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ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 2015  

 
 

   
 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 

 «24H DETROP – 5H OENOS» 
Το Επιμελητήριο συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην 24η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων - 
Ποτών - Μηχανημάτων & Εξοπλισμού «DETROP» και την 5η «OENOS», που 
πραγματοποιήθηκε από 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2015 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Συμμετείχαν οι παρακάτω επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου: 

1) ‘ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ κ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ’, με μπαχαρικά, βότανα, αρωματικά φωτά και ροφήματα 
2) ‘ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΕΠΕ’, με ροφήματα καφέ με γανόδερμα 
3) ‘ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.’, με τοπικό οίνο  
4) ‘ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.’, με παραδοσιακά ζυμαρικά και τυροκομικά 
5) Παπαδόπουλος Βασίλειος, με παραδοσιακά ζυμαρικά 
6) ‘ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.’, 

με συσκευασμένο κρόκο Κοζάνης 
7) Βασιλειάδης Εμμανουήλ, με αλείματα πιπεριάς Φλωρίνης και μαρμελάδες 

χωρίς ζάχαρη  
8) ‘ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.’, με ροφήματα με κρόκο Κοζάνης 
9) Τσιόπτσιας Ιωάννης, με ροφήματα καφέ 
10) ‘Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ’, με παραδοσιακά ζυμαρικά 
11) ‘ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΜΕΡΩΝ’ με ελαιόλαδο 
12) ‘AXELTEAM PRIVATE COMPANY’, με μηχανήματα πλύσης – καθαρισμού 

καταστημάτων εστίασης 
 
1Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ 10Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Από 6 έως 11 Μαΐου 2015  πραγματοποιήθηκε η 1Η Έκθεση Κατοικία – Κήπος και η 10η Ανθοκομική Έκθεση. Το Επιμελητήριο επιχορήγησε τη συμμετοχή των επιχειρήσεων – μελών του. 
Οι εκθέτες προήλθαν κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία και οι επισκέπτες βρήκαν άνθη, φυτά, δενδρύλλια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και χρηστικά αντικείμενα. 
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΉ ΓΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΟΙΞΗ 2015»  
         Στο γιορτινό φεστιβάλ γεύσεων που διοργανώθηκε με την σφραγίδα των 
brands «Αθηνόραμα» και «Αθηνόραμα Umami» στις 8,9 & 10 Μαίου 2015 στην 
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Τεχνόπολις – Γκάζι του Δήμου Αθηναίων  συμμετείχε με ενιαίο περίπτερο για τις 
επιχειρήσεις – μέλη του, που δήλωσαν συμμετοχή, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Κοζάνης. 
Ήταν η πρώτη φορά που το Επιμελητήριο συμμετείχε στη συγκεκριμένη έκθεση – 
φεστιβάλ, η οποία μετά από τέσσερις εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις αποτελεί πλέον μια καταξιωμένη θεσμική εκδήλωση. Παίζει σημαίνοντα ρόλο στην επιβολή και 
διάδοση των ποιοτικών διατροφικών προϊόντων με ελληνικό πρόσημο και συμβάλλει 
καθοριστικά στην επαφή των παραγωγών (πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας) τόσο με το ευρύ καταναλωτικό κοινό, όσο και με τους επαγγελματίες. 
Με περισσότερους από 300 διαφορετικούς εκθέτες για το σύνολο των 
διοργανώσεων, με 150 περίπου εκθέτες ανά διοργάνωση και με περισσότερους από 15.000 επισκέπτες ανά διοργάνωση θεωρείται από όλους ως η κορυφαία εκδήλωση 
στον χώρο των ποιοτικών γεύσεων. 
Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Κοζάνης οι επτά (7) παραγωγοί ποιοτικών 
προϊόντων παρουσίασαν τη δουλειά τους και τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό, όπως 
και στους επαγγελματίες εστίασης και φιλοξενίας (ξενοδόχοι, εστιάτορες). Ακόμη, ο 
γνωστός από την τηλεόραση Σεφ Μιχάλης Καλαβρινός παρουσίασε το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 18:30 σε «live Cooking» δημιουργικές μαγειρικές προτάσεις με 
προϊόντα Κοζάνης και των τοπικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν, οι οποίες είναι οι 
εξής: -Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ «ALFA» 
-Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αγνές Γεύσεις, Παραδοσιακά Ζυμαρικά 
-Κυριακίδου - Βασιλειάδου Ελένη – «Προϊόντα Βερμίου γης, Παραδοσιακά προϊόντα -Ν. Παναγούλιας & ΣΙΑ ΕΕ – «Τασούλα», Παραδοσιακά Ζυμαρικά 
-Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιμέρων, Ελιές – Ελαιόλαδα 
-Βασιλειάδης Εμμανουήλ – «ΡΙΖΕ»Σ Ελληνικά Delicatessen» 
-Αφοι Χ. Νάκου Α.Ε., οινοποιία- κρασιά Σιάτιστας. 
 
 
31Η 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. 
 
«CHRISMAS FOOD FESTIVAL:  
         Στο γιορτινό φεστιβάλ γεύσεων «Christmas Food Festival»,  που διοργανώθηκε με την σφραγίδα  του περιοδικού «Αθηνόραμα»  συμμετείχε με αξιόλογες επιχειρήσεις – μέλη του κλάδου τροφίμων – ποτών το Επιμελητήριο Κοζάνης, με τη στήριξη της Αστικής του εταιρίας «για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας Ν. Κοζάνης» (ΑΕΠΕΚ)    στις 4, 5 & 6 Δεκεμβρίου  2015  στο Εκθεσιακό Κέντρο «Metropolitan Expo» στο Μαρούσι.   
 Είναι η  δεύτερη φορά που το Επιμελητήριο  έλαβε μέρος  σε έκθεση – φεστιβάλ του «Αθηνοράματος», η πρώτη ήταν στο Γκάζι το Μάιο του 2015- και αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία της ξεπέρασε κάθε προσδοκία.  
 

Γ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
«FOODEX SAUDI 2015»  
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         Σε συνεργασία με την Αστική Εταιρία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας στο Ν. Κοζάνης – ΑΕΠΕ το Επιμελητήριο συμμετείχε στη διεθνή έκθεση «FOODEX SAUDI 2015» που πραγματοποιήθηκε από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2015 στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
► 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. 
 

► ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΡΕΦΕΙΑ 
Το Επιμελητήριο, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εξειδίκευση των γνώσεων σε θέματα εξωστρέφειας των επιχειρηματιών της Π.Ε. Κοζάνης και των στελεχών των επιχειρήσεών τους, συνέβαλε,  σε συνεργασία με εξαγωγικούς φορείς της χώρας, όπως ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) και η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στη διοργάνωση και υλοποίηση από την αρχή του έτους με απόλυτη επιτυχία σεμιναρίων  κατάρτισης στη Σιάτιστα και στην Κοζάνη.  
Τα προγράμματα κατάρτισης που ήταν διάρκειας 40 ωρών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν περίπου 120 άτομα (αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων),  ενώ τα συναφή σεμινάρια, που με την επιμέλεια του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκαν το έτος 2013, είχαν  παρακολουθήσει 50 συμμετέχοντες. 
Μέλη της  διοίκησης του Επιμελητηρίου επισκέφθηκαν λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα ΚΕΚ, στα οποία λειτούργησαν τα τμήματα κατάρτισης, για να συγχαρούν τους εκπαιδευόμενους και να τους ευχηθούν οι πολύτιμες γνώσεις που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους να βοηθήσουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών – εξαγωγικών στόχων των τοπικών επιχειρήσεων επ’ ωφέλειά της επιχειρηματικότητας και της τοπικής κοινωνίας.   
Κατά γενική ομολογία η άριστη διοργάνωση, αλλά  και το περιεχόμενο των παρουσιάσεων εκ μέρους των εξειδικευμένων εισηγητών και οι συμβουλές και οι κατευθύνσεις που παρασχέθηκαν στους συμμετέχοντες, συνέβαλαν ώστε να θεωρηθεί η προσπάθεια του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ως προσπάθεια ουσιαστικής  ενίσχυσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την  ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων. 
 

► ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών και δράσεων της Διοίκηση του Επιμελητηρίου για τη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – μελών, 

 
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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υλοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή στα Τίρανα της Αλβανίας στις 26 και 27 Μαρτίου 2015 με προγραμματισμένες Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις,- συμπεριλαμβάνεται και η υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης για θέματα εξαγωγών, καθώς απώτερος θεμιτός στόχος είναι με το συνδυασμό εξειδικευμένης γνώσης και «πράξης» να βοηθηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις να βγουν από τη «στασιμότητα», στην οποία λόγω οικονομικής κρίσης έχουν περιέλθει, και να τολμήσουν να ωφεληθούν  με χάραξη  ελπιδοφόρων εξαγωγικών προσανατολισμών και δυναμική παρουσία  σε περισσότερες κατά το δυνατόν ξένες αγορές.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην αποστολή ήταν: 

1. Κυριακίδης Κω/νος, με πάνελ αλουμινίου – θωρακισμένες πόρτες 
2. Νικολαϊδης Ιωάννης, με μάρμαρα 
3. Αφοι Βαασιλειάδη – Δ Κουσίδης ΟΕ, με πορτάκια κουζίνας, 
4. Βασιλειάδου Π. & Σια ΟΕ «Βερμίου Γης», με παραδοσιακά προϊόντα 
5. Μάρκος Μπαγκατζούνης κ Υιοί ΑΕΒΕ, με μπαχαρικά και αρωματικά φυτά 
6. Λίτας Χρυσοβαλάντης, με κατασκευές μεταλλικών κτιρίων 
7. Τσικ ΑΒΕΕ, με ξηρούς καρπούς 
8. Μάνου Ευδοξία, με γλυκίσματα και μπισκότα 
9. Axel Team Private Company, με συστήματα πλύσης 
10. Κάτανας Λάζαρος, με γουναρικά 
11. Μύλοι Παρασκευά ΟΕ, με άλευρα 
12. Τζάπας Γεώργιος, με εμπορία χρωμάτων 
13. Παπαδόπουλος Βασίλειος, με παραδοσιακά ζυμαρικά 
14. Γωεργιάδης Γεώργιος, με έπιπλα 
15. Κ Σεμερτζίδου κ Σια ΟΕ, με αιθέριο έλαιο λεβάντας και νυφικών – βραδινών ενδυμάτων 
16. Μάρμαρα Βούρκα ΑΕ, με μάρμαρα 
17. Αφοί Τσικόπουλοι ΟΕ, με επαγγελματικές ανοξείδωτες κατασκευές 
18. Υιοί Κωνσταντίνου Παφύλη ΟΕ, με επισκευή συστημάτων πέδησης αυτοκινήτων 
19. Σιδηρόπουλος Γεώργιος & Σια ΟΕ, με γλυκίσματα – μπισκότα 
20. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Κοζάνης, με υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων 
21. Ξαράς Κωνσταντίνος, με έπιπλα 

 
► ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Το Επιμελητήριο κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής που πραγματοποίησε στα Τίρανα της Αλβανίας στις 26 και 27 Μαρτίου 2015 υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Τιράνων.  
 

► ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»  
Το Επιμελητήριο Κοζάνης, η Ομοσπονδία Επαγγελματο-Βιοτεχνών Ν. Κοζάνης και  το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ.Π.ΚΑ.), σε συνεργασία με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και το κίνημα Πολιτών «Καταναλώνουμε ό,τι  Παράγουμε», διοργανώσαν Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχίας με θέμα: 
«Αγοράζοντας τα δικά μας προϊόντα, στηρίζουμε τον τόπο μας, στηρίζουμε την Ελλάδα» 
Στην Ημερίδα, η οποία απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες, παραβρέθηκαν και μίλησαν αξιόλογοι εισηγητές, επιστήμονες και επιχειρηματίες, με σκοπό να 
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καταδειχθεί η ανάγκη και  οι λόγοι για τους οποίους θα  πρέπει να προτιμούμε τα Ελληνικά προϊόντα, στηρίζοντας τις ντόπιες παραγωγές, τους αγρότες, τους βιοτέχνες και τις  επιχειρήσεις. 
Στόχος, ακόμα, ήταν να ευαισθητοποιηθούν και να ενωθούν οι δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της στήριξης των τοπικών και εν γένει των Ελληνικών προϊόντων, τα οποία μπορούν με αξιώσεις να σταθούν στις τοπικές και περιφερειακές αγορές και γιατί όχι και στις διεθνείς.   
Η κα Στέλλα Τσιάμη, Νομικός, μέλος του Δ.Σ. του  Κινήματος «Καταναλώνουμε ό,τι  Παράγουμε» παρουσίασε τη φιλοσοφία του κινήματος. 
Ο Προέδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς έκανε εισήγηση με θέμα: « Η στήριξη της Ελληνικής Παραγωγής και Επιχειρηματικότητας παράγοντας για την έξοδο από την κρίση» 
Ο Προέδρος του ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας και Δικηγόρος κ. Γιάννης Θεοφύλακτος, εισηγήθηκε το θέμα: «Κατανάλωση και Τοπικότητα» και   
Ο Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, έκανε εισήγηση με θέμα: «Η σημασία και η προοπτική της Ελληνικής Παραγωγής στο σύγχρονο διεθνές πλαίσιο».  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ) από τον Πρόεδρο κ. Σταθόπουλο Γεώργιο με θέματα: 
α) Ενημέρωση των εθελοντών που θα δηλώσουν συμμετοχή για τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Αδειοδότησης των Παιδικών Σταθμών των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
β) Την ενημέρωση των Ιδιοκτητών για όλες τις εξελίξεις που προγραμματίζονται στον κλάδο και  
γ) Ενημέρωση για την ίδρυση τοπικού τμήματος ή Συλλόγου. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «FOODEX SAUDI ARABIA 2015» 
Ενημέρωση έγινε στο Επιμελητήριο την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00 από τον Γενικό Διευθυντή της Prodactsgreek κ. Ευθύμιο Κτενίδη σε επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου για την έκθεση «Foodex Saudi Arabia 2015». 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με την Enterprise Greece (πρώην Ο.Π.Ε.) διοργανώσε διήμερο Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  και την Πέμπτη 27 και 28 Μαΐου 2015 και από ώρες 18:00 έως 21:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Επιμελητηρίου, οδός Ι. Φαρμάκη 2, με θέμα:«Δημιουργία Εξαγώγιμου Προϊόντος & Εξαγωγικές Διαδικασίες» 
Εισηγητής στο σεμινάριο, που απευθυνόταν σε παραγωγούς του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, ήταν ο κ. Γιώργος Παπαστεργιόπουλος, Δ/ντής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων της Enterprise Greece. 
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι εν δυνάμει ή και μελλοντικοί παραγωγοί για τις σύγχρονες τάσεις στο marketing των εξαγόμενων προϊόντων (design, συσκευασία, πιστοποιήσεις κ.λ.π.), προκειμένου να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα αντιμετωπίσουν στον τομέα εξαγωγής των προϊόντων τους. 
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► ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
    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 2015 μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

► 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 12 έως 22 Φεβρουαρίου 2015 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. 
 
► ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΣΕΦ ΚΑ ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ. 
Εκδήλωση γευσιγνωσίας στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00 με τη συμμετοχή της γνωστής «Σεφ»  Ντίνας Νικολάου. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η τόνωση της επισκεψιμότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης κατά τη διάρκεια της Κοζανίτικης Αποκριάς και η πανελλαδική προβολή των τοπικών αξιόλογων προϊόντων του κλάδου τροφίμων και ποτών και όχι μόνο. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του απογεύματος του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2015, μία ημέρα πριν τη Μικρή Αποκριά, που έλαβε χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο «κιόσκι» μπροστά στα τρία «σπιτάκια» του Επιμελητηρίου στο σημείο δίπλα στο καμπαναριό που λειτούργησαν ως εκθετήριοι χώροι των τοπικών προϊόντων , η κα Ντίνα Νικολάου με τη συνδρομή των γυναικών του τοπικού συλλόγου Κρόκου Κοζάνης και τη στήριξη του συνεταιρισμού «Κροκοπαραγωγών Κοζάνης» δημιούργησε επί τόπου,  ενώπιον του κοινού που παραβρέθηκε  γευστικά «πιάτα» αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα.  
Με αφορμή το γεγονός αυτό, δημιουργήθηκε ειδικό τηλεοπτικό «σποτ» προβλήθηκε μία εβδομάδα τουλάχιστον πριν την εκδήλωση πανελλαδικά σε  όλα τα γνωστά τηλεοπτικά κανάλια  με σκοπό να παρακινήσει όσο περισσότερους επισκέπτες από όλη τη χώρα να επισκεφθούν την Π.Ε. Κοζάνης για την «Κοζανίτικη Αποκριά»  και τις τοπικές γεύσεις.  
Επίσης η εκδήλωση μαγειρικής που παρουσίασε η κα Νικολάου καταγράφηκε από τηλεοπτικά κανάλια για να προβληθεί την εβδομάδα της Μεγάλης Αποκριάς. 

 
Α Λ Λ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
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► ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κοζάνης (ΕΦΕΕ),  στα πλαίσια της ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών τους, διοργάνωσαν φορολογική Ημερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 στο Κοβεντάρειο, με ώρα έναρξης 17:30 και θέμα :«Φορολογία των Κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ν.4172/2013 (φυσικά & νομικά πρόσωπα)». 
Εισηγητής της Ημερίδας ήταν ο Εφοριακός κ. Γιώργος Τζέλλος. 
 
► ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΤΣΟΤΥΛΙ ΒΟΪΟΥ 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης,  ο Δήμος Βοίου,  ο Σύλλογος Λογιστών & Φοροτεχνικών Επαρχίας Βοίου και  οι Έμπορο-επαγγελματικοί  Σύλλογοι Τσοτυλίου και Νεάπολης,  στα πλαίσια της  συνεργασίας τους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Βοίου, διοργάνωσαν σεμινάριο στο Τσοτύλι, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου της πόλης, με ώρα έναρξης 19:00 και θέμα :«Η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Σκέψης, της Επιχειρηματικής Ικανότητας και της Επιχειρηματικής Ψυχολογίας» 
Εισηγητής  του σεμιναρίου ήταν ο «Life & Business coach» Δρ Γεωλογίας και Πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Νέστωρας Κολοβός 
 
► ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Το Επιμελητήριο με το Τμήμα Ασφαλείας 3Μ πραγματοποίησαν Τεχνικό Σεμινάριο την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:30 σχετικά με τους κινδύνους, τις επιπτώσεις, τα κριτήρια επιλογής κατάλληλων μέσων προστασίας και τρόπους για τη σωστή εφαρμογή των μέσων προστασίας στους χώρους εργασίας. 
 
► «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρώην Νομαρχία) στην Κοζάνη, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 με ώρα έναρξης 18:00. 
Στην Ημερίδα αναπτύχθηκαν θέματα όπως: «Η κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία», «το Θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας», « Η Ελληνική εμπειρία», « Η ομάδα ως συστατικό στοιχείο της επιτυχίας», «Οι δυνητικές προοπτικές της κοινωνικής Οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία- Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Στήριξης». 
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων έγιναν από καταξιωμένους ειδικούς επί του θέματος εισηγητές. Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση αναφορικά με τη «Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία». 
 
► ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
Tο Φεστιβάλ Δυτικής Μακεδονίας Κερνάμε Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά, στην Μαθητική Εστία Γρεβενών, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 μέχρι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ήταν μια συνδιοργάνωση του ΕΟΣΣ, του Επιμελητηρίου Γρεβενών, Επιμελητηρίου Καστοριάς, Επιμελητηρίου Κοζάνης και Επιμελητηρίου Φλώρινας. 
Στόχος του Φεστιβάλ ήταν η προβολή και η προώθηση των επώνυμων ελληνικών προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους εστίασης. Παράλληλα το Φεστιβάλ αποτέλεσε τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων από την Δυτική Μακεδονία. 
Πολλά κεράσματα και εδέσματα περιμέναν τους επισκέπτες του Φεστιβάλ. Ο Executive Chef κ. Θωμάς Λαζανάς, επικεφαλής ομάδας chef, παρουσιάσε καθ’ όλη 
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την διάρκεια του Φεστιβάλ πιάτα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της Κουζίνας της Δυτικής Μακεδονίας. Στο Φεστιβάλ παρουσιάσε τις «μυστικές» του συνταγές και ο Executive Chef κ. Γιώργος Λέκκας. 
 
► 1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΩΣ ΔΡΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ 6 & 7/11/2015 ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ. 
 
 
 
 
   
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ «ΠΟΤΑΜΙΟΥ» Κ. ΧΑΡΑΚΙΔΗ ΣΤΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
    Το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 και ώρα 13:30 ο βουλευτής του «Ποταμιού» κ. 
Κυριάκος Χαρακίδης, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία τοπικών στελεχών του 
κινήματος πραγματοποίησε επίσκεψη – συνάντηση στο Επιμελητήριο. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων με τη Διοίκηση, 
καθώς και με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, για τις προοπτικές και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή στα πλαίσια της γενικότερης 
Ευρωπαϊκής πολιτικής ανάπτυξης που καλείται να ακολουθήσει η χώρα μας. 
 ► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τη βελτίωση των σχέσεων του Οργανισμού με τους ασφαλισμένους. 
Ειδικότερα, ανακοίνωσε τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος περίθαλψης που προωθεί ο Οργανισμός, ούτως ώστε να μην μένει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κανένας επαγγελματίας και εξήγησε ότι με το νέο σύστημα που προωθείται θα έχουν πλήρη υγειονομική, φαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη και οι ως τώρα ανασφάλιστοι ασφαλισμένοι του Ταμείου. 
Επίσης τόνισε τη θεσμοθέτηση της άρσης της ποινικοποίησης για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ και τη διατήρηση μόνο των διοικητικών μέτρων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις οφειλές των λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (δικηγόρων, μηχανικών, γιατρών κ.α.) προς τα δικά τους ταμεία. 
Από την πλευρά τους τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου έθεσαν μια σειρά προτάσεων υπόψη του κ. Χριστοφορίδη, επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθούν άμεσα λύσεις προς όφελος των ασφαλισμένων, οι οποίοι στην πλειονότητά τους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό οι οποίες οδήγησαν και οδηγούν τους επαγγελματίες σε «Λουκέτα». 
Όλα τα μέλη της διοίκησης επεσήμαναν ότι «είναι καιρός» να προσαρμοστούν οι ασφαλιστικές εισφορές με τα οικονομικά δεδομένα της κρίσης και ο Οργανισμός να πάψει να λειτουργεί μόνο εισπρακτικά χωρίς να προσφέρει στους ασφαλισμένους του. 
 
► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:00 ο Διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Πετρόπουλος 
επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Κοζάνης και συνομίλησε με μέλη του Διοικητικού 

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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Συμβουλίου και εκπροσώπους των Επαγγελματοβιοτεχνικών Σωματείων και 
Εμπορικών Συλλόγων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κυριακίδης 
του παρέδωσε το κάτωθι Υπόμνημα με τα αιτήματα των επιχειρηματιών – μελών του 
και ασφαλισμένων του φορέα.  
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΕ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κοζάνης 
επισκέφθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου  ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 
Α.Ε. κ. Παναγιωτάκης συνοδευόμενος από διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης. Η συνάντηση ήταν ουσιαστική και εξελικτική καθώς έθεσε τις βάσεις για τη 
συστηματικοποίηση και εντατικοποίηση των κοινών δράσεων και ενεργειών που 
πρέπει να υλοποιηθούν με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των τοπικών 
επιχειρήσεων για τις ανάγκες αλλά και τις προϋποθέσεις συνεργασίας των δύο 
πλευρών. 
Μετά από δέσμευση του Προέδρου για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν δύο Ομάδες Εργασίας, μία από το Επιμελητήριο και μια από τη ΔΕΗ που θα 
συγκροτήσουν ένα άτυπο όργανο διαχείρισης της συνεργασίας των δύο πλευρών και 
των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν από τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην περιοχή.  
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ FYROM κ. ΝΑΟΥΜΟΦ ΚΑΙ κας APOSTOLOVA ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματιών από Ελλάδα και Σκόπια στον αγροτουριστικό τομέα, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 
επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη FYROM και ειδικότερα, στο ΕΒΕ Κοζάνης βρέθηκαν ο Υπουργός Ξένων Επενδύσεων της FYROM κ. Τζέρι Ναούμοφ, 
συνοδευόμενος από τη Γενική Πρόξενο της FYROM στη Θεσσαλονίκη κα Μάγια 
Αποστόλοβα Μπαλαμπούρσκι. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μέλη της διοίκησης, επιχειρηματίες, αλλά και εκπρόσωποι φορέων, όπως ο δήμος 
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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► 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 « 
• 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΒΕ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Το Επιμελητήριο με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2015 έστειλε στον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Καρυπίδη και τον Αντιπερειάρχη Κοζάνης κ. Πλακεντά τις προτάσεις του σχετικά με την προώθηση την ανάδειξη και την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.  
Το κείμενο είχε ως εξής: 
 «Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη 
Ο  Πρόεδρος και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης επιθυμούν με την παρούσα επιστολή να καταθέσουν ενώπιον σας τεκμηριωμένα την πρόταση τους αναφορικά με την προώθηση, την ανάδειξη και την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

 
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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στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή και δημιουργική  πορεία, καθώς και στην προοπτική του τόπου μας. 
Πριν καταθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας θεωρούμε απαραίτητη & αναγκαία την επισήμανση κάποιων αδιαμφισβήτητων διαπιστώσεων που αφορούν το γενικότερο αναπτυξιακό περιβάλλον της Π.Ε. Κοζάνης και του ρόλου του φορέα που εκπροσωπούμε: 
Η περιφέρεια μας σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία κατέχει μια θλιβερή πρωτιά παρουσιάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας που παρατηρείται στη χώρα και ποσοστό που αυξάνεται δραματικά στους νέους κάτω των 30 ετών. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα ανωτέρω καταγράφουν την επίσημη ανεργία, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η πραγματική ανεργία εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά που ίσως να ξεπερνούν το 40% με ότι αυτό συνεπάγεται. Καταρρίπτεται με τον τρόπο αυτό ο μύθος της «πλούσιας περιοχής», που λόγω της ύπαρξης της ΔΕΗ έχει καλλιεργηθεί εσφαλμένα σε μεγάλο μερίδιο της κοινής γνώμης. Επισημαίνεται λοιπόν η ξεκάθαρη  στρέβλωση υψηλού ΑΕΠ σε συνδυασμό με τα υψηλά  ποσοστά ανεργίας. 
Το Επιμελητήριο της Π.Ε. Κοζάνης αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα εκπροσώπησης επαγγελματιών και επιχειρηματιών σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έναν από τους μεγαλύτερους της χώρας αριθμώντας περισσότερα από 10.000 μέλη 
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αποτελεί κοινή συνείδηση ότι η έξοδος από την κρίση είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, μια διαδικασία η επιτυχία της οποίας έγκειται στις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα στις δυνάμεις του τοπικού «επιχειρείν», στις δυνάμεις που επενδύουν διαχρονικά στον τόπο τους αποτελώντας τη βάση της Εθνικής και της τοπικής οικονομίας και στη στενή συνεργασία αυτών με τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνησης. 
Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο εργάστηκε και σας καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις, επιθυμώντας να συμβάλει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της περιοχής. 
Αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα το Επιμελητήριο της Π.Ε. Κοζάνης προτείνει: 
Την υλοποίηση από το Επιμελητήριο Κοζάνης μέσω του Ε.Α.Π. ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης της επιχειρηματικότητας με στόχο την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων για τη στήριξη και την προώθηση της εξωστρέφειας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής ύψους 2,5 εκ. ευρώ – Άξονας 2 Μέτρο 2.2. α) . Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο και βρίσκεται υπό μερική αναμόρφωση και επικαιροποίηση ενόψει της κατάθεσης σχετικού τεχνικού δελτίου. Ζητούμενό μας είναι η άμεση ένταξη του στην πρώτη επιτροπή παρακολούθησης όταν αυτή συνεδριάσει. 
( Το επιμελητήριο της Π.Ε. διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και είναι σε θέση να προβεί έγκαιρα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου όπου αυτή κριθεί αναγκαία αξιοποιώντας του διατιθέμενους πόρους στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και τη στήριξη των ΜΜΕ της περιοχής μας). 
Την υλοποίηση από την πλευρά της Περιφέρειας (Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και κατ επέκταση και Φλώρινας ) ενός γενναίου προγράμματος στήριξης της επιχειρηματικότητας ύψους 20 εώς 30 εκ. ευρώ  ( δημόσια & ιδιωτική συμμετοχή ) - Άξονας 2 Μέτρο 2.2. β)  το οποίο θα αφορά: 
Την απευθείας ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με τη μορφή επιχορήγησης  
Τη ενίσχυση της ρευστότητας των τοπικών επιχειρήσεων με χρήση των κεφαλαίων του τοπικού πόρου ως εγγύηση 
Την υλοποίηση ενός τοπικού voucher για την αύξηση της απασχόλησης  
Το μίγμα των ανωτέρω ενεργειών κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχή έκβαση ενός τόσο σημαντικού εγχειρήματος και η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κοζάνης σκόπιμη και επιβεβλημένη τόσο στο σχεδιασμό όσο και την παρακολούθηση του ανωτέρω 
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προγράμματος. Προτείνεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του προγράμματος να είναι η ΑΝΚΟ με τη συμμετοχή του ΕΒΕ και να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης του σχήματος αυτού για το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
Την υιοθέτηση και ενδυνάμωση του Τοπικού Σήματος Ποιότητας το οποίο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της πιλοτικής του εφαρμογής, με προφανή σκοπό την ενίσχυση του brand name της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ενεργοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου επικοινωνίας το οποίο έχει κατατεθεί και περιγραφεί στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής. 
Την υιοθέτηση και άμεση εφαρμογή κοινής εκθεσιακής πολιτικής από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα 4 επιμελητήρια ( αναφορικά με την πρόταση αυτή υπάρχει πλήρης ετοιμότητα τεχνικά και υποστηρικτικά για την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος ). 
Την ενδυνάμωση και την καθιέρωση ενός άτυπου οργάνου ωρίμανσης ιδεών μεταξύ των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και των διοικήσεων των 4  Επιμελητηρίων της περιοχής. 
Την ενεργό συμμετοχή του επιμελητηρίου μας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της περιφέρειας και κυρίως τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εξειδίκευση των δράσεων και των προσκλήσεων που άπτονται της επιχειρηματικότητας μέσω του νέου ΣΕΣ και της «έξυπνης εξειδίκευσης». Στόχος οι ωφελούμενοι να μπορούν να σχεδιάσουν και να προτείνουν το δικό τους μέλλον. Ζητείται και προτείνεται η ενίσχυση της συνεργασίας με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή στους τομείς που αφορούν την άσκηση πολιτικών για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Την ενεργοποίηση και τον σχεδιασμό των δράσεων και των συνεργασιών του ΠΤΑ σε συνεννόηση με την επιχειρηματική κοινότητα με διακριτό και ξεκάθαρο ρόλο στην υλοποίηση διακρατικών έργων που άπτονται της επιχειρηματικότητας και της προώθησης διεθνών συνεργασιών. 
Την υιοθέτηση  γραμμής επίλυσης δυσχερειών που σχετίζονται με τη Δημόσια Διοίκηση σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες. Προτείνεται το επιμελητήριο να λειτουργήσει ως σημείο υποδοχής και κατάθεσης σχετικών αιτημάτων αξιολογώντας αρχικά  το βαθμό δυσκολίας και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων, και προβαίνοντας στη συνέχεια στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των θεμάτων (παρακολούθηση χρόνου επίλυσης). 
Την άμεση εξέταση δημιουργίας τοπικού fund χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Στόχος το εγχειρήματος αυτού είναι να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης και μεγιστοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων της περιοχής αξιοποιώντας το σύγχρονο χρηματοδοτικό περιβάλλον σε σχέση με τα τοπικά πλεονεκτήματα ( Τοπικός Πόρος – Μεταλιγνιτική περίοδος ) . Για το σκοπό αυτό προτείνεται η πρόκληση διερευνητικής συνάντησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών ( Περιφέρεια – Επιμελητήριο – ΑΝΚΟ – Διοίκηση της πρώην Συναιτεριστικής Τράπεζας ) 
Κύριε Περιφερειάρχη,  
Με την παρούσα αιτούμαστε τη διεξαγωγή συνάντησης εργασίας το συντομότερο δυνατόν. Πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις μας αυτές ανεβάζουμε τον πήχη αναφορικά με την ποιοτικότερη και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της περιοχής μας. Πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις αυτές εξασφαλίζεται η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και ο ρεαλισμός που απαιτεί η σημερινή εποχή και επιτάσσει η κρισιμότητα της περιόδου που διανύουμε, μακριά από σκοπιμότητες ευκαιριακές ή μικροπολιτικές από  όπου και αν αυτές εκπορεύονται.» 
 
► ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ΠΡΟΣ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ. 
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Το Επιμελητήριο με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2015 πρόταση για την καθιέρωση εξυπηρετικών για τους επιχειρηματίες της ΠΕ Κοζάνης αεροπορικών δρομολογίων από Κοζάνη προς Αθήνα και αντίστροφα. 
    «Αξιότιμε κ. Αερολιμενάρχη,  
    Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας σε εκτεταμένη συζήτηση που πραγματοποίησε σε πρόσφατη συνεδρίασή της με θέμα την Αεροπορική σύνδεση Κοζάνης Αθηνών, προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη- επιχειρηματίες που μεταβαίνουν συχνά στην Αθήνα στα πλαίσια των εργασιακών τους επαφών, θα ήθελε  να σας παρακαλέσει να προωθήσετε αρμοδίως την πρότασή της για την καθιέρωση νέων αεροπορικών δρομολογίων που θα επιτρέψουν στους επιχειρηματίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να κάνουν χρήση των τοπικών πτήσεων και να αποτραπεί κατά το δυνατό το φαινόμενο της μετάβασης στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για να πραγματοποίηση από εκεί πτήσεων από και προς Αθήνα. 
Συγκεκριμένα τα συμπεράσματα που προέκυψαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι ότι οι επιχειρηματίες μπορούν και θέλουν να στηρίξουν τα αεροπορικά δρομολόγια της περιοχής μας, ωστόσο οι ώρες που πραγματοποιούνται αυτά δεν θεωρούν ότι είναι οι καταλληλότερες, γι΄αυτό αν είναι δυνατό  προτείνουμε τη διαμόρφωση των αεροπορικών δρομολογίων ως εξής: 
Α)  ένα δρομολόγιο ημερησίως από Κοζάνη προς Αθήνα, με απευθείας (χωρίς στάσεις) αναχώρηση  πρωινή ώρα και επιστροφή από Αθήνα –Κοζάνη αργά το απόγευμα. 
(Σημειώνεται ότι ένα τέτοιο δρομολόγιο θα είναι απολύτως εξυπηρετικό για τον επιχειρηματία, ο οποίος π.χ. θα μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα (ή Κοζάνη) πρωί για να διεκπεραιώσει τις εργασίες του και να επιστρέφει το βράδυ στη  βάση του) 
Ή αν δεν είναι δυνατή η παραπάνω πρόταση: 
Β), ένα δρομολόγιο με αναχώρηση από Κοζάνη απόγευμα και επιστροφή πάλι απόγευμα της επόμενης ημέρας. 
(Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας θα έχει τη δυνατότητα με μια διανυκτέρευση στην Αθήνα (ή Κοζάνη) και επιστροφή στη βάση του ) 
Επειδή το θέμα  είναι εξαιρετικά σημαντικό για πάρα πολλούς επιχειρηματίες της περιοχής μας, παρακαλούμε  για την ικανοποίηση της πρόταση που εσείς θεωρείτε καταλληλότερη και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.» 
 
► ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5». 
Επιστολή στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, με παράλληλη κοινοποίηση  στον νέο Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Εμμ. Παναγιωτάκη, την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης κα Μαρία Κόλλια -Τσαρουχά, τους Βουλευτές Κοζάνης, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, απέστειλε το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης με αφορμή τις ενέργειες του Υπουργού κ. Λαφαζάνη να στηρίξει την κατασκευή του έργου «Πτολεμαίδα 5» που θα βοηθήσει θετικά την ενεργειακή προοπτική της χώρας. 
Στην επιστολή το Επιμελητήριο ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη της κατασκευής του έργου   εκθέτοντας μια σειρά επιχειρημάτων που εκφράζουν τη Διοίκηση του φορέα. Το κείμενο της επιστολής είναι το παρακάτω: 
« Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Το έργο της κατασκευής της νέας Λιγνιτικής Μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι θεωρείται από τη Διοίκηση του Επιμελητήριου μας και την επιχειρηματική κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που εκπροσωπούμε, ως ενεργειακό έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την περιοχή μας. 
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Έχοντας υπόψη ότι η κατασκευή  του θα βασιστεί στους πλέον σύγχρονους κανόνες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, γεγονός που θα συμβάλλει στην φθηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  που εξασφαλίζει ο λιγνίτης της περιοχής μας, χωρίς τις βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής που προκύπτουν από τις γερασμένες μονάδες που εξακολουθούν να λειτουργούν για περισσότερα από 30 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, τροφοδοτώντας με το μεγαλύτερο ποσοστό  ηλεκτρικής ενέργειας τη χώρα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει άμεσα να επισπευσθούν οι διαδικασίες κατασκευής του έργου  που θα επιφέρει τεράστια οφέλη στην περιφερειακή και βεβαίως στην Εθνική Οικονομία. 
Ιδιαίτερα, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η έναρξη κατασκευή του έργου στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία της ασφυκτικής οικονομικής κρίσης που βιώνει η Χώρα και ιδιαίτερα η περιοχή μας, που σημειώνει πραγματικό «ρεκόρ» στα ποσοστά ανεργίας που πλήττουν κυρίως τους νέους ανθρώπους, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα αποφέρει αναμφισβήτητα οφέλη στην απασχόληση και την αύξηση του εισοδήματος γενικότερα, με ότι αυτό συνεπάγεται στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και το μέλλον της περιοχής.   
Ακόμα, σημαντική θα είναι  η  συμβολή του έργου στην αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή,  που θα προκύψει από διενέργεια προμηθειών από  τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και συμβάσεων ανάθεσης  των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου,  με την προϋπόθεση του επιμερισμού των εργασιών, ώστε να είναι δυνατή η διεκδίκηση τους από τις τοπικές επιχειρήσεις.    
Το έργο της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμάιδα 5» αποτελεί επένδυση που θα επιφέρει πολλαπλά αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη. 
Αποτελεί έργο αυταπόδεικτης σημασίας για την τοπική κοινωνία και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της περιοχής, για την πάταξη της ανεργίας, για την δημιουργία κύκλου εργασιών σε εκατοντάδες τοπικές επιχειρήσεις, για την τόνωση της τοπικής αγοράς,  για την «ανάπτυξη» και για την δυναμική αναβάθμιση   της τοπικής και Εθνικής Οικονομίας, που αποδεδειγμένα μια σύγχρονη ενεργειακή επένδυση μπορεί να επιφέρει. 
Ζητούμε, κ. Υπουργέ να επισπεύσετε τις διαδικασίες για την έναρξη κατασκευής του τεράστιας σημασίας για τον τόπο μας έργου, γιατί  μόνο με επενδύσεις και προαγωγή της επιχειρηματικής δράσης θα αναδυθεί και πάλι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.» 
 
 
► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τη βελτίωση των σχέσεων του Οργανισμού με τους ασφαλισμένους. 
Ειδικότερα, ανακοίνωσε τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος περίθαλψης που προωθεί ο Οργανισμός, ούτως ώστε να μην μένει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κανένας επαγγελματίας και εξήγησε ότι με το νέο σύστημα που προωθείται θα έχουν πλήρη υγειονομική, φαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη και οι ως τώρα ανασφάλιστοι ασφαλισμένοι του Ταμείου. 
Επίσης τόνισε τη θεσμοθέτηση της άρσης της ποινικοποίησης για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ και τη διατήρηση μόνο των διοικητικών μέτρων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις οφειλές των λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (δικηγόρων, μηχανικών, γιατρών κ.α.) προς τα δικά τους ταμεία. 
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Από την πλευρά τους τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου έθεσαν μια σειρά προτάσεων υπόψη του κ. Χριστοφορίδη, επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθούν άμεσα λύσεις προς όφελος των ασφαλισμένων, οι οποίοι στην πλειονότητά τους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό οι οποίες οδήγησαν και οδηγούν τους επαγγελματίες σε «Λουκέτα». 
Όλα τα μέλη της διοίκησης επεσήμαναν ότι «είναι καιρός» να προσαρμοστούν οι ασφαλιστικές εισφορές με τα οικονομικά δεδομένα της κρίσης και ο Οργανισμός να πάψει να λειτουργεί μόνο εισπρακτικά χωρίς να προσφέρει στους ασφαλισμένους του. 
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Κώστας Κυριακίδης, επέδωσε στον Υποδιοικητή το παρακάτω υπόμνημα τονίζοντας ότι η υλοποίηση των αιτημάτων που αναφέρονται σε αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση των σχέσεων ΟΑΕΕ και ασφαλισμένων. Το κείμενο του υπομνήματος έχει ως εξής: 
«Αξιότιμε κ. Υποδιοικητή, Σας υποβάλλουμε τα αιτήματα του Φορέα μας για τη βελτίωση των σχέσεων του ΟΑΕΕ με τους ασφαλισμένους – μέλη του Επιμελητηρίου μας, με την ευκαιρία της σημερινής επίσκεψή σας στο Επιμελητήριό μας, με τη θερμή παράκληση να διαβιβαστούν στον νέο Διοικητή του Οργανισμού σας και κάθε αρμόδιο, για την άμεση προώθηση εξεύρεσης λύσεων που θα επιτρέψουν στον επιχειρηματικό/επαγγελματικό κόσμο και γενικά στα μέλη των Επιμελητηρίων, που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους με τον ΟΑΕΕ, να ανασάνουν και να αποφύγουν τα «λουκέτα». 
Ζητούμε: 
-Την εξ ολοκλήρου διαγραφή των πρόσθετων τελών- προσαυξήσεων και λοιπές επιβαρύνσεις για όσους υπάγονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων 
- Το «πάγωμα» και την «κεφαλαιοποίηση» των παλιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ με μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο και φυσικά με προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, με ελεύθερη επιλογή κλάσης. Σκοπός είναι να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών που αδυνατούν αποδεδειγμένα να καταβάλλουν τις εισφορές λόγω μείωσης του εισοδήματός τους. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες επαγγελματίες/επιχειρηματίες θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παράλληλα θα διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους. 
-Την κατάργηση όλων των οφειλών και προσαυξήσεων που αφορούν μη παρασχεθείσες υπηρεσίες περίθαλψης στους ασφαλισμένους που λόγω οφειλών δεν τους κάλυψε ο Οργανισμός ιατροφαρμακευτικά. Δεν είναι δυνατή η βεβαίωση και αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών για υπηρεσίες που ουδέποτε παρασχέθηκαν. Για το λόγο αυτό ζητάμε το διαχωρισμό ασφάλιστρων περίθαλψης και συντάξιμων. 
- Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, δεδομένου ότι αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές, λαμβανομένης υπόψη της σημερινής οικονομικής συγκυρίας και της αδυναμίας των ασφαλισμένων να καταβάλλουν έγκαιρα τα ποσά που τους αναλογούν. 
- Να προβλεφθούν εισοδηματικά κριτήρια για το ύψος της μηνιαίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το 20% του μηνιαίου εισοδήματος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
- Την αποποινικοποίηση της μη καταβολής εισφορών 
- Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των ασφαλισμένων για οποιαδήποτε αλλαγή σε νόμους ή κανονισμούς του Οργανισμού που συνεπάγονται την απαίτηση για αναδρομική καταβολή αυξήσεων ή και ολόκληρων εισφορών και κυρίως η καθοδήγηση τους από τα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΕ για τις διαδικασίες προώθησης των αιτημάτων τους 
- Τη χορήγηση έκπτωσης στους συνεπείς ασφαλισμένους για την έγκαιρη καταβολή των εισφορών τους 
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- Τη χορήγηση της δυνατότητας να συνεχίζουν οι αιτούντες σύνταξη την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων έως και την έκδοση της σύνταξης. 
- Τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος περίθαλψης, ούτως ώστε κανένας Επαγγελματίας να μην μένει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
-Την πλήρη αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επι κινητών ή ακινήτων των οφειλετών 
- Χορήγηση σύνταξης με 37 έτη πραγματικής εργασίας, ανεξαρτήτου ηλικίας. 
-Να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν οφειλέτες που βρίσκονται σε αδυναμία συνταξιοδότησης εξ αιτίας οφειλών. 
- Την επαναφορά της ρύθμισης μη υπαγωγής στον ΟΑΕΕ ασφαλισμένων άλλων φορέων που έχουν την έδρα των επιχειρήσεών τους σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων 
- Να επαναλειτουργήσει άμεσα το γραφείο ΟΑΕΕ στην πόλη της Πτολεμαΐδας το οποίο «έπαψε» τη λειτουργία του από το έτος 2013, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και συστάσεις μας στο τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα της άνευ προηγουμένου «Οδύσσεια» χιλιάδων ασφαλισμένων της επαρχίας Εορδαίας οι οποίοι αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην Κοζάνη για να εξυπηρετηθούν από το ένα και μοναδικό κατάστημα ΟΑΕΕ της Π.Ε. Κοζάνης. 
 Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει και της ανεργίας που συνεχώς διογκώνεται από την αντικειμενική δυσκολία των επιχειρήσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, επισημαίνουμε την ανάγκη να δοθούν επιτέλους οι παραπάνω ενδεικτικές αλλά απαραίτητες «λύσεις» που προτείνουμε από τον ΟΑΕΕ . 
Με τη βεβαιότητα ότι η προώθηση των αιτημάτων – προτάσεων του Επιμελητηρίου μας θα οδηγήσει στην αποκατάσταση των καλών σχέσεων που επιβάλλεται να έχει ο Οργανισμός σας με τους ασφαλισμένους σας και μέλη μας, ήτοι τους εμπόρους, βιοτέχνες, επαγγελματίες, που στις ημέρες μας εξαιτίας των σκληρών μέτρων που έχουν παρθεί από τις Κυβερνήσεις της Χώρας μας, αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι πρόβλημα επαγγελματικής επιβίωσης, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.» 
 
► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. 
Την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:00 ο Διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Πετρόπουλος 
επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Κοζάνης και συνομίλησε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπους των Επαγγελματοβιοτεχνικών Σωματείων και 
Εμπορικών Συλλόγων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κυριακίδης 
του παρέδωσε το κάτωθι Υπόμνημα με τα αιτήματα των επιχειρηματιών – μελών του 
και ασφαλισμένων του φορέα. 
 «Αξιότιμε κ. Διοικητή 
Σας υποβάλλουμε τα αιτήματα του Φορέα μας για τη βελτίωση των σχέσεων του 
ΟΑΕΕ με τους ασφαλισμένους – μέλη του Επιμελητηρίου μας,  με την ευκαιρία της 
σημερινής επίσκεψή σας στο Επιμελητήριό μας, μέρος των οποίων θέσαμε υπόψη και του Υποδιοικητή του Οργανισμού σας κ. Δ. Χριστοφορίδη κατά την επίσκεψή του 
στο Επιμελητήριό μας στις 29/5/2015 προκειμένου να λάβετε γνώση. 
Παρακαλούμε δε για την άμεση   προώθηση εξεύρεσης λύσεων που θα επιτρέψουν στον επιχειρηματικό/επαγγελματικό  κόσμο και γενικά στα μέλη των Επιμελητηρίων, 
που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά 
αντιμετωπίζουν σοβαρά  προβλήματα στις σχέσεις τους με τον ΟΑΕΕ, να ανασάνουν  και να αποφύγουν τα «λουκέτα». 
Ζητούμε: 
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-Την εξ ολοκλήρου διαγραφή των πρόσθετων τελών- προσαυξήσεων και λοιπές 
επιβαρύνσεις για όσους υπάγονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων 
- Το «πάγωμα» και την «κεφαλαιοποίηση» των παλιών ληξιπρόθεσμων οφειλών 
στον ΟΑΕΕ με μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο και φυσικά με προϋπόθεση την 
επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, με ελεύθερη επιλογή κλάσης. Σκοπός είναι να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών που 
αδυνατούν αποδεδειγμένα να καταβάλλουν τις εισφορές λόγω μείωσης του 
εισοδήματός τους. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες επαγγελματίες/επιχειρηματίες θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παράλληλα θα 
διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους, 
όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.  -Την κατάργηση όλων των οφειλών και προσαυξήσεων που αφορούν μη 
παρασχεθείσες υπηρεσίες περίθαλψης στους ασφαλισμένους που λόγω οφειλών δεν 
τους κάλυψε ο Οργανισμός ιατροφαρμακευτικά. Δεν είναι δυνατή η βεβαίωση και 
αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών για υπηρεσίες που ουδέποτε παρασχέθηκαν. Για 
το λόγο αυτό ζητάμε το διαχωρισμό ασφάλιστρων περίθαλψης και συντάξιμων. 
- Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, δεδομένου ότι αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές, λαμβανομένης υπόψη της σημερινής 
οικονομικής συγκυρίας και της αδυναμίας των ασφαλισμένων να καταβάλλουν 
έγκαιρα τα ποσά που τους αναλογούν. - Να προβλεφθούν εισοδηματικά κριτήρια για το ύψος της μηνιαίας καταβολής της 
ασφαλιστικής εισφοράς, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το 20% του μηνιαίου 
εισοδήματος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. - Την αποποινικοποίηση της μη καταβολής εισφορών  
- Την κατάργηση της παράλληλης ασφάλισης σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης στις 
περιπτώσεις των αδίκως υπόχρεων προς τούτο (π.χ. διπλωματούχων μηχανικών)  
-Να προωθηθεί άμεσα η ηλεκτρονική διασύνδεση του Οργανισμού σας με όλες τις 
υπηρεσίες του Δημοσίου και με το ΓΕΜΗ από τις οποίες αναζητούνται για 
διεκπεραίωση υποθέσεων ασφαλισμένων διάφορα έγγραφα, ώστε να μειωθεί στο 
ελάχιστο ή και να εξαλειφθεί παντελώς η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στις μεταξύ σας συναλλαγές. Ειδικότερα στο θέμα αυτό προτείνουμε 
και την καθιέρωση της «εξ αποστάσεως» εξυπηρέτησης. 
- Την άμεση καθιέρωση με πρόταση προς την Κυβέρνηση συστήματος  αναλογικής συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια, χωρίς όμως 
να διαθέτουν τα απαιτούμενα ελάχιστα χρόνια ασφάλισης. Θεωρούμε το θέμα θα 
πρέπει να εγερθεί με δική σας πρωτοβουλία, καθώς είναι άδικο να χάνουν παντελώς 
το δικαίωμα στη σύνταξη γήρατος ασφαλισμένοι με λιγότερα χρόνια ασφάλισης  
- Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των ασφαλισμένων για οποιαδήποτε αλλαγή 
σε νόμους ή κανονισμούς του Οργανισμού που συνεπάγονται την απαίτηση για 
αναδρομική καταβολή αυξήσεων ή και ολόκληρων εισφορών  και κυρίως η 
καθοδήγηση τους από τα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΕ για τις διαδικασίες 
προώθησης των αιτημάτων τους - Τη χορήγηση έκπτωσης στους συνεπείς ασφαλισμένους για την έγκαιρη 
καταβολή των εισφορών τους 
- Τη χορήγηση της δυνατότητας να συνεχίζουν οι αιτούντες σύνταξη την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων έως και την έκδοση της σύνταξης. 
- Τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος  περίθαλψης, ούτως ώστε κανένας 
Επαγγελματίας να μην μένει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
-Την πλήρη αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επι κινητών ή 
ακινήτων των οφειλετών  
- Χορήγηση σύνταξης με 37 έτη πραγματικής εργασίας, ανεξαρτήτου ηλικίας. 
-Να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν οφειλέτες που βρίσκονται σε αδυναμία 
συνταξιοδότησης εξ αιτίας οφειλών.  
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- Την επαναφορά της  ρύθμισης μη υπαγωγής στον ΟΑΕΕ ασφαλισμένων άλλων 
φορέων που έχουν την έδρα των επιχειρήσεών τους σε ορεινές  περιοχές ή σε 
περιοχές  με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων 
- Να επαναλειτουργήσει άμεσα το γραφείο ΟΑΕΕ στην πόλη της Πτολεμαΐδας το 
οποίο «έπαψε» τη λειτουργία του από το έτος 2013, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και συστάσεις  μας  στο τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα της άνευ προηγουμένου «Οδύσσεια» χιλιάδων 
ασφαλισμένων της επαρχίας Εορδαίας οι οποίοι αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην Κοζάνη για να εξυπηρετηθούν από το ένα και μοναδικό κατάστημα ΟΑΕΕ της Π.Ε. 
Κοζάνης. 
          Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει και της ανεργίας που συνεχώς διογκώνεται από την αντικειμενική δυσκολία  των επιχειρήσεων να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, επισημαίνουμε την ανάγκη να δοθούν επιτέλους οι 
παραπάνω ενδεικτικές αλλά απαραίτητες «λύσεις» που προτείνουμε από τον ΟΑΕΕ .   
Με τη βεβαιότητα ότι η προώθηση των αιτημάτων – προτάσεων του Επιμελητηρίου 
μας θα οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων και στην αποκατάσταση των καλών 
σχέσεων που επιβάλλεται να έχει ο Οργανισμός σας με τους ασφαλισμένους σας  και μέλη μας, ήτοι τους  εμπόρους, βιοτέχνες, επαγγελματίες, που στις ημέρες μας 
εξαιτίας των σκληρών μέτρων που έχουν παρθεί  από τις Κυβερνήσεις της Χώρας 
μας, αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι πρόβλημα επαγγελματικής επιβίωσης, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.» 
 
► ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) 
ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
   Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης απέστειλε επιστολή στον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο. με την οποία ζητά την άμεση  λήψη 
μέτρων στήριξης των ΜμΕ για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης που 
επικρατεί στην αγορά,  εξαιτίας  των περιορισμών στο Τραπεζικό σύστημα.  
Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου προς τον Υπουργό Οικονομικών, που 
κοινοποιήθηκαν και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και όλους τους αρμοδίους Υπουργούς της Κυβέρνησης, αλλά και στους Βουλευτές Κοζάνης, τον Περιφερειάρχη 
Δυτ. Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, την ΚΕΕΕ και όλα τα 
Επιμελητήρια της χώρας, διαμορφώθηκαν  μετά την ανοιχτή συνάντηση που πραγματοποίησε η διοίκησή του  με τα μέλη του την Τρίτη 28/7/2015, παρουσία και 
του Βουλευτή Κοζάνης κ. Γιώργου Κασαπίδη. Η επιστολή που υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κώστα Κυριακίδη έχει ως εξής: 
 
 «Με αφορμή τη δυσμενέστατη κατάσταση που επέφερε στην αγορά η τραπεζική 
αργία των τριών εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας η συνήθης λειτουργία των 
επιχειρηματικών συναλλαγών κυριολεκτικά ανετράπη, με αποτέλεσμα το «πάγωμα» 
κάθε οικονομικής δραστηριότητας και την επικράτηση μιας άνευ προηγουμένου  
επιχειρηματικής δυσλειτουργίας, το Επιμελητήριό μας αφουγκραζόμενο τις φωνές «απελπισίας» πλέον  των μελών του, μικρομεσαίων και πολύ μικρών στην 
πλειοψηφία τους επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα 
επιβίωσης, – με ότι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων και το απασχολούμενο προσωπικό τους-, σας απευθύνει έκκληση για επείγουσα  
νομοθετική μέριμνα  λήψης άμεσων μέτρων στήριξης των ΜμΕ.  
 Συγκεκριμένα, μετά από πραγματοποίηση την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 κοινής ανοιχτής 
σύσκεψης της διοίκησης του Επιμελητηρίου μας με σημαντικό αριθμό 
αντιπροσωπευτικών  επιχειρήσεων –μελών του από όλους τους κλάδους της 
οικονομίας,   που προσήλθαν για να καταθέσουν στο Επιμελητήριο τις προτάσεις 
τους, καταγράφθηκαν και ιεραρχήθηκαν τα παρακάτω μέτρα που θα πρέπει να 
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ληφθούν εκ μέρους σας με σκοπό την γρηγορότερη κατά το δυνατό ομαλοποίηση της 
κατάστασης για την αποφυγή δυσάρεστων «λουκέτων» και απολύσεων 
προσωπικού. 
Τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι: 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ 
ΜΑΥΡΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 
Με το υπάρχον καθεστώς οι επιταγές που έχουν εκδοθεί και  έχουν λήξει από 30/6 έως 20/7, οι οποίες έχουν οπισθογραφηθεί από πολλές επιχειρήσεις και αναφέρονται 
σε τζίρο τουλάχιστον 6 δις ευρώ πανελλαδικά, θα πρέπει να εξοφληθούν εντός 8 
ημερών από το άνοιγμα των τραπεζών. Με δεδομένη, ωστόσο, τη μαζική συσσώρευση των υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις και την αναστάτωση που 
έχει προκληθεί στην αγορά, αυτό είναι αδύνατον πρακτικά και κατά συνέπεια είναι 
επιτακτική η ανάγκη να δοθεί και άλλος χρόνος, τουλάχιστον μέχρι τέλος του 
επόμενου μήνα, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους και να ισορροπήσει η αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευθετηθεί 
άμεσα το πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις, με το να βρεθούν στη «μαύρη» λίστα του Τειρεσία, χωρίς να ευθύνονται, λόγω «λήξης» των επιταγών, 
που έχουν εκδώσει. 
 ΜΕΡΙΜΝΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Θα πρέπει να προωθηθούν άμεσες ενέργειες για να μην χαθούν οι ρυθμίσεις για οφειλές στο δημόσιο, στις οποίες έχουν ενταχθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η 
μείωση των εσόδων οδηγεί σε αντικειμενική δυσκολία ανταπόκρισης στις 
υποχρεώσεις, δεδομένου ότι εντός του 2015 έρχεται και νέα αύξηση των φόρων. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών (οι οποίες 
θα πρέπει να ρυθμίζονται με πάγια ρύθμιση τουλάχιστον 24 δόσεων) να μην 
αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων. 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ 
Η κατάσταση με τις εισφορές στον ΟΑΕΕ θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί . 
Αντικειμενικά οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, λόγω της μείωσης του τζίρου της αγοράς σε επίπεδο ακόμη και 80%, δεν μπορούν να καταβληθούν εμπροθέσμως με 
επιπρόσθετο κίνδυνο να χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων για όσους έχουν υπαχθεί 
σ’ αυτή.  Θα πρέπει να δοθεί παράταση ενός ή και δύο μηνών για την είσπραξή τους, 
καθώς   από τα στοιχεία των κατά τόπους γραφείων του ΟΑΕΕ, ήδη το 50% αυτών 
που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις τρέχουσες εισφορές και την χάνουν. 
Αν μη τι άλλο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πάγωμα των παλιών οφειλών στον 
ΟΑΕΕ είναι μονόδρομος, σε συνδυασμό με την θέσπιση ασφαλιστικής κατηγορίας 
ανάλογα με το δηλωθέν εισόδημα του ασφαλισμένου.   
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Φ.Π.Α.  
Είναι προφανές για όλους τους παραπάνω λόγους ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Φ.Π.Α. για όλες τις επιχειρήσεις και ειδικά για τις 
συνεργαζόμενες με το Δημόσιο,  για τις οποίες  υπάρχει εδώ και μήνες «παύση 
πληρωμών». 
 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
Προς αποφυγή των «λουκέτων» με τα οποία απειλούνται κυριολεκτικά στο σύνολό 
τους όλες οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το Δημόσιο και εκτελούν έργα υπέρ 
αυτού και έκρηξη εξ αυτού του γεγονότος της ανεργίας θα πρέπει με άμεση ρύθμιση το κράτος να  αποπληρώσει κατά προτεραιότητα όλες τις οφειλές του στις 
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επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Επίσης, σημαντικό είναι να 
αποκατασταθούν άμεσα όλες οι πληρωμές των έργων του ΕΣΠΑ θα πρέπει άμεσα 
να αποκατασταθούν, 
ενισχύοντας την ρευστότητα των επιχειρήσεων. 
 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο, επειδή ξεκίνησαν, από 20/07/15 να πιστώνονται εμβάσματα από το εξωτερικό σε λογαριασμούς ελληνικών επιχειρήσεων και επίσης 
δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταθέτουν μετρητά, να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα αυτά τα επιπλέον ποσά και για εμβάσματα πληρωμής των προμηθευτών στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο και με τη δημιουργία ενός εξω-
λογιστικού λογαριασμού, θα αυξηθεί η ρευστότητα των τραπεζών, ενώ παράλληλα, 
θα υπάρξει διευθέτηση για τα χιλιάδες φορτία, που παραμένουν στα λιμάνια της 
Χώρας, χωρίς δυνατότητα παραλαβής. 
 
Τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν και που σας επισημαίνονται από τα περισσότερα Επιμελητήρια της χώρας  είναι αυτά που θεωρείται από το Επιμελητήριο μας και τα  
μέλη του ότι είναι τα σημαντικότερα.   
Γνωρίζοντας ότι έχετε πλήρη γνώση της κρισιμότητας, για την επιβίωση της μικρομεσαίας επιχείρησης και κατ' επέκταση της πραγματικής οικονομίας σας 
ζητούμε να προβείτε  άμεσα στις ενέργειες που θα δώσουν λύσεις και προοπτική στις 
ΜμΕ, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι, για την επιτυχία των όποιων προγραμμάτων ή μέτρων θα προωθήσει η Κυβέρνηση της χώρας το προσεχές διάστημα με στόχο 
την παραμονή της χώρας στην Ε.Ε.  και τη σταδιακή είσοδο της χώρας σε σταθερή 
αναπτυξιακή τροχιά, θα πρέπει οι παραγωγικές τάξεις να κρατηθούν όρθιες. Αν 
καταρρεύσουν, φοβόμαστε θα συμπαρασύρουν κάθε ελπίδα ανάκαμψης και 
προόδου της χώρας.  
Πρέπει συνεπώς άμεσα να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για τα 
προαναφερόμενα. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
► 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 

 
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  



 21 

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 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» 
 
 
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 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 

 
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  

 
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   
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Το Δίκτυο προωθεί με κάθε νόμιμο και άλλο τρόπο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  
 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  


