Για την επίτευξη του στόχου, το Γραφείο Συνδέσμου με 
την προσωπική επιμέλεια της Εμπορικής Ακολούθου κας  Όλγας Μεζερίδου 
διοργάνωσε προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις για τους Έλληνες επιχειρηματίες με αντιστοίχου ενδιαφέροντος επιχειρηματίες της γειτονικής 
χώρας. 
Στην αποστολή του Επιμελητηρίου Κοζάνης συμμετείχαν οι παρακάτω 
επιχειρήσεις – μέλη: 
1. Βούρκα Αφροδίτη, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Μάρμαρα Βούρκα Α.Ε.’, 
(βιομηχανία μάρμαρων) 2. Μπαγκατζούνης Αθανάσιος, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Μάρκος 
Μπαγκατζούνης και Υιοί ΑΕΒΕ’, (είδη διατροφής, μπαχαρικά) 
3. Παρασκευάς Δημήτριος, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Μύλοι Παρασκευά ΟΕ’ (προϊόντα αλευρόμυλων, δημητριακά) 
4. Λίτας Χρυσοβαλάντης (μεταλλικές κατασκευές – μεταλλικά κτίρια) 
5. Κυριακίδης Κωνσταντίνος (μεταλλικές κατασκευές – πόρτες, παράθυρα) 6. Χωλόπουλος Ελευθέριος εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Axel Team Private 
Company’ (σκούπες πλύσης, μεταλλικές κατασκευές) 
7. Βοϊτσίδης Χρήστος, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Ε. Παραστατίδης ΑΕ 
Μεταλλικών Κατασκευών’ (παραγωγή ηλεκτρομηχανολογικών υλικών) 
8. Παφύλης Δημήτριος, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Υιοι Κωνσταντίνου Παφύλη’ 
(συστήματα πέδησης αυτοκινήτων οχημάτων) 
9. Ευρενιάδης Αναστάσιος, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Κεσόγλου – Ευρενιάδης ΟΕ’ (υαλοπίνακες, κρύσταλλα, καθρέπτες) 
10. Καραθανάσης Ιωάννης, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Καραθανάσης Α.Ε.’ 
(εμπορία επίπλων) 11. Παράνομος Ιωάννης, εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Αφοί Παρανόμου ΟΕ’ 
(εμπορία ξυλείας) 
12. Παπαγεωργίου Ηλίας (εμπορία ξυλείας) 
Νικολαϊδης Ιωάννης (επεξεργασία - εμπορία μαρμάρων) 
13. Μαργαρίτης Ευάγγελος εκπροσωπώντας την εταιρία ‘Μαργαρίτης Ευάγγελος 
και Σια ΟΕ’ (χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών – εμφιαλωμένων νερών) 
14. Θεοδωρίδης Θεόδωρος (μεταλλικές κατασκευές) 
15. Κυριαζόπουλος Στέφανος (κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων). 
 Πριν την έναρξη των επιχειρηματικών συναντήσεων έγιναν στα πλαίσια της 
Ημερίδας οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί εκ μέρους του Πρόεδρου του 
Επιμελητηρίου στα Bitola  κ. Mirko Velkovski και των εκπροσώπων του Γραφείου Προξενικών και Οικονομικών-Εμπορικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ στην ΠΓΔΜ, της 
κας Ελένης Πορίχη και της κας Όλγας Μεζερίδου.  
Μίλησαν ακόμα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Κώστας Κυριακίδης 
για τις δυνατότητες διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των περιοχών 
Π.Ε. Κοζάνης και Μοναστηρίου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. 
Σάββας Σαπαλίδης ο οποίος περιέγραψε την οικονομική κατάσταση και τις 
εξαγωγικές δυνατότητες  των επιχειρήσεων της Π.Ε. Φλώρινας,  ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού Λιμένος της Ηγουμενίτσας, κ. Βασίλης Διαμαντής και ο Δ/ντής κ. 
Κων/νος Γρινιάς για θέματα σχετικά με το ρόλο του λιμανιού στην ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, ο εκπρόσωπος της Alpha Bank κ. Δημήτριος 
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Παπαϊωάννου για θέματα τραπεζικής στήριξης των επιχειρηματιών, ενώ 
παρουσίαση των οικονομικών και εμπορικών δυνατοτήτων, καθώς και της 
επιχειρηματικής φυσιογνωμίας της περιφέρειας του Μοναστηρίου έκανε στους 
συμμετέχοντες ο κ. Nikola Dimkovski, μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου 
στα Bitola. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις του τύπου Β2Β που ακολούθησαν, έδειξαν ότι 
υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για συνεργασίες  σε 
τομείς που μπορούν να αποβούν ωφέλιμες και για τις δύο πλευρές.  Τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής του Επιμελητηρίου Κοζάνης αντάλλαξαν 
στοιχεία επικοινωνίας με τους επιχειρηματίες της ΠΓΔΜ, με τους οποίους ήρθαν 
σε επαφή, και ικανοποιημένοι επέστρεψαν αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην έδρα τους αναμένοντας  αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον και 
συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση νέων συνεργασιών. 
 
 
 
  
 
   

► ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης επισκέφθηκε την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 αντιπροσωπεία 10 -12 Κινέζων επιχειρηματιών, που συνοδεύονταν από στελέχη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, οι οποίοι περιόδευσαν στην περιοχή, με σκοπό να έρθουν σε επαφή με εξαγωγικές επιχειρήσεις -και όχι μόνο- κυρίως τροφίμων –ποτών, μαρμάρου, κ.α. 
Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα ενώ μεταξύ των επιχειρηματιών και της ξένης αντιπροσωπείας ανιχνεύθηκαν τυχόν μελλοντικές συνεργασίες και ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων στην Κινεζική αγορά. 
 

► ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Κων/νο Κυριακίδη  και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής επισκέφθηκε την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 αντιπροσωπεία επιχειρηματιών από την Περιφέρεια Κορυτσάς της Αλβανίας με επικεφαλή τον Βουλευτή Κορυτσάς κ. Ilirian Pendavinji στην οποία συμμετείχαν ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Anton Gurakuqi και ο Δ/ντής Ορυχείων Λιγνίτη Κορυτσάς κ. Gazmor Dede.  
Η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα των επαφών που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στα Τίρανα της Αλβανίας, στις 28 και 30 Μαρτίου 2014, με την ευκαιρία της συμμετοχής επιχειρηματιών – μελών του Επιμελητηρίου στην διεθνή έκθεση κατασκευών «Constructions 2014», που έλαβε χώρα το εν λόγω διήμερο.  
 Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συνάντηση  οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για διεύρυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών, αλλά  και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων και παραγόντων με χρήση κοινών προσεγγίσεων, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο πλευρών.  
 

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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► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «TIR» ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Κοσμίδης συμμετείχε εκ μέρους του Επιμελητηρίου στην 
επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Μακεδονίας – 
Θράκης από 13 έως 16 Μαρτίου 2014 στο Βουκουρέστι στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης «ΤΙR» στη Ρουμανία. 
 

► ΕΘΥΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2014 εθιμοτυπική επίσκεψη στο 
Επιμελητήριο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Συνταξιούχων 
ΟΑΕΕ, οι οποίοι και συνομίλησαν με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και συζήτησαν τη στήριξη του 
Επιμελητηρίου σε κάθε δίκαιο αίτημα τους . 
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  
Επισκέψεις και συναντήσεις με τους Διευθυντές των Σούπερ Μάρκετ της περιοχής 
πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Μάρτιο 2014 σε μια ακόμη προσπάθεια τοποθέτησης τοπικών προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων της περιφερειακής 
ενότητας Κοζάνης. 
 

► ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
Σε συνέχεια προκαθορισμένων συσκέψεων των Προέδρων των Επιμελητηρίων 
Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2014 αυτή τη φορά στα 
Γρεβενά, σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι κ. κ. Κων/νος Κυριακίδης, 
Χαράλαμπος Καραταγλίδης, Νικόλαος Ράμμος, Σάββας Σαπαλίδης, Πρόεδροι των 
Επιμελητηρίων, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας αντίστοιχα. 
 Στη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες της 
περιοχής μας βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση λόγω της παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης και των πολλαπλών υποχρεώσεών τους, δίνουν τον ύστατο 
αγώνα της επιβίωσης τους και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) και εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΑΠ, Φόρος 
Εισοδήματος 26% από το πρώτο ευρώ). 
Γίνεται πλέον φανερό ότι με την ψήφιση Νόμων και τις σχετικής εγκυκλίους που εκδίδονται  αποσκοπούν στον αφανισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Χώρα 
μας, γεγονός που αποδεικνύεται και από την προσπάθεια αφανισμού των 
Επιμελητηρίων,  που θα έχει ως συνέπεια και το κλείσιμο των συνδικαλιστικών 
οργάνων των ελεύθερων επαγγελματιών (εμπορικών συλλόγων κτλ). 
Στη συνέχεια αποφασίσθηκε να εκδοθεί κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας των 
Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας, αφού εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια 
τους, τα οποία θα προσδιορίσουν και περαιτέρω κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και 
ενημέρωσης των μελών τους για την παραπληροφόρηση που επιχειρείται σε βάρος 
των Επιμελητηρίων και των συνδικαλιστικών οργάνων τους.  Τέλος στην σύσκεψη συζητήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των Επιμελητηρίων 
Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή και υλοποίηση προγράμματος Προώθησης- 
Ενημέρωσης Αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Αγορά και στις τρίτες χώρες. 
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ  
Το Επιμελητήριο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία επιχειρηματιών από το Λίβανο στις 24 
Σεπτεμβρίου 2014 στα πλαίσια επίσκεψης τους στην Περιφέρεια Δυτικής 
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Μακεδονίας. Κατά την επίσκεψη τους οι Λιβανέζοι επιχειρηματίες ήρθαν σε επαφή με 
εκπροσώπους τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας το δεκαήμερο της Αποκριάς 2014, το Επιμελητήριο εκτύπωσε τριάντα χιλιάδες (30.000) ενημερωτικά έντυπα για την Κοζανίτικη Αποκριά και τα τουριστικά αξιοθέατα της περιφερειακής ενότητας. Τα ενημερωτικά έντυπα διαμοιράστηκαν στα διερχόμενα οχήματα στα διόδια Πολυμύλου και Μαλακασίου στο Μέτσοβο και στο Εμπορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης «ΚΟΣΜΟΣ». 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
► 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 2013 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  
• Τον Σύνδεσμο Αδειούχων Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματιστικών Έργων Ν. Κοζάνης «Ο ΗΛΙΟΣ»  
• Τον Πολιτιστικό Σύλλογο για τη Διαφύλαξη της Κοζανίτικης Παράδοσης «ΚΑΣΜΙΡΤΖΙΔΙΣ»  
• Τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Κανακαιρίσοι» 
• Το Σωματείο Κρεοπωλών Κοζάνης 

 
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  

 
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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• Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 
 
 
► 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 2013 για ενίσχυση και στήριξη των σκοπών της ποσό ύψους  
 
 
 
 
 
 
 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ  
Στις 17 Μαρτίου 2014 το Επιμελητήριο έστειλε στους Βουλευτές περιφερειακής ενότητας Κοζάνης το παρακάτω Υπόμνημα: 
«Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Βουλευτές Π.Ε. Κοζάνης,  
Πρωτίστως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Ελληνικά Επιμελητήρια, που απαριθμούν περίπου 900.000 επιχειρήσεις-μέλη, είναι το τμήμα του δημοσίου τομέα που πρώτο αντιλήφθηκε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και συμβάλλουν στην υλοποίησή τους χωρίς «ναι μεν, αλλά».  
Ωστόσο, για να πετύχει η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ισχυρά επιμελητήρια ως εταίρους τόσο των πολιτικών όσο και των επιχειρήσεων.  
Με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής, τα Επιμελητήρια θα στερηθούν το μοναδικό έσοδό τους, δεδομένου ότι δεν επιχορηγούνται ούτε με ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε παύση της λειτουργίας τους. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταργηθούν. Κατά συνέπεια κάποιος φορέας θα πρέπει να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Αν αύριο τα επιμελητήρια υποχρεώνονταν να διακόψουν τη λειτουργία τους εξαιτίας της έλλειψης εθελοντικών συμμετοχών, θα ξανάνοιγαν μεθαύριο ως κρατικοί φορείς. Στην περίπτωση αυτή, το ελληνικό Δημόσιο θα αναγκαστεί να αυξήσει τον Προϋπολογισμό του για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Και αυτό θα συμβεί τη στιγμή που η μεγάλη προσπάθεια στρέφεται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε αυτή της μείωσης των δημοσιονομικών δαπανών.  
Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζετε ότι με βάση τα στοιχεία του 2010 (στην αρχή της κρίσης) τα συνολικά έσοδα από συνδρομές του συνόλου των 59 Επιμελητηρίων ανήλθαν σε 53 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μέση συνδρομή ανέρχεται σε περίπου 62 ευρώ ετησίως. Το 85% των μελών πληρώνει τη βασική συνδρομή των 50 ευρώ ετησίως, δηλαδή κάτι παραπάνω από 4 ευρώ μηνιαίως, ποσό που αντιστοιχεί σε ένα πακέτο τσιγάρα. Εξάλλου, ο νόμος ορίζει ότι περίπου το 10% των εσόδων από τις συνδρομές πρέπει να μεταβιβάζεται στις εργοδοτικές ενώσεις, έσοδο το οποίο, επίσης, θα αποστερηθούν.  
Οι καθιερωμένες επιμελητηριακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν: (δεδομένου ότι οι προσφερόμενες από τα Επιμελητήρια υπηρεσίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους, στο σημείο αυτό μπορούν να γίνουν οι σχετικές προσθαφαιρέσεις)  
● Λειτουργία ως Σύμβουλος στην εκάστοτε κυβέρνηση και τους δημόσιους φορείς σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής.  

 
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  
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● Εκπροσώπηση, υποστήριξη και ανάδειξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
● Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών από και προς ξένες χώρες, με σκοπό τη διεύρυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.  
● Ανάπτυξη επαφών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς, με στόχο την ενημέρωση και την προώθηση θέσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρήσεων.  
● Παροχή δωρεάν πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις-  
μέλη του  
● Έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης και δελτίων ΑΤΑ.  
● Περαιτέρω κατάρτιση.  
● Διαφήμιση της περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων.  
● Διαμεσολάβηση με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό. 
● Διαιτησία και διαμεσολάβηση .  
● Συμβουλές σε νομικά και φορολογικά θέματα.  
● Διατήρηση μητρώου εμπορικών σημάτων και εμπορικών αντιπροσώπων.  
Από τότε που ξεκίνησε η κρίση έχουν προστεθεί οι παρακάτω τομείς: ● Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.  
● Φορέας ενιαίας εξυπηρέτησης (one stop shop) για όσους ξεκινούν δΙΚΙ1 τους επιχείρηση.  
● Σύμφωνα με τον νόμο του 2011 τα επιμελητήρια στο μέλλον θα εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης.  
Ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, τα επιμελητήρια αποτελούν το μοναδικό σημείο προώθησης και δικτύωσης της τοπικής οικονομίας. Είναι η μόνη ομάδα ειδικών συμφερόντων και ο μόνος επαγγελματικός φορέας της οικονομίας που μπορεί να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Τα επιμελητήρια αποτελούν στην ουσία τη φωνή της οικονομίας στις περιφέρειες. Η ύπαρξη ενός εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου σε κάθε νομό της χώρας ανταποκρίνεται στην ανάγκη επιτόπιας μελέτης των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής, στην καταγραφή αυτών και στην προβολή τους προς την Πολιτεία, είτε αυτοτελώς είτε μέσω του πανελλήνιου συντονιστικού οργάνου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κατά συνέπεια ο επιχειρούμενος αφανισμός των επιμελητηρίων θα οδηγήσει στην ματαίωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.  
Επιπρόσθετα, η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής, συνεπώς και της οικονομική; συνδρομής, έχει ήδη απασχολήσει την Ε.Ε. καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι αντίστοιχες αποφάσεις στηρίζουν τη διατήρηση της υποχρεωτικότητας. Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις η υποχρεωτική συνδρομή δεν αποτελεί φόρο υπέρ τρίτων, ούτε εμπόδιο στην ελευθερία για την ίδρυση επιχειρήσεων στη χώρα και είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι σχετικές αποφάσεις, η οικονομική συνδρομή συνιστά ανταποδοτική εισφορά για το ρόλο που διαδραματίζουν τα επιμελητήρια στην οικονομική ζωή της χώρας, στις σχέσεις μεταξύ των οικονομικών παραγόντων και της κυβέρνησης, καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους.  
Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, πώς τέθηκε θέμα κατάργησης των απαιτήσεων υποχρεωτικής εγγραφής και συμμετοχής των επιχειρήσεων στα ελληνικά επιμελητήρια, από τη στιγμή που οι απαιτήσεις αυτές, είναι καθ' όλα συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, είναι «απαιτήσεις άξιες προστασίας», σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι σκοπούν να εξασφαλίζουν το ήθος και την τήρηση των αρχών της δεοντολογίας, καθώς και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών.  
Εδώ εγείρεται, λοιπόν, το ερώτημα ποιον εξυπηρετεί αυτή η κατάργηση; Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη στήριξή σας, προκειμένου να διασωθεί ο 
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επιμελητηριακός θεσμός και να συνεχίσει να προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική μας οικονομία».  
 
► ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 31ΗΣ/ 12 / 2014. 
Στις 2 Ιουνίου 2014 το Επιμελητήριο απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ι. Βρούτση και τη Διοικήτρια του ΟΑΕΕ κα Γ. Κωτίδου ζητώντας την παράταση ισχύος δικαιώματος υπαγωγής ασφαλισμένων σε χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014. 
Η επιστολή είχε ως εξής: 
    «Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4075/2012 «παρέχεται δικαίωμα υπαγωγής στην αμέσως  κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που οι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά» με υποβολή εφάπαξ αίτησης του ενδιαφερομένου ασφαλισμένου έως και την 31/12/2014, με την παρούσα επιστολή σας ζητούμε, αν και υπολείπονται επτά μήνες ως την συγκεκριμένη ημερομηνία, ήτοι το τέλος του έτους 2014, να μεριμνήσετε ώστε το μέτρο να ισχύσει και καθ’ όλη  τη διάρκεια του έτους 2015 τουλάχιστον. 
    Πιστεύουμε, αφουγκραζόμενοι τους προβληματισμούς που εκφράζουν τα μέλη του Επιμελητηρίου μας και γνωρίζοντας από «πρώτο χέρι» τον σκληρό αγώνα τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης που περισσότερο από όλους έπληξε την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, ότι δίδοντας παράταση υπαγωγής στη ρύθμιση και μάλιστα ανακοινώνοντας αυτή το συντομότερο δυνατό, θα δοθεί η δυνατότητα σε μεγάλο και μάλιστα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων  να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να ωφεληθούν από το μέτρο. 
    Κατ’ αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι θα «ανασάνουν» κυριολεκτικά, καθώς είναι πλέον επιβεβαιωμένο στην πράξη ότι οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν, δεν δύνανται  να καταβάλουν μηνιαία τα υπέρογκα ποσά που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία όπου αυτοί υπάγονται υποχρεωτικά και τα οποία θα έπρεπε από καιρό να αναπροσαρμοστούν μειωτικά όπως μειώθηκε δραστικά το κατά κεφαλή εισόδημα όλων των Ελλήνων την τελευταία πενταετία, αλλά και το ταμείο του ΟΑΕΕ θα ωφεληθεί πάραυτα.» 
 
► ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
«Ψήφισμα» στο οποίο προέβησαν τα 4 Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
Δυτ. Μακεδονίας και ενέκριναν όλα τα Επαγγελματο-Βιοτεχνικά Σωματεία - 
Σύνδεσμοι, οι Ομοσπονδίες και οι Εμπορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για τα μέτρα και τις πολιτικές που πλήττουν τις παραγωγικές τάξεις, 
επέδωσαν στην Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας κα Ευταξά, την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014. 
Το κείμενο του Ψηφίσματος ήταν το εξής: 
 «Με το παρόν στο οποίο προέβηκαν τα  4 Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, και ενέκριναν  οι Ομοσπονδίες, τα Επαγγελματο βιοτεχνικά Σωματεία - Σύνδεσμοι και οι Εμπορικοί Σύλλογοι  καλούνται  οι Έμποροι, οι Βιοτέχνες, οι Επαγγελματίες της περιοχής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:00 πμ στα κατά τόπους Επιμελητήρια, για να στείλουν μήνυμα προς την Κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο ενάντια στις πολιτικές και τα μέτρα που οδηγούν στην οικονομική τους αφαίμαξη, στην επαγγελματική τους εξουθένωση, στην ψυχολογική τους κατάρρευση και εν κατακλείδι στη φυσική εξόντωση των ΜμΕ και στη συρρίκνωση του εμπορίου,  της παραγωγής και των υπηρεσιών στη χώρα μας και για να εναντιωθούν με ένα ηχηρό «ΟΧΙ» : 
- στην υπερφορολόγηση και την απομύζηση των εισοδημάτων 
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- στη διάλυση της αγοράς και των ΜμΕ και σε όλα τα άδικα νομοθετήματα,  
  μέτρα και αποφάσεις που έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο χιλιάδες 
  μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πάνω 
  από 250.000 σε όλη τη χώρα, 
- στην υποβάθμιση του ασφαλιστικού συστήματος,  
- στην διάλυση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,  
- στην ανάλγητη και εξοντωτική εισπρακτική πολιτική του ΟΑΕΕ 
-στην έλλειψη επενδυτικών και αναπτυξιακών  κινήτρων στήριξης 
 εξωστρεφών κλάδων στους οποίους η περιοχή μας μπορεί να αποκτήσει 
 συγκριτικό πλεονέκτημα 
-στην έλλειψη ρευστότητας   
-στο 30 και πλέον % της ανεργίας που μαστίζει τη Δυτ. Μακεδονία, 
- στην μείωση των συντάξεων,  
-στην «βασιλεία» και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής γραφειοκρατίας,  
-στην καθίζηση της αγοραστικής δύναμης 
-στην αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας 
-στην εξαθλίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων,  
-στην περιθωριοποίηση των Επιμελητηρίων ως «Συμβούλων της Πολιτείας» και ως Κοινωνικών Εταίρων,   
Ακόμη, τα Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν  ειδικότερα  την αντίθεσή τους  : 
1)  Στο εξοντωτικό φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον με τα εξωφρενικά πρόστιμα των άπειρων νομοθετικών διατάξεων που οδηγούν με ακρίβεια στον αφανισμό των ΜμΕ και ΑΜΕΣΑ ΖΗΤΟΥΝ:  
-Κατάργηση του Νόμου για την φορολογία του 26% από το πρώτο ευρώ. 
- Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου. 
- Κατάργηση των εξοντωτικών προστίμων, των αναγκαστικών εισπράξεων  
  οφειλών – προσωποκρατήσεων. 
-Αποποινικοποίηση των οφειλών του ΟΑΕΕ και επαρκής κρατική  
 χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων 
- Θεώρηση όλων των βιβλιαρίων ασθενείας χωρίς προϋποθέσεις 
- Νέα ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς φορείς  
-«Πάγωμα»- κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλομένων και εξόφληση των τρεχουσών για άμεση λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας  
-Αναθεώρηση των προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος ανεργίας σε 
 πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ 
- Δραστική μείωση του ποσού μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογη με  
 τη μείωση του βιοτικού επιπέδου και της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων  
- Επιστροφή των αποθεματικών των Ταμείων 
2) Στην περιφρόνηση του εκατονταετούς θεσμού των Επιμελητηρίων και την επαπειλούμενη διάλυση και παύση αυτών . 
Απευθύνουμε βροντερό «ΟΧΙ» στην προκλητική επιμονή των συναρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης –παρά την αντίθετη διακηρυγμένη βούληση και κατάθεση τροπολογίας από 185 βουλευτές όλων των κομματικών παρατάξεων- για τη συστηματική προσπάθεια αποδόμησης των Επιμελητηρίων της χώρας, που αποτελούν τον ουσιαστικότερο Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας, τους Πυλώνες στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης,  -από την οποία προέρχονται οι περισσότερες θέσεις εργασίας -και σε περιφερειακό επίπεδο, το μοναδικό σημείο προώθησης και δικτύωσης της τοπικής οικονομίας. 
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 Λέμε «ΟΧΙ» στον αφανισμό τους, που θα οδηγήσει στη ματαίωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στο μαρασμό των συνδικαλιστικών επαγγελματικών οργανώσεων και στην παντελή εγκατάλειψη του μικρομεσαίου επιχειρηματία και ελεύθερου επαγγελματία στο έλεος πρακτικών και συμπεριφορών που αντιλαμβάνονται τους ΜμΕ ως νούμερα σε λευκό χαρτί και όχι ως ανθρώπινες ζωές! 
Το παρόν αποφασίζεται να αποσταλεί στους: 
-Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  
-Πρόεδρο της Κυβέρνησης και Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
-Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 
-Υπουργό Οικονομικών 
-Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
-Υφυπουργό οικονομικών  
-Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
- Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  
-Υφυπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
-Υπουργό Μακεδονίας –Θράκης 
Αποφασίζεται ακόμη να επιδοθεί στο γραφείο της  Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ) στην  Κοζάνη και ώρα 13:00, με πορεία των επαγγελματικών οχημάτων όλων των Εμπόρων, Βιοτεχνών & Επαγγελματιών που θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η οποία  θα ξεκινήσει στις 11:30 από τη θέση «ΝΙΑΜΕΡΟΣ»  Κοζάνης και θα κινηθεί με κατεύθυνση τη ΖΕΠ δια μέσου των κεντρικών οδών της πόλης της Κοζάνης.  
Το «ΨΗΦΙΣΜΑ» την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2014 θα αναρτηθεί στις εξώθυρες των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας, θα δημοσιευτεί  στα έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής και θα μεταδοθεί από τα λοιπά ΜΜΕ». 
 
► ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΞΥΛΟΥ 
Στις 3 Δεκεμβρίου 2014, μετά από συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μηνός Οκτωβρίου, απεστάλη η παρακάτω επιστολή στο Δήμο Κοζάνης: 
«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, Σχετικά με το θέμα της λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Ξύλου (ΒΙΟ.ΠΑ) 
Κοζάνης, θα θέλαμε  να μας ενημερώσετε για τυχόν νέες εξελίξεις, καθώς  και για το 
σχεδιασμό της Δημοτικής σας Αρχής για την αξιοποίησή του, (σύμφωνα με το σκοπό 
ίδρυσής του και το καταστατικό της εταιρίας διαχείρισής του),  δεδομένου ότι υπάρχει 
έντονος προβληματισμός και ερωτηματικά για το μέλλον του από μέλη του 
Επιμελητηρίου μας και από εκπροσώπους του κλάδου των Έπιπλο-Ξυλουργών, που 
εκφράστηκαν και στην τακτική συνεδρίαση μηνός Οκτωβρίου 2014 του Διοικητικού 
μας Συμβουλίου. 
Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, ευχαριστούμε εκ των προτέρων».  
► ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Στις 5 Δεκεμβρίου 2014 απεστάλη έγγραφο στο Δήμο Κοζάνης με θέμα: 
«Διευκολύνσεις στάθμευσης επαγγελματικών οχημάτων και οχημάτων 
Επαγγελματιών στο κέντρο της Κοζάνης». 
Το κείμενο του εγγράφου είχε ως εξής:  «Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,  
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες – ελεύθεροι επαγγελματίες στην 
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και εκτέλεση ολιγόλεπτων  εργασιών στα πλαίσια 
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της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εντός του κέντρου της πόλης της Κοζάνης, 
το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μας, μετά από εισήγηση της «επιτροπής κυκλοφοριακού»  
του Επιμελητηρίου,  προτείνει την λήψη από το Δημοτικό σας Συμβούλιο των 
παρακάτω αποφάσεων: 
α) άμεση  έκδοση από το Δήμο Κοζάνης  ειδικής «κάρτας στάθμευσης» επαγγελματικού οχημάτος», την οποία θα μπορούν να προμηθεύονται  οι δικαιούχοι 
ενδιαφερόμενοι έναντι λογικού αντιτίμου, (με την επίδειξη στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Κοζάνης της άδειας κυκλοφορίας του επαγγελτικού οχήματος) για στάθμευση των αυτοκινήτων τους κατ’ ελάχιστο χρόνο 15 λεπτών της ώρας στις θέσεις 
στάθμευσης (με παρκόμετρο).  
Προτεινόμενο αντίτιμο:  για ένα (1) μήνα, ποσό πέντε (5)ευρώ, 
για τρεις (3) μήνες, ποσό 12 ευρώ και 
για έξι (6) μήνες, ποσό 20 ευρώ. 
για ένα (1) έτος, ποσό 30 ευρώ.  
β) Οι επιτρεπόμενες ώρες για φορτοεκφορτώσεις στον κεντρικό πεζόδρομο να 
αυξηθούν με απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου  κατά μισή ώρα οπωσδήποτε το πρωί και αν είναι δυνατό και το απόγευμα, ήτοι το πρωί να επιτρέπεται η 
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από  ώρα 9:00 που ανοίγουν τα καταστήματα έως 
και ώρα 11:30 (ή αν είναι εφικτό και πριν τις 9:00  από τις 6:00πμ) και το  απόγευμα από ώρα 15:00 έως και 17:30. 
γ) να αυξηθούν  οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης επαγγελματικών οχημάτων ιδιαίτερα 
στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης και στις οδούς: -Ρήγα Φεραίου γωνία με Παύλου Μελά, (1 θέση)  
-Π. Χαρίση ( πιο πάνω από θέση ΑΜΕΑ) (1  θέση) 
-Ξ. Τριανταφυλλίδη 10-12 (1 θέση) 
-Ιπποκράτους (έμπροσθεν σουπερ μάρκετ «Αρβανιτίδη») (1 θέση) 
-Μάρκου Σιακαβάρα (απέναντι από εστιατόριο «Ώρα Ελλάδας») (1 θέση) 
Οι παραπάνω θέσεις να είναι διαθέσιμες ΜΟΝΟ για επαγγελματικά αυτοκίνητα 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. Ακόμα για την εξυπηρέτηση των μελών που προσέρχονται στο Επιμελητήριο, στην 
οδό Ι. Φαρμάκη 2, για να αιτηθούν και να λάβουν τις υπηρεσίες αυτού, παρακαλούμε 
να εγκρίνετε δύο (2) θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον για 30 λεπτά της ώρας, επί της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη και Ιωάννη Φαρμάκη γωνία. Στις θέσεις αυτές να 
επιτρέπεται να σταθμεύουν και ιδιωτικής (και όχι μόνο επαγγελματικής) χρήσης 
αυτοκίνητα επαγγελματιών.  
δ) να ισχύσουν αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα, σε περιπτώσεις που οι 
προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης καταλαμβάνονται αυθαίρετα από μη δικαιούχους 
(όπως ισχύει και για τα ΑΜΕΑ) 
ε) στο κέντρο της πόλης να επιτρέπονται εκφορτώσεις από φορτηγά έως και 8 τόνων 
και να απαγορευθεί η πρόσβαση σε μεγαλυτέρων τόνων φορτηγά που σχεδόν στο 
σύνολο τους δεν έχουν την έδρα τους εντός του νομού και εμφανίζονται να κάνουν διανομές εντός της πόλης δημιουργώντας κινδύνους για τους πολίτες και το 
κυκλοφοριακό (λόγω όγκου -τονάζ)   
στ) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επαγγελματιών σε Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, να είναι δυνατή η απόκτηση της κάρτας για χρήση από 
τα ΙΧ των επαγγελματιών για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15΄της ώρας σε έκαστο 
σημείο εξυπηρέτησης. εκτός του κεντρικού πεζόδρομου.  
        Με τη διαβεβαίωση ότι η άμεση προώθηση της έκδοσης της κάρτας  που 
αιτούμεθα,  
α) θα διευκολύνει και θα απαλλάξει από πρόσθετο άγχος και χάσιμο χρόνου τους 
επιχειρηματίες που για επαγγελματικούς και μόνο λόγους και για φορτοεκφορτώσεις 
εμπορευμάτων είναι υποχρεωμένοι να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε οδούς της 
πόλης με περιορισμένο «παρκινγκ» και υπερβολικό κόστος και  
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β) θα αυξήσει τα έσοδα του Δήμου, που θα προεισπράττει το κόστος της κάρτας 
ανεξάρτητα από το εάν  θα χρησιμοποιηθεί αυτή ή όχι,  
αναμένουμε  τις δικές σας ενέργειες για τη σχετική λήψη απόφασης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Κοζάνης και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία θα 
οδηγήσει στην υλοποίηση της πρότασης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων». 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Ο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» 
Συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών του ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» του ΕΒΕ που έργο του 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.  
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 υποστηρίξει δράσεις που θα προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΤοπΣΑ» και «ΤοπΕκο» 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης, ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω» (ΤοπΕΚΟ) και στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» (ΤοπΣΑ), ενημέρωσε και κάλεσε τις επιχειρήσεις – μέλη να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 

 
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  

 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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για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ», το οποίο πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα από τον ΟΑΕΔ. 
Το πρόγραμμα επιχορήγησε την απασχόληση  για τέσσερεις (4) μήνες των ωφελουμένων. 
Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο στόχο του έργου των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προς όφελος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, για ανέργους γενικά, για νέους επιστήμονες και αγρότες, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   


