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Μεγάλο το ενδιαφέρον για τις Επιχειρήσεις του Ν. Κοζάνης που
συµµετείχαν στην Έκθεση «10η EXPOKOS 2011» στην Πρίστινα

ε έναν αξιόπιστο σύµµαχο για τον επιχειρηµατία εξελίσσεται η Υπηρεσία
Μιας Στάσης, µετά τον πρώτο µήνα λειτουργίας της, όπως αποδεικνύεται
από τον σχετικό απολογισµό σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριµένα στο διάR
στηµα αυτό ιδρύθηκαν συνολικά 280 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιάς ΣτάR

σης (ΥΜΣ), ενώ εγγράφηκαν 2.279 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1806 είναι
ατοµικές στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΕπιR
µελητήριο Κοζάνης υπήρξε το πρώτο Επιµελητήριο της Χώρας, που πέτυχε τις πρώR
τες ηµέρες λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας να συστήσει Οµόρρυθµο Εταιρία σε
χρόνο ρεκόρ τεσσάρων (4) ωρών. Η είδηση της Πανελλαδικής Πρωτιάς ελάχιστου
χρόνου σύστασης Οµορρύθµου Εταιρίας που πέτυχε, µεταδόθηκε και δηµοσιεύR
θηκε από όλα τα ΜΜΕ της χώρας, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο αναφερόµεR
νος στην λειτουργία των ΥΜΣ και στην επιτυχία του ΕΒΕ Κοζάνης ότι
«Καταρρίπτουµε για µία ακόµα φορά ένα µύθο ότι στην Ελλάδα δεν µπορούµε να
κάνουµε µεγάλες αλλαγές».

Πανελλαδική «Πρωτιά»
για το ΕΒΕ N. Κοζάνης
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Ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας
(11R4R2011) ενηµερώνεται για την λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Επιχειρηµατική αποστολή του ΕΒΕ στο Κόσσοβο

Επιχειρηµατική αποστολή στο
Κόσσοβο µε παράλληλη συµµεR
τοχή στην �ιεθνή έκθεση οικοδοR
µικών υλικών και ειδών κατοικίας
«10η EXPOKOS 2011» πραγµατοR
ποίησε από 18 ως 21 Μαΐου 2011
το Επιµελητήριο Κοζάνης µε τη
συµµετοχή περίπου 15 επιχειρήR
σεων µελών του. Ήταν η πρώτη
συντονισµένη επίσκεψη ελληνιR
κών επιχειρήσεων στην έκθεση
της γειτονικής βαλκανικής περιR
φέρειας, η οποία την εποχή αυτή
γνωρίζει αναπτυξιακή άνθιση µε
κυρίαρχο στοιχείο την ανοικοδόR
µηση ολόκληρων περιοχών τόσο
της υπαίθρου του Κοσσόβου, όσο και της πρωτεύουσας Πρίστινα, όπου πραγµατοποιήR
θηκε µε µεγάλη επιτυχία η ετήσια διεθνής έκθεση ΕΧPOKOS. Η αποστολή των επιχειR
ρηµατιών του Επιµελητηρίου Κοζάνης µε επικεφαλή τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου,
κ. Χρήστο Σάββα, είχαν την ευκαιρία να παραστούν την Τετάρτη 18 Μάιου 2011 το µεR
σηµέρι στα εγκαίνια της έκθεσης.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 8C9
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Από 4 Απριλίου και µετά από 6 χρόνια συνεR
χών προσπαθειών ολόκληρης της Επιµελητηριακής
κοινότητας, η λειτουργία της Υπηρεσία του Γενικού
Μητρώου Επιχειρήσεων (το γνωστό ΓΕΜΗ του

Ν.3419/05), η οποία πλέον είναι και η µόνη αρµόδια για την
απόδοση νοµικής προσωπικότητας στις εταιρίες όλων των
µορφών, είναι γεγονός!

Στο ΕΒΕ Ν. Κοζάνης, λειτουργεί, στα πλαίσια του ΓΕΜΗ,
και Υπηρεσία µιας Στάσης για ίδρυση οµορρύθµων και ετερορρύθµων
εταιριών.

Το γεγονός αυτό οφείλω να οµολογήσω δίνει σοβαρό χτύπηµα
στην επιχειρηµατική γραφειοκρατία, για την οποία πιστεύω ότι ο καR
θένας µας έχει προσωπική δυσάρεστη εµπειρία.. Πλέον, προσωπική
εταιρία ιδρύεται σε µία στάση σε 2 περίπου ώρες. Όταν ξεκίνησε η
λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης το Επιµελητήριο Κοζάνης καR
τέκτησε το πανελλήνιο ρεκόρ ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες σύσταR
σης σε 4 ώρες. Και αυτό σίγουρα είναι µια πρώτη κατάκτηση, µια
κατάκτηση που µε την επιµονή της Επιµελητηριακής κοινότητας καR
τορθώθηκε για το καλό των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών του
τόπου µας. Ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ. Γιώργος Παπανδρέου χαR
ρακτήρισε την υπηρεσία αυτή «ένα εθνικό έργο», τονίζοντας ότι «είναι
ένα έργο εθνικής σηµασίας σε µια εποχή όπου όλοι θέλουµε την ανάR
πτυξη. Καταρρίπτουµε για µία ακόµα φορά ένα µύθο ότι στην Ελλάδα
δεν µπορούµε να κάνουµε µεγάλες αλλαγές». Ο κ. Παπανδρέου ακόµη
υπογράµµισε ότι «αυτή είναι µια µεγάλη αλλαγή, όσο απλή κι αν ακούR
γεται. Ακριβώς αυτή η απλοποίηση σπάει το παλιό σύστηµα, το πελαR
τειακό, το γραφειοκρατικό, το αδιαφανές, που ταλαιπωρεί τον Έλληνα
πολίτη και, βεβαίως, τον Έλληνα επιχειρηµατία».

Έγινε λοιπόν ένα πρώτο βήµα για την ενίσχυση της επιχειρηµατιR
κότητας. Το επόµενο βήµα που αφορά την αδειοδότηση των επιχειρήR
σεων από τα Επιµελητήρια, σίγουρα θα ενισχύσει το «χτύπηµα» στην
επιχειρηµατική γραφειοκρατία, ωστόσο σ’ αυτή τη δύσκολη χρονική
περίοδο που η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει µια οξύτατη και ποR
λυδιάστατη κρίση και δυστυχώς διαρκώς αυξάνεται ο αριθµός των επιR
χειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών που βρίσκονται σε
αδιέξοδο, ένα βήµα µόνο δεν αρκεί. Πρέπει επιτέλους να παρθούν
αποτελεσµατικά µέτρα ή αλλιώς να προωθηθεί το ταχύτερο ένα συνοR
λικό πακέτο µέτρων για τη δηµιουργία ενός λειτουργικού ευνοϊκού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα µπορούν να δηµιουρR

γήσουν και να ανθίσουν όλες οι δηµιουργικές δυνάµεις της κοιR
νωνίας µας. Τα µηνύµατα ότι η Πολιτεία, ότι οι αρµόδιοι, τέλος
πάντων, δεν µένουν άπραγοι µπροστά στη δύσκολη συγκυρία που
αντιµετωπίζουν σχεδόν όλοι οι έµποροι, βιοτέχνες και επαγγελR
µατίες, θα πρέπει να τα δούµε στην πράξηR δεν χρειαζόµαστε
άλλα λόγια! Ούτε άλλα µέτρα και θυσίες χωρίς αντίκρισµα.

Μέχρι στιγµής, µε τις λιγοστές δυνατότητες και τους µηχανιR
σµούς ανάπτυξης που µας παρέχονται και κυρίως µε δικές µας

πρωτοβουλίες και ενέργειες, στηρίζουµε από µόνοι µας τις επιχειρήσεις
µας, γνωρίζοντας καλά ότι «δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουµε!».

Κι αυτό γιατί, πάνω σε αυτέςR τις µικρές, πολύ µικρές και µεσαίες κατά
κανόνα επιχειρήσεις της Χώρας µας R στηρίζεται η όποια προσπάθεια ή ελR
πίδα για πάταξη της ανεργίας, για οικονοµική και κοινωνική συνοχή και σίR
γουρα η προσδοκία για ένα καλύτερο και περισσότερο νοικοκυρεµένο από
κάθε άποψη µέλλον.

Παραµένοντας, «µάχιµοι» και βλέποντας παρά τις αντιξοότητες «µπροR
στά» πιστεύω και πρέπει όλοι να πιστέψουµε ότι µπορεί να αντιστραφεί η
σηµερινή αρνητική συγκυρία, µπορούµε να βάλουµε νέες βάσεις για το
µέλλον. Αρκεί βεβαίως να αναµορφώσουµε, όχι µόνο εµείς, αλλά κυρίως
αυτοί που καθορίζουν τις τύχες της Χώρας µας, τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργούµε, σκεφτόµαστε και παίρνουµε αποφάσεις, να ενώσουµε τις
δυνάµεις µας και να δούµε µε γνώµονα τις εµπειρίες του χθες στο αύριο!
Τα Περιθώρια για άλλα λάθη, δοκιµές, αναβολές και στασιµότητες έχουν
χαθεί. Η αδιαµφισβήτητα εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση της Ελληνικής
Οικονοµίας επιβάλλει σχεδόν σε όλους µας Rκαι κυρίως στην πολιτική ηγεR
σία του τόπου Rνα αναλογιστούµε τις ευθύνες µας.

Το Επιµελητήριο Νοµού Κοζάνης έχοντας βαθιά γνώση των προβληR
µάτων της αγοράς και των αντικινήτρων της ανάπτυξης, µε την ιδιότητα του
θεσµικού Συµβούλου της Πολιτείας,R αλλά και ως φορέας θεσµικής έκR
φρασης του επιχειρηµατικού κόσµου, έκανε και συνεχίζει να κάνει πολλές
παρεµβάσεις προς τους αρµόδιους, επισηµαίνοντας κάθε φορά την ανάR
γκη να παρθούνR πριν είναι πολύ αργά Rτα σωστά και εφαρµόσιµα µέτρα
που θα αναθερµάνουν και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικοR
νοµίας. Με πολιτικές και µέτρα που υπηρετούν εισπρακτικούς και όχι αναR
πτυξιακούς στόχους δεν µπορεί να δοθεί ώθηση και προοπτική στην
ελληνική οικονοµία.

Μόνο µε πραγµατική ενίσχυση και προστασία της επιχειρηµατικότηR
τας, µε δίκαιο φορολογικό σύστηµα στο οποίο θα είναι επιτρεπτές και οι
φοροαπαλλαγές, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, µε άµεση ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων, µε µείωση της σπατάλης στο �ηµόσιο και
εξάλειψη της κακοδιαχείρισης, µε οριστικό χτύπηµα µέσω των ΕπιµεληR
τηρίων και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης της επιχειρηµατικής γραφειοR
κρατίας, τα επόµενα βήµατα για την ενίσχυση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος θα είναι γεγονός.

Ο Πρόεδρος
Του Επιµελητηρίου Κοζάνης

Χρήστος Σάββας

Το δικτυακό τόπο του Επιµελητηρίου Κοζάνης µπορούν να επισκέR
πτονται ηλεκτρονικά τα µέλη, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για την
πληρέστερη και επίκαιρη ενηµέρωσή τους, τόσο για τις πρωτοβουR
λίες και δραστηριότητες της �ιοίκησης, όσο και για τα τελευταία νέα
σχετικά µε µέτρα και αποφάσεις που προωθούνται από κάθε κατεύR
θυνση αρµοδίων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. ΥπενθυR
µίζεται ακόµα ότι στην ιστοσελίδα του ΕΒΕ καταχωρούνται
�ιακηρύξεις και περιλήψεις διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται
από �ηµόσιους Οργανισµούς και Φορείς, στους οποίους µπορούν να
λαµβάνουν µέρος οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις.

Σ

Ο yικτυακός τόπος του ΕΒΕ Κοζάνης:
www.evekozani.gr

Πρώτο βήµα για ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον οι
«Υπηρεσίες Μιας Στάσης» όµως πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλα…
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Με πλήρη επιτυχία στέφθηκε και εφέR
τος η 3η κλαδική Εµπορική και ΑνθοκοR
µική Έκθεση «ΕΟΡ�ΑΙΑ 2011» που
διοργανώθηκε από τον Εµπορικό ΣύλR
λογο Πτολεµαίδας και το �ήµο ΕορR
δαίας, µε την οικονοµική υποστήριξη
του Εµπορικού και βιοµηχανικού ΕπιµεR
λητηρίου Ν. Κοζάνης, στις Τεχνικές
Σχολές Πτολεµαίδας. Ευοίωνες συνεR
πώς διαφαίνονται οι προοπτικές για το
µέλλον της, καθώς ο επιχειρηµατικός
κόσµος της Εορδαίας αλλά και Rαξίζει
να σηµειωθείRολόκληρου του Νοµού
στήριξε για άλλη µια φορά το εγχείρηµα,
στέλνοντας σε κάθε κατεύθυνση µηνύR
µατα αισιοδοξίας παρά τη δύσκολη συR
γκυρία που αντιµετωπίζει η
επιχειρηµατική κοινότητα.

Η έκθεση που παρέµεινε ανοικτή από
4 ως 9 Μαΐου 2011, κατά κοινή οµολογία
ξεπέρασε σε ποιότητα διοργάνωσης και
σε αριθµό συµµετοχών τις προηγούµεR
νες διοργανώσεις και κατόρθωσε να
προσελκύσει πλήθους κόσµου από την
ευρύτερη περιοχή της �υτικής ΜακεδοR
νίας, αλλά και πολλούς εµπορικούς επιR
σκέπτες.

Στα καλαίσθητα περίπτερα της φιλοR

ξένησε προϊόντα επιχειρήσεων που
έχουν σχέση µε την «κατοικία» γενικά,
όπως είδη οικιακού εξοπλισµού, έπιπλα,
ηλεκτρικά είδη, διακοσµητικά χώρων,
ακόµα και αυτοκίνητα, αλλά και διάφοR
ρες υπηρεσίες που διευκολύνουν την
ζωή και οµορφαίνουν την καθηµερινόR
τητα. Ακόµα χρώµα και άρωµα άνοιξης
έδωσαν στην έκθεση τα φυτά, τα άνθη
και τα έπιπλα κήπου που παρουσιάστηR
καν στους ειδικά διαµορφωµένους χώR
ρους της και προέτρεψαν σχεδόν όλους
τους επισκέπτες R καταναλωτές να προR
µηθευτούν για τα σπίτια τους τουλάχιR
στον µια ανθοδέσµη ή ένα γλαστράκι.

Τα εγκαίνια έγιναν το απόγευµα της
Τετάρτης 4 Μάιου από τον Σεβασµιότατο
Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και
Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητο, παρουσία των
εκπροσώπων της Πολιτείας και των
Αρχών της περιοχής, όπως του ΠεριφεR
ρειάρχη �υτικής Μακεδονίας κ. ΓιώρR
γου �ακή, του Αντιπεριφερειάρχη
Κοζάνης, κ. Γιάννη Σόκουτη, της �ηR
µάρχου Εορδαίας κας Παρασκευής
Βρυζίδου, του Προέδρου του ΕπιµεληR
τηρίου Ν. Κοζάνης κ. Χρήστου Σάββα,
του Προέδρου του Εκθεσιακού Κέντρου

και Αντιδηµάρχου Κοζάνης, κ. ΠαναR
γιώτη Αποστολίδη, του Προέδρου του
Εµπορικού Συλλόγου Πτολεµαίδας κ.
Ματθαίου Καλαϊτζόπουλου, ΠεριφερειR
ακών και �ηµοτικών Συµβούλων και
άλλων επισήµων, αλλά και πλήθους κόR
σµου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι
επίσηµοι στους χαιρετισµούς τους επαίR
νεσαν την προσπάθεια, συνεχάρησαν
θερµά τους διοργανωτές που παρά τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία προσπαR
θούν να δώσουν διέξοδο µε ενίσχυση
της ανάπτυξης και έκαναν λόγο για µια
σηµαντική δραστηριότητα που αναδειR
κνύει τις δυνατότητες του επιχειρηµατιR
κού κόσµου και βάζει θεµέλια για µια
καλύτερη προοπτική της κοινωνίας µας.

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ.
Χρήστος Σάββας επιδοκίµασε ιδιαίτερα
την όλη προσπάθεια, απεύθυνε θερµά
συγχαρητήρια στους συµµετέχοντες εκR
θέτες που µε τη θέληση και την επιµονή
τους, παρά τις δυσκολίες, «βλέπουν
µπροστά και δεν καταθέτουν τα όπλα».
Ευχήθηκε ακόµη να ευοδωθούν οι στόR
χοι όλων και συνάµα οι επισκέπτες να
είναι «πολύ περισσότεροι από πέρυσι»,
όπερ και εγένετο!

3η Κλαδική Έκθεση «ΕΟΡ�ΑΙΑ 2011»

Ένας θεσµός µε ευοίωνες Προοπτικές!



ε το νέο επενδυτικό νόµο (3908/2011) γυρίζουµε σελίδα στην πολιτική
για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Εισάγουµε νέες αξίες, νέες
διαδικασίες και νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία. �ηµιουργούµε τις προϋR

ποθέσεις µια υγιή και εξωστρεφή επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Με το νέο σύστηµα υπηρετούµε τη συνέπεια, την ταχύτητα και τη διαφάνεια:
καθορίζουµε συγκεκριµένο ετήσιο προϋπολογισµό και «ταβάνι» ενισχύσεων,

ώστε ο πολίτης να γνωρίζει που πάνε τα χρήµατα και ο επενδυτής να προγραµR
µατίζει τις ενέργειές του.

Καλύπτουµε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, (εκτός από εκείνους που προR
βλέπονται στο άρθρο 2 του νόµου)

Σεβόµαστε το δηµόσιο χρήµα, παρέχοντας κίνητρα µε φοροαπαλλαγές, επιR
δοτήσεις, leasing και χαµηλότοκα δάνεια. Για κάθε ένα ευρώ επιδότησης, προR
βλέπονται τρία ευρώ φόροRαπαλλαγής.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή σε
ειδική ιστοσελίδα και σε έντυπη µορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

Καθορίζουµε σταθερές προθεσµίες υποβολής αιτήσεων (Απρίλιος και ΟκτώR
βριος).

Εισάγουµε νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων µε τη θεR
σµοθέτηση Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών.

στοχεύουµε σε επιχειρήσεις βιώσιµες, που σέβονται το περιβάλλον, προωR
θούν την καινοτοµία, ενισχύουν την περιφερειακή συνοχή, δηµιουργούν θέσεις
εργασίας και βάζουν στο παιχνίδι τη νέα γενιά.

Κατηγορίες Επενδύσεων
1. Γενική Επιχειρηµατικότητα
Αφορά: κάθε επιχειρηµατία
Προβλέπει: Φοροαπαλλαγές κλιµακούµενες έως και 10 χρόνια, µέχρι το 100%

του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους ενίσχυσης
2. Περιφερειακή Συνοχή
Αφορά: επενδυτές µε σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν

τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιR

δότησης leasing µπορεί να φτάσει µέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόµενου
ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό προσαυξάR
νεται κατά 10%.

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αφορά: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτοµία και να

εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους.
Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιR

δότησης leasing µπορεί να φτάσει µέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόµενου
ύψους ενίσχυσης.

4. Νεανική Επιχειρηµατικότητα
Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 µέχρι 40 ετών.
Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργιR

κών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση µπορεί να
φτάσει µέχρι 1.000.000 ευρώ.

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Αφορά: επενδυτές µε σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.
Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων µεµονωµένα ή συνδυαστικά. Το ύψος

της ενίσχυσης µειώνεται όσο αυξάνει το ύψος της επένδυσης. Η επιχορήγησηR
επιδότηση δεν µπορεί να ξεπερνά το 60% της συνολικής ενίσχυσης.

6. Ολοκληρωµένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια
Αφορά: επιχειρηµατίες µε σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένων πολυετών (2R

5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταεR
τία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός,
διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισµός.

Προβλέπει: φοροαπαλλαγές µέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόµενου
ύψους ενίσχυσης.

7. Σχέδια Συνέργειας και yικτύωσης (Clustering)
Αφορά: επιχειρηµατικά σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον

επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό
µορφή κοινοπραξίας. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυR
σης.

Είδη ενισχύσεων:
α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή
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Συνοπτικές πληροφορίες για τον νέο επενδυτικό νόµο(3908/2

Νέα Γενιά Επενδύσεων C

Μ

Κίνητρα για τη δηµιουργία νέων
& καινοτόµων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε

το ΥΠΟΙΑΝ ύψους 30 εκ. ευρώ
(από 15/7/2011 R 30/9/2011 η υποβολή προτάσεων)

Το πρόγραµµα «Νέα Καινοτοµική ΕπιχειρηµατιR
κότητα», ύψους 30 εκ. ευρώ, παρέχει κίνητρα σε
κάθε πολίτη άνω των 18 ετών που επιθυµεί να
ιδρύσει επιχείρησή µετατρέποντας την ιδέα του σε
επιχειρηµατική καινοτοµία και ενισχύει υφιστάR
µενες µικρές ή πολύ µικρές, καθώς και νεοσύR
στατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόµα
προϊόντα, υπηρεσίες κ.α.

Με το πρόγραµµα ενισχύονται
• έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από

€30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τοµέα της
µεταποίησης ή

• από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενR
δυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους
τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους.

Η δηµόσια χρηµατοδότηση φτάνει µέχρι και το
50% των επιλέξιµων δαπανών, ενώ η ιδία συµµεR
τοχή τουλάχιστον το 25%. Στις επιλέξιµες δαπάνες
καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα ενεργειών, από το µηR
χανολογικό εξοπλισµό, ICT, διαµόρφωση εγκαταR
στάσεων µέχρι συµβουλευτική υποστήριξη,
ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστηµάτων,
προβολή κ.α.

Το νέο πρόγραµµα έχει το ίδιο «καινοτοµικά»
χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει µεγάλο εύρος οιR
κονοµικών δραστηριοτήτων της µεταποίησης, της
πράσινης οικονοµίας, των υπηρεσιών που δεν
αποτελούν επιχειρηµατικότητα ανάγκης. �ίνει έµR
φαση στα ποιοτικά και καινοτοµικά χαρακτηριR
στικά κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου και στα
προσόντα του υποψήφιου επιχειρηµατία. Ευρεία
είναι και η έννοια της καινοτοµίας, καθώς σε αυτήν
περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται και η µη τεR
χνολογική και η οικολογική καινοτοµία.

Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραµµα
υλοποιείται για όσο διάστηµα επαρκούν οι διαθέR
σιµοι πόροι της �ηµόσιας �απάνης, εισάγεται νέο
σύστηµα αξιολόγησης της καινοτοµίας µε βάση
την αρχή «ιδέα R σχεδιασµός υλοποίησης R υλοR
ποίηση R αγορά», υποστηρίζει λειτουργικές δαπάR
νες για υπό σύσταση επιχειρήσεις, προβλέπει την
παρακολούθηση του έργου και µετά την ολοκλήR
ρωσή του, καθώς και την επιβράβευση του επιχειR
ρηµατία και µειώνει ουσιαστικά την
γραφειοκρατία µε την απλοποίηση των επίσηµων
''χαρτιών'' που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση
πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφεροµένων στο
πρόγραµµα.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεR
κτρονικά (υποχρεωτικά) στις ιστοσελίδες του ΕνR
διάµεσου Φορέα �ιαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) και των
φορέων του Υπουργείου Περιφερειακής ΑνάπτυR
ξης & Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ, Γενική ΓραµR
µατεία Βιοµηχανίας), στις οποίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν περαιR
τέρω.
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Νέος επενδυτικός Νόµος
φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία
προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοR
τήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο
αφορολόγητο αποθεµατικό.

β. Επιχορήγηση. �ωρεάν παροχή χρηµατικού ποσού από το �ηµόσιο για την
κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το �ηµόσιο
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάR
πτεται για την απόκτηση νέου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού

δ. Ευνοϊκά δάνεια µέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηµατοδότηση του ποσού που προR
βλέπεται να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό µε δάνεια χαµηλού κόστους, από
τις τράπεζες που συνεργάζονται µε το ΕΤΕΑΝ.

Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισµό του συνολικού ποR
σοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την
παραπάνω χρηµατοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης,
το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ΕνισχύR
σεων.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
Ποσοστά ενισχύσεων ανά νοµό yυτ. Μακεδονίας :

Σε έξι µήνες όλη η διαδικασία!

Υποβολή
Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών

Ενισχύσεων µέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr,
www.ependyseis.gr, www.investingreece.gov.gr) και λαµβάνει προσωπικό κωR
δικό.

Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονοµικά στοιχεία του επενδυτικού
σχεδίου και των απαιτούµενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση.

Υποβάλλει σε έντυπη µορφή τον επενδυτικό φάκελο (συµπεριλαµβανοµένων
και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρµόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης ΕπενδυR
τών (ώρες λειτουργίας: 09.00R15.00 κατά τις εργάσιµες ηµέρες). Κάθε δικαιοR
λογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη µορφή, πρέπει να έχει
υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Προέλεγχος
Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτηR

σης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιοR
λογητικά ή στοιχεία, προσκοµίζονται µέσα σε 10 ηµέρες.

Αξιολόγηση
Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ηµέρες από την καταληκτική

ηµεροµηνία συµπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγµένους αξιολογητές. Κατά
το διάστηµα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής µπορεί να παρακολουθεί ηλεκτροR
νικά την πορεία της αίτησής του.

Αποτελέσµατα
�ηµοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτιR

κών σχεδίων µε τη βαθµολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωµα
ένστασης µέσα σε 10 ηµέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληR
ρώνεται εντός 15 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσµάτων

Περισσότερες πληροφορίες:
www.ependyseis.gr www.investingreece.gov.gr

ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  

««ΕΕΞΞΩΩΣΣΤΤΡΡΕΕΦΦΕΕΙΙΑΑ

ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ»»

(( ΈΈωωςς  1144  ΙΙοουυννίίοουυ  22001111))

Το Επιµελητήριο Κοζάνης από κοινού µε τον
Φορέα �ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΕΠΑRΑΝΕΜ,
που είναι εταίρος της ΕΦΕΠΑΕ του Ενδιάµεσου
Φορέα �ιαχείρισης του Επιχειρησιακού ΠρογράµR
µατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙR
ΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), µε γεωγραφική αρµοδιότητα
τις Περιφέρειες της Κεντρικής και �υτικής ΜακεR
δονίας ενηµερώνουν τους υποψήφιους επενδυτές
ότι µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΟικοR
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. ΣωR
κράτη Ξυνίδη, παρατείνεται η προθεσµία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόR
γραµµα: 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Νέα καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η Τρίτη 14
Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00.

Επίσης, µε την υπ’ αριθµόν Οικ.5667/447/18R5R
2011απόφαση επικαιροποιείται ο Οδηγός του προR
γράµµατος, συνοδευόµενες µε χρήσιµες
ερωτήσειςRαπαντήσεις σχετικά µε τα πρόγραµµα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον
Οδηγό του Προγράµµατος, τις προϋποθέσεις συµR
µετοχής, τα απαιτούµενα έντυπα υποβολής, τους τόR
πους υποβολής των προτάσεων, καθώς και
πληροφορίες για το πρόγραµµα και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενR
διαφερόµενες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες της
Κεντρικής και �υτικής Μακεδονίας µπορούν να
επισκέπτονται/ενηµερώνονται:

α) Από τους διαδικτυακούς τόπους :
www.espa.gr, www.ggb.gr, www.ypoian.gr,
www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr και
www.eRkepa.gr.

β) Από τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr, τηλ. 210R
6985210).

γ) Από την ΚΕΠΑRΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41,
Θέρµη Θεσσαλονίκης,  τηλ. 2310R480000, ιnfo@eR
kepa.gr, www.eRkepa.gr).

δ) Από το Επιµελητήριο Ν. Κοζάνης  και την
ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ �ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ Α.Ε

ε) Από τις Συνεταιριστική Τράπεζα �υτικής ΜαR
κεδονίας  

ζ) Από το γραφείο πληροφόρησης κοινού της
ΕΥ�RΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.
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Μεγάλο το ενδιαφέρον για τις Επιχειρήσεις της Κοζάνης που 
συµµετείχαν στην Έκθεση «10η EXPOKOS 2011» στην Πρίστινα

Επιχειρηµατική αποστολή στο Κόσσοβο µε παράλληλη συµR
µετοχή στην �ιεθνή έκθεση οικοδοµικών υλικών και ειδών καR
τοικίας «10η EXPOKOS 2011» πραγµατοποίησε από 18 ως 21
Μαΐου 2011 το Επιµελητήριο Κοζάνης µε τη συµµετοχή περίR
που 15 επιχειρήσεων µελών του. Ήταν η πρώτη συντονισµένη
επίσκεψη ελληνικών επιχειρήσεων στην έκθεση της γειτονιR
κής βαλκανικής περιφέρειας, η οποία την εποχή αυτή γνωρίR
ζει αναπτυξιακή άνθιση µε κυρίαρχο στοιχείο την
ανοικοδόµηση ολόκληρων περιοχών τόσο της υπαίθρου του
Κοσσόβου, όσο και της πρωτεύουσας Πρίστινα, όπου πραγµαR
τοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία ετήσια διεθνής έκθεση
ΕΧPOKOS. 

Η αποστολή των επιχειρηµατιών του Επιµελητηρίου Κοζάνης
µε επικεφαλή τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου,  κ. Χρήστο
Σάββα, είχαν την ευκαιρία να παραστούν την Τετάρτη 18 Μάιου
2011  το µεσηµέρι στα εγκαίνια της έκθεσης. Τα εγκαίνια  έγιR
ναν στο Εκθεσιακό κέντρο της Πρίστινα παρουσία πολλών τοR
πικών παραγόντων που υποδέχθηκαν θερµά την ελληνική
αποστολή, µεταξύ των οποίων ήταν ο Πρόεδρος της  βουλής
του Κοσσόβου και η εκτελούσα χρέη υπουργού Εµπορίου,
αλλά και ο Πρόεδρος του Εκθεσιακού Κέντρου κ. Bekim Xhafa,
ο οποίος και είχε προσκαλέσει το Επιµελητήριο τον προηγούR
µενο Σεπτέµβριο κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγµατοR
ποίησε στην Κοζάνη να συµµετέχει στην εν λόγω διεθνή
έκθεση. Μετά τα εγκαίνια η αποστολή ξεναγήθηκε στους χώR
ρους της έκθεσης και διαπίστωσε το ενδιαφέρον πολλών τοπιR
κών επιχειρήσεων που εκδήλωσαν άµεσο ενδιαφέρον να έχουν
επιχειρηµατικές επαφές µε τα µέλη της αποστολής. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο αριθµός των επιχειρηµατικών συναντήσεων
που έγιναν κατά τη διάρκεια της τετραήµερης παραµονής της
αποστολής στην Πρίστινα ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Ήδη πριν
την αναχώρηση από την Κοζάνης µε συνεργασία του ΕπιµεληR
τηρίου και του κ Xhafa είχαν προκαθοριστεί επιχειρηµατικές
συναντήσεις, καθώς είχαν αποσταλεί έγκαιρα τα επιχειρηµαR
τικά «προφίλ» των συµµετεχόντων µελών του ΕΒΕ και η ανταR
πόκριση από πλευράς Κοσοβάρων υπήρξε ικανοποιητική. 

Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις του Κοσσόβου που επισκέR
φθηκαν την έκθεση είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις συµR
µετέχουσες στην αποστολή επιχειρήσεις στο περίπτερο που µε
µέριµνα του ΕΒΕ φιλοξενήθηκαν δείγµατα προϊόντων που κάθε
επιχείρηση κατασκευάζει και διακινεί.

Σηµειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις της Κοζάνης εκφράR
στηκαν µε τα καλύτερα λόγια για την πρωτοβουλία του ΕΒΕ και
σύµφωνα µε δηλώσεις όλων έπεται και συνέχεια µε τις εµποR
ρικές συµφωνίες που θα ακολουθήσουν. 

Σχολιάζοντας ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Χρήστος
Σάββας τα αποτελέσµατα της αποστολής και της παράλληλης
συµµετοχής στην 10η EXPOKOS  δήλωσε ότι «ο στόχος να αποR
τελέσει η πρωτοβουλία του ΕΒΕ για διοργάνωση της αποστολής
µοχλό προώθησης των τοπικών επιχειρήσεων, που δραστηριοR
ποιούνται γενικά µε τις κατασκευές και υλικά οικοδοµής, σε
µια περιοχή τόσο κοντινή στη δική µας, µε πληθυσµό πλέον του
1,5 εκατοµµυρίων κατοίκων, µπορεί να στεφθεί µε απόλυτη
επιτυχία. Μιλάµε για µια περιοχή µε ανάγκες σε νέες υποδοR

µές, τεχνογνωσία και σύγχρονα προϊόντα που  µπορούµε και
πρέπει να φτάσουµε. Εµείς, σαν ΕΒΕ δώσαµε την ευκαιρία στα
µέλη µας να κάνουν το πρώτο βήµα. �ιοργανώσαµε επαφές,
κάναµε γνωριµίες. Έγκειται από εδώ και πέρα στους επιχειR
ρηµατίες να αξιολογήσουν κατά πόσο οι γνωριµίες και η πρώτη
εµπειρία που απέκτησαν από τη νέα αγορά που ανοίγεται
µπροστά τους µπορεί να αποδώσουν προς την κατεύθυνση οιR
κοδόµησης νέων και επωφελών και για τα δύο µέρη συνεργαR
σιών. Εµείς το ευχόµαστε ολόψυχα και κάθε περίπτωση το
Επιµελητήριο θα συνεχίσει να παράσχει τις υπηρεσίες του για
όλα τα µέλη που αναζητούν στήριξη στην προσπάθεια ενίσχυR
σης της εξωστρέφειάς και του εξαγωγικού τους προσανατολιR
σµού».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µέλος του �.Σ του ΕΒΕ κα ΑφροR
δίτη Βούρκα, που παρέµεινε στην Πρίστινα όλες τις ηµέρες της
αποστολής µιλώντας στα ΜΜΕ του Κοσσόβου που έσπευσαν να
καλύψουν δηµοσιογραφικά την παρουσία στην περιοχή τους
του Επιµελητηρίου Κοζάνης, ως ενός επίσηµου φορέα της ΕπιR
χειρηµατικότητας από τη χώρα µας, ευχαρίστησε θερµά τον κ.
Bekim Xhafa  για την θερµή υποδοχή και την άψογη διοργάR
νωση των επιχειρηµατικών συναντήσεων και συνάµα απεύθυνε
πρόσκληση για συµµετοχή στην 27 Εµποροβιοτεχνική Έκθεση
που θα γίνει το Σεπτέµβριο στο Εκθεσιακό κέντρο Κοζάνης επιR
χειρήσεων του Κοσσόβου, για να λάβει την υπόσχεση του ΠροR
έδρου του Εκθεσιακού Κέντρου Πρίστινας ότι θα ανταποδοθεί
η επίσκεψη. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ
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Τοπικά προϊόντα ποιότητας παρουR
σίασαν οι επιχειρήσεις – µέλη του ΕπιR
µελητηρίου Κοζάνης που συµµετείχαν
στο 2ο Agro Quality Festival που πραγR
µατοποιήθηκε στην «Τεχνόπολις»
�ήµου Αθηναίων το τριήµερο από 13
ως 15 Μαΐου 2011. 

Συγκεκριµένα  τέσσερις επιχειρήσεις
τροφίµων και µεταποίησης αγροτικών
προϊόντων, καθώς και ο Αγροτικός ΣυR
νεταιρισµός ΠύρR
γων Εορδαίας
παρουσίασαν τα
προϊόντα τους στο
περίπτερο που είχε
το Επιµελητήριο
Κοζάνης στον εκθεR
σιακό χώρο που
διαµορφώθηκε  µε
πρωτοβουλία  της
Αποκεντρωµένης
�ιοίκησης περιφέR
ρειας Ηπείρου και �υτικής Μακεδονίας
για να φιλοξενήσει το «καλάθι των
προϊόντων γης» επιχειρήσεων της
Ηπείρου και της �υτικής Μακεδονίας.

Την έκθεση τίµησε µε την παρουσία
του ο Πρόεδρος της �ηµοκρατίας κ.
Κάρολος Παπούλιας, ο Υπουργός ΑγροR
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.
Κων/νος Σκανδαλίδης, η Υφυπουργός
κα Μιλένα Αποστολάκη, η Γενική ΓραµR
µατέας Αποκεντρωµένης �ιοίκησης
Ηπείρου και �υτικής Μακεδονίας κα
�ήµητρα Γεωργακοπούλου Μπάστα
κ.α. Από το Επιµελητήριο Κοζάνης το

παρόν στα
εγκαίνια της έκR
θεσης έδωσε ο
Γενικός ΓραµR
µατέας, κ.
Κων/νος ΚυριαR
κίδης.

Κατά γενική οµολογία των συµµετεR
χόντων στο καλαίσθητο περίπτερο του
Επιµελητηρίου, που βρισκόταν δίπλα
στα περίπτερα των άλλων ΕπιµελητηR
ρίων της �υτικής Μακεδονίας και στον
ίδιο εκθεσιακό χώρο µε αυτά της ΗπείR
ρου, η έκθεση πέτυχε το στόχο της προR
βολής των προϊόντων των
συµµετεχόντων επιχειρήσεων στους χιR
λιάδες επισκέπτες που διάβηκαν το καR
τώφλι της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε
δηλώσεις της Γενικής Γραµµατέως κας
Γεωργακοπούλου – Μπάστα σχετικά µε
την πρωτοβουλία συµµετοχής επιχειR

ρήσεων των περιφερειών Ηπείρου και
�υτικής Μακεδονίας αναφέρθηκαν τα
εξής: «θέλουµε να προβάλλουµε τα
προϊόντα της Ηπείρου και της �υτικής
Μακεδονίας στον αγροτοRδιατροφικό
τοµέα και να διαµορφώσουµε ένα «καR
λάθι πιστοποιηµένων αγροτικών προϊόR
ντων», µε στόχο την ώθηση της ντόπιας
παραγωγής και της τοπικής οικονοµίας. 

Το 2o Agro Quality Festival διοργαR
νώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Στρατηγικού Σχεδιασµού υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων  µε στόχο την οργανωR
µένη παρουσίαση των πιστοποιηµένων
και παραδοσιακών προϊόντων που κυR
κλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τα
προϊόντα τους στα περίπτερα 33R34 του
«Επιµελητήριο Κοζάνης» είναι οι εξής:
1.ΒΑΣΙΛΕΙΑyΟΥ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραδοσιακά τρόφιµαCγαλακτοκοµικά.
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟZΟΥ ΑΒΕΕ
Ελληνικά ‘Οσπρια
3.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
Α.Ε./Βιολογικά προϊόντα – τρόφιµα
4.ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙyΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
Βιολογικός οίνος 
5.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΓΩΝ ΕΟΡyΑΙΑΣ/ Μήλα Εορδαίας

Στο πνεύµα της εποχής, µε τις συR
νεχείς οικονοµικές εξελίξεις, η �ιοίR
κηση του ΕΒΕ εκτιµά ότι η συµµετοχή
σε εκθέσεις των επιχειρήσεων µελών,
που θέτουν νέους στόχους για δυναR
µική παρουσία των ποιοτικών προϊόR
ντων τους στην αγορά,  δίνει την
ευκαιρία για ώθηση στους µικρούς
παραγωγούς κυρίως να πετύχουν το
ζητούµενο. 

Συµµετοχή του Επιµελητηρίου Κοζάνης 
στο 2ο Agro Quality Festival στην Αθήνα
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ε  4 ώρες, (χρόνος που καταγράR
φθηκε από τους διαχειριστές του
συστήµατος),  από τη στιγµή που

οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες υπέR
βαλλαν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης του
Επιµελητηρίου Κοζάνης τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, για τα οποία φρόντισε το
προσωπικό του Επιµελητηρίου να τους
ενηµερώσει εγκαίρως, η υπό σύσταση
εταιρία , αφού έλαβε αριθµό ΓΕΜΗ (νοR
µική προσωπικότητα), έλαβε και ΑΦΜ
για άσκηση  οικονοµικής δραστηριότηR
τας  (εντός της ίδιας ηµέρας 7R4R2011).
Σήµερα ο χρόνος αυτός έχει καταρριR
φθεί και στο ΕΒΕ Κοζάνης προσωπικές
εταιρίες συστήνονται σε περίπου 2 ώρες.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
χώρας στο ΒΕΑ, σε ένα από τα ΕπιµεληR
τήρια της Χώρας που µαζί µε το ΕΒΕΑ,
το Επιµελητήριο Μαγνησίας και το ΕπιR
µελητήριο Κοζάνης κατόρθωσαν στις
7/4/2011 χωρίς προβλήµατα να συστήR
σουν µε επιτυχία τις πρώτες προσωπικές
εταιρίες της Χώρα µας, µέσω των νεοR
σύστατων Υπηρεσιών τους «Μιάς ΣτάR
σης» (ΥΜΣ) που λειτουργούν στα πλαίσια
της Υπηρεσίας  του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Επιµελητηρίου
τους, σηµατοδοτεί την σηµασία που αποR
δίδει η Κυβέρνηση στην απλούστευση
των διαδικασιών σύστασης των επιχειR
ρήσεων

Τον Πρωθυπουργό στην πρώτη επίR
σκεψή του στην  ΥΜΣ του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) συνόR
δευαν ο Υπουργός Περιφερειακής  ΑνάR
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.
Μιχάλης Χρυσοχοίδης και οι ΥφυπουρR
γοί κ.κ.  Ντίνος Ρόβλιας, Σωκράτης  ΞυR
νίδης και Παν. Ρήγας. Ο Πρωθυπουργός
ενηµερώθηκε επί τόπου, τόσο από τον
Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου του
ΓΕΜΗ κ.  Μιχ. Σφακιανάκη, όσο και από
τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου κ. Στ.
Κοµνηνό, για το ΓΕΜΗ R Υπηρεσίες Μιας
Στάσης και τα οφέλη που επιφέρουν,
τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στη �ηR
µόσια �ιοίκηση και αφού συνεχάρη
θερµά όλα τα Επιµελητήρια που κατάφεR
ραν να λειτουργήσουν τη νέα Υπηρεσία,
αναφέρθηκε και στην πρωτιά του ΕπιµεR
λητηρίου Κοζάνης. 

Μέχρι στιγµής στο ΓΕΜΗ έχουν καταR
γραφεί από µετάπτωση στοιχείων από τα
Μητρώα Επιχειρήσεων των ΕπιµελητηR
ρίων της Χώρας περίπου  870.000 επιR

χειρήσεις, εξασφαλίζοντας τη δηµοσιόR
τητα τους, συµβάλλοντας στην εξωστρέR
φεια τους και προσφέροντας στη
�ηµόσια �ιοίκηση την σηµαντική  δυναR
τότητα για ανάπτυξη στατιστικών παραR
τηρήσεων.

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, που λειR
τουργεί στα πλαίσια του ΓΕΜΗ, αναµέR
νεται να συµβάλλει σε ουσιαστική
εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος
στην σύσταση επιχειρήσεων όλων των
εταιρικών µορφών(ενδεικτικά αναφέρR
θηκε ότι 500 € θα εξοικονοµήσει σε τέλη
µία Α.Ε. µε τις απλουστευµένες διαδικαR
σίες).

Στόχος του συστήµατος είναι µία ώρα
και µέχρι τώρα, ένα µήνα µετά τη λειR
τουργία της νέας υπηρεσίας,  στο ΕΒΕ
Κοζάνης έχει γίνει σύσταση εταιρίας
µόλις  σε 2 ώρες. 

Μέσα από ένα ευρύ, λοιπόν, δίκτυο
σηµείων επαφής για τις επιχειρήσεις,
που περιλαµβάνει 59 καταστήµατα
Εµπορικών Επιµελητηρίων, 3.200 συµR
βολαιογραφικά γραφεία (για σύσταση
Ε.Π.Ε και Α.Ε.) και σε επόµενη φάση 52
επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης ΠολιR
τών (ΚΕΠ), θα διεκπεραιώνονται όλες οι
απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται
για να αποκτήσουν οι εµπορικές εταιρίες
νοµική προσωπικότητα (αριθµό ΓΕΜΗ)
και οικονοµική δραστηριότητα (απόδοση
ΑΦΜ). Μοναδική προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι
ιδρυτές να µην έχουν εκκρεµότητες µε
το Ελληνικό �ηµόσιο (για παράδειγµα να
έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενηR
µερότητα)

Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας

Στάσης (ΥΜΣ) αφορά Ανώνυµες ΕταιR
ρείες και Εταιρείες Περιορισµένης ΕυR
θύνης οι οποίες θα απευθύνονται στους
Συµβολαιογράφους, καθώς και ΟµόρR
ρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, οι
οποίες θα µπορούν να απευθύνονται
απευθείας στα Επιµελητήρια και τα ΚΕΠ
για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύR
στασής τους και να λάβουν ΑΦΜ.

Οι Υπηρεσίες αυτές αφού παραλάβουν
από τους άµεσα ενδιαφεροµένους ή
τους πληρεξουσίους τους όλα τα απαR
ραίτητα δικαιολογητικά, που θα τους ζηR
τηθούν για τη σύσταση της εταιρίας, µε
ηλεκτρονικό τρόπο συνδέονται µε τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες του �ηµοσίου
(π.χ. �.Ο.Υ., ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.) και διεκR
περαιώνουν όλες τις απαιτούµενες για τη
σύσταση της εταιρίες διαδικασίες (απόR
δοση αρ. ΓΕΜΗ και ΑΦΜ)    

Με την ηλεκτρονική διασύνδεση των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών επιτυγχάνεR
ται: 

Ίδρυση σε µία ηµέρα αντί 19 
Σε ένα σηµείο αντί 8
Με µία διαδικασία αντί 15 και 
Μία ώρα ανά διαδικασία
Σηµειώνεται ότι προς το παρόν στις

Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ΕπιµελητηR
ρίων �ΕΝ συστήνονται Οµόρρυθµες και
Ετερόρρυθµες Εταιρίας, οι οποίες προR
έρχονται από το χώρο της Μεταποίησης
γενικά ή για την άσκηση της οικονοµιR
κής τους δραστηριότητας  προαπαιτείται
οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή άδεια
(π.χ. είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος
όπως εστιατόρια, καφενεία, γυµναστήR
ρια κ.α)   

Όλες οι άλλες, πλην των αναφεροµέR

Σ

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙyΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πανελλαδική «Πρωτιά» για το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης
ελάχιστου χρόνου σύστασης Οµορρύθµου Εταιρίας
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ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙyΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πανελλαδική «Πρωτιά» για το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης
νων, συστήνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και
ΜΟΝΟ από τις ΥΜΣ και όχι µε την παR
λαιά διαδικασία, η οποία από 4/4/2011
έχει καταργηθεί. 

Σηµειώνεται ακόµα ότι όλες οι υπό
σύσταση  εταιρίες, πλην ΕΠΕ και Α.Ε
που απευθύνονται σε συµβολαιογράR
φους, που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιόR
τητες σύστασής τους από τις ΥΜΣ των
ΕΒΕ, θα πρέπει να λάβουν ΥΠΟΧΡΕΩR
ΤΙΚΑ αριθµό ΓΕΜΗ από τις Υπηρεσίες
ΓΕΜΗ (των Επιµελητηρίων) και µετά να
απευθυνθούν για τη σύσταση τους στις
�.Ο.Υ ή σε άλλες Υπηρεσίες για αδειοR
δότηση.

Με την καταχώρηση των εταιριών στο
ΓΕΜΗ και τη λήψη Αριθµού ΓΕΜΗ οι
εταιρίες αποκτούν ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙR
ΚΟΤΗΤΑ, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του ν. 3419/05, όπως τροποR
ποιήθηκαν µε τις διατάξεις του ν.
3853/2010. 

Το ΓΕΜΗ, από την πλήρη λειτουργία
του και στο εξής, θα αποτελεί το Ενιαίο
Μητρώο για όλες τις Επιχειρήσεις της
Χώρας, οι οποίες  για πρώτη φορά αποR
κτούν  έναν µοναδικό αριθµό µητρώου
που θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο
της ζωής τους .

Στόχος της Κυβέρνησης µε τη λειR
τουργία του, καθώς και τη λειτουργία
των ΥΜΣ που λειτουργούν στα πλαίσια
των υπηρεσιών ΓΕΜΗ είναι :

Η µείωση της γραφειοκρατίας και
των �ιοικητικών Επιβαρύνσεων. Τα βήR
µατα σύστασης εταιρίας για τον επιχειR
ρηµατία µειώνονται από 9 σε 1, µε µόνη
επαφή σε ένα τελικό σηµείο µιας στάR

σης. Η µείωση του κόστους σύστασης
για τις επιχειρήσεις. 

Για παράδειγµα καταργείται το τέλος
προελέγχου επωνυµίας και τα τέλη δηR
µοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και τις
ΕΠΕ.

Η αναδιοργάνωση του �ηµόσιου
Τοµέα και ο περιορισµός του �ιοικητιR
κού κόστους. 

Οι υπάλληλοι που απεµπλέκονται από
τα µέχρι σήµερα πολλαπλά σηµεία εξυR
πηρέτησης για σύσταση εταιριών, µποR
ρούν πλέον να απασχοληθούν σε άλλες
δραστηριότητες και υπηρεσίες.  

Ο Περιορισµός της διαφθοράς και της
κακοδιοίκησης που ταλαιπωρούν τους
πολίτες λόγω των πολύπλοκων και
αδιαφανών διαδικασιών. 

Για πρώτη φορά η �ηµόσια �ιοίκηση
συνεργάζεται και λειτουργεί παράλR
ληλα για την ίδρυση επιχείρησης µέσα
από αυτοποιηµένες διαδικασίες, σε ένα
µόνο τελικό σηµείο µιας στάσης.

Παράλληλα όλα τα τέλη πληρώνονται
µεσω του τραπεζικού συστήµατος. 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της Εθνικής Οικονοµίας. ΑπελευθερώR
νεται η επιχειρηµατικότητα µε την ειR
σαγωγή νέων πρακτικών στο �ηµόσιο
Τοµέα, µε έµφαση στην εξυπηρέτηση
του πολίτη. 

Το επόµενο βήµα για περαιτέρω
απλούστευση διαδικασιών θα είναι: Η
δυνατότητα αδειοδότησης των επιχειR
ρήσεων από τα Επιµελητήρια. Ήδη
αυτό  προβλέπεται  από  το νοµοσχέδιο
που κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές
Μαΐου από τον υπουργό Ανάπτυξης. 

Αρµοδιότητες της 
υπηρεσίας µιας στάσης του

Επιµελητήριου Κοζάνης
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης:
- Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα προR

σκοµιζόµενα έντυπα και δικαιολογητικά 
- Μεριµνά για τη χορήγηση Α.Φ.Μ., µέσω

του Υπουργείου Οικονοµικών, στα µέλη των
εταιριών αυτών, εφόσον δεν διαθέτουν .
- Μεριµνά για την εγγραφή των µελών

στον ΟΑΕΕ που δεν είναι εγγεγραµµένα
- Αναζητεί ηλεκτρονικά ασφαλιστική

ενηµερότητα για τα µέλη που είναι ήδη
ασφαλισµένα.
- Αναζητεί µέσω τηλεοµοιοτυπίας ασφαR

λιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ  για τα
µέλη που  απασχολούν ή απασχολούσαν
στο παρελθόν προσωπικό.
- Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας

στη βάση δεδοµένων του ΓΕΜΗ.
- Εισπράττει για λογαριασµό τρίτων όλα

τα απαιτούµενα τέλη.
- �ιαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο

Οικονοµικών τα απαραίτητα στοιχεία για τη
χορήγηση Α.Φ.Μ στη  συσταθείσα εταιρία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η
Υπηρεσία Μιας Στάσης χορηγεί τη σχετική
βεβαίωση.

Επανεκτύπωση της εν λόγω βεβαίωσης
γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τις ΥπηR
ρεσίες Μιας Στάσης. 

Απαραίτητα Έγγραφα 
yικαιολογητικά για την

εγγραφή εταιρίας Ο.Ε ή Ε.Ε
1.Εξουσιοδότηση για όλα τα µέλη της

εταιρίας εφόσον κάποιο από αυτά δεν είναι
παρόν στην ΥΜΣ

2.Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ταυτοτήR
των για όλα τα µέλη καθώς και ταυτότητα ή
διαβατήριο αυτού που θα κάνει εγγραφή
για λογαριασµό των εταίρων

3.Καταστατικό εταιρίας καθώς και  επιR
κυρωµένο αντίγραφο αυτής

4.Θεωρηµένο Μισθωτήριο από τη �OΥ ή
Αντίγραφο τίτλου κυριότητας  ή Υπεύθυνη
δήλωση  για τη δωρεάν παραχώρηση ακιR
νήτου (ανάλογα τι υπάρχει)

5. Συµπληρωµένα έντυπα Μ1, Μ3, Μ6,
Μ7, Μ8  της �OΥ κατά περίπτωση

6. �ήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαR
λαίου

7. Αριθµό λογαριασµού  τράπεζας ενός
από τα  µέλη (ΙΒΑΝ)

Για αλλοδαπούς:  
Ότι παραπάνω καθώς επίσης και τα εξής:
1. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ταυτοR

τήτων ΕΕ ή διαβατήριο
2. Άδεια διαµονής ή ακριβές αντίγραφο

αυτής
3. Άδεια διαµονής για άσκηση ανεξάρτηR

της οικονοµικής δραστηριότητας

ελάχιστου χρόνου σύστασης Οµορρύθµου Εταιρίας
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Για άλλη µια χρονιά
από 11 ως 16 Μαΐου
2011 οι κλαδικές εκθέR
σεις «6η Ανθοκοµίας

2011 & Ειδών Κήπου» και η «4η
Εικαστικών Τεχνών» κέρδισαν
το ενδιαφέρον των χιλιάδων επιR
σκεπτών τους. Τις έξι ηµέρες
της λειτουργίας των δύο παράλR
ληλων εκθέσεων που διοργανώR
νει το Επιµελητήριο Κοζάνης µε
το Εκθεσιακό Κέντρο το µήνυµα
που δόθηκε από την επιτυχηR
µένη λειτουργία του ήταν µήR
νυµα αισιοδοξίας και ελπίδας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω της
µεγάλης επισκεψιµότητας παραR
τάθηκε η λειτουργία τους κατά
µία ηµέρα από τις πέντε που αρR
χικά είχε αποφασιστεί.  

Όσοι διάβηκαν την πύλη του
Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης,
που φιλοξένησε όπως πάντα στις
εγκαταστάσεις του τις συγκεκριR
µένες εκθέσεις,  κατά κοινή
οµολογία είχαν την ευκαιρία να
χαρούν λουλούδια,  µυρωδιές
και οµορφιές της άνοιξης, αλλά
και είδη κήπου, πέργκολες, διαR
κοσµητικά κ.λ.π.  στα εξωτεR
ρικάR υπαίθρια περίπτερα όπου
πραγµατοποιήθηκε η ανθοκοR
µική έκθεση και να βρουν και να
θαυµάσουν στον εσωτερικό
χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου
έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας,

χαλκογραφίας, ψηφιδωτών,
αλλά και χειροποίητα κοσµήR
µατα, διακοσµητικές και χρηστιR
κές κατασκευές, είδη δώρων,
πίνακες ζωγραφικής  και άλλα
σχετικά καλλιτεχνήµατα. Οι εκR
θέσεις πλαισιώθηκαν από πλούR
σιο Πολιτιστικό Πρόγραµµα που
είχαν  την ευκαιρία να παρακοR
λουθήσουν οι επισκέπτες, ενώ
τα παιδιά που είχαν την τιµητική
τους συµµετείχαν σε οµάδες
καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 

Στα εγκαίνια που έγιναν την
Τετάρτη 11 Μάιου το απόγευµα,
παρουσία εκπροσώπων Φορέων
και Αρχών της περιοχής ο ΠρόR
εδρος του Επιµελητηρίου ΚοζάR
νης, κ. Χρήστος Σάββας, µεταξύ
άλλων στο χαιρετισµό του, καR
λωσορίζοντας επισκέπτες και
εκθέτες, είπε: «αισθάνοµαι ιδιR
αίτερη ικανοποίηση που η έκR
θεση αυτή κατάφερε να γίνει πια
θεσµός για τον τόπο µας και  να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του κόσµου της περιοχής, αλλά
και των επαγγελµατιών του κλάR
δου  που δίνουν και εφέτος το
παρόν, παρά τη δύσκολη οικονοR
µική συγκυρία που βιώνουµε
όλοι µας. 

Θέλω να συγχαρώ, λοιπόν,
όλους τους εκθέτες που και
εφέτος συµµετέχουν και στηρίR
ζουν τις κλαδικές εκθέσεις  µας

και  να τους ευχηθώ από καρR
διάς κάθε επιτυχία. 

Με τη συµµετοχή τους   µεταR
δίδουν σε όλους µας το µήνυµα
ότι για να αναπτυχθεί η τοπική
οικονοµία θα πρέπει να έχουµε
αναπτυξιακούς στόχους.

Θα  πρέπει να λειτουργούµε
µε λίγα λόγια «κοιτάζοντας
µπροστά» και µε την ενεργό µας
συµµετοχή σε αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες, όπως αποδεδειγR
µένα είναι οι εκθέσεις να φροR
ντίζουµε για την ενίσχυση της
γέφυρας επικοινωνίας µε τους
καταναλωτές, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και την τόR
νωση της εξωστρέφειας των επιR
χειρήσεων µας.» Από την
πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕκR
θεσιακού Κέντρου Κοζάνης, κ.

Παναγιώτης Αποστολίδης, στο
δικό του χαιρετισµό προς τους
παραβρισκόµενους, τόνισε:
«επιβεβαιώνεται πώς ο εκθεσιαR
κός «θεσµός» στην περιοχή µας
είναι ζωντανός και ακµάζων,
καθώς η Ανθοκοµική έκθεση
παράλληλα µε την έκθεση  ΕικαR
στικών Τεχνών ανοίγει τις πύλες
της για το κοινό, παρουσιάζοR
ντάς τους µια ακόµα αναβαθµιR
σµένη εκθεσιακή διοργάνωση »,
ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι σε
ότι αφορά τις συµµετοχές τόνισε
ότι «ξεπερνούν τις συµµετοχές
του προηγούµενου χρόνου και
αυτό είναι δείγµα της εµπιστοR
σύνης των επαγγελµατιών στις
πρωτοβουλίες του ΕπιµελητηR
ρίου, αλλά και στην εµπειρία του
Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης.

Ζ
Αρώµατα και Οµορφιές της Άνοιξης

Στην «6η Έκθεση Ανθοκοµίας και Ειδών κήπου» και στην  «4η Εικαστικών Τεχνών»

ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο  σσυυννέέδδρριιοο  γγυυννααιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιιώώνν  &&  σσττεελλεεχχώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν
Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε το

Εθνικό Επιµελητηριακό �ίκτυο Ελληνίδων
Γυναικών Επιχειρηµατιών, προκειµένου να
παραλάβει τη σκυτάλη για την διοργάνωση
του Παγκοσµίου Συνεδρίου Γυναικών στη
χώρα µας, το 2012, και να συµµετάσχει στις
εργασίες του Συνεδρίου.

Τριάντα επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι των
Επιµελητηρίων της Ελλάδος, παρακολούθηR
σαν τις εργασίες του 21ου Παγκοσµίου ΣυνεR
δρίου Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας,
Global Women Summit, που πραγµατοποιήR
θηκε στην Τουρκία  4R7 Μαΐου 2011.

Κατά την διάρκεια της τελετής ολοκλήρωσης του Συνεδρίου, στην
κατάµεστη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Grand Chevahir
Hotel, οι παρευρισκόµενοι  είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν µια
ολιγόλεπτη, αλλά ουσιαστική παρουσίαση της τουριστικής Ελλάδας,
ενώ η Πρόεδρος του �ικτύου κ. Σοφία Οικονοµάκου, πλαισιωµένη
από τις κυρίες του �ιοικητικού Συµβουλίου του �ικτύου και ολόR
κληρη την Ελληνική αντιπροσωπία, καλούσε όλες τις συµµετέχουσες
να ταξιδέψουν στη χώρα µας το 2012, για να παρακολουθήσουν το
Συνέδριο, να γνωρίσουν την απαράµιλλη Ελληνική Φιλοξενία, να αποR
λαύσουν τις γαλάζιες θάλασσες, τα σµαραγδένια µας Νησιά, να προR
σκυνήσουν την Ακρόπολη και να γευτούν τις νοστιµιές µας που δεν
υπάρχουν πουθενά. 

Οι Ελληνίδες, παρέλαβαν την σκυτάλη της διοργάνωσης, ψάλλοR

ντας τον Εθνικό Ύµνο, καταχειροκροτούµενες
από τις παρευρισκόµενες γυναίκες από όλον
τον κόσµο. 

Χίλιες γυναίκες, εκπρόσωποι οργανώσεων
και οργανισµών, Υπουργοί, Υφυπουργοί, �ιR
ευθυντές και Πρόεδροι Τραπεζών και ΠολυεR
θνικών εταιρειών, από όλες τις χώρες του
πλανήτη, συµµετείχαν στο κορυφαίο αυτό γεR
γονός που σηµατοδοτεί την εξέλιξη της επιR
χειρηµατικότητας της γυναίκας, ανοίγει νέους
δρόµους, αναδεικνύει καλές πρακτικές και
καινοτόµες δράσεις, ενώ ταυτόχρονα δικτυώR
νει τις γυναίκες σε παγκόσµιο επίπεδο και

τους δίνει ελπίδα και προοπτική. 
Σηµαντική ήταν η παρουσία του Γραµµατέα του ΝΑΤΟ κ. Μπάν Κι

Μουν, ο οποίος στηρίζει, όπως ανέφερε στην οµιλία του, τις δράσεις
που αφορούν την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη της γυναίκας. 

.Οι Ελληνίδες εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιµελητηρίων και ΕπιR
χειρηµατικών Οργανώσεων, παρακολούθησαν τις εργασίες του ΣυR
νεδρίου, επιλέγοντας τις θεµατικές ενότητες του ενδιαφέροντός τους
και δικτυώθηκαν µε γυναίκες από όλον τον κόσµο, µε επιχειρηµαR
τικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα.

�έσµευση, υπόσχεση και στόχος του Εθνικού Επιµελητηριακού �ιR
κτύου Γυναικών είναι να οργανώσουν το Παγκόσµιο Συνέδριο ΓυναιR
κών το 2012 στην Αθήνα κατά τον καλλίτερο τρόπο, για να αφήσει
εποχή στην παγκόσµια επιχειρηµατική κοινότητα των γυναικών.
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Επιτυχηµένη η 1η yιεθνής Έκθεση Γούνας στην Αθήνα
Απόλυτα επιτυχηµένη θεωρήθηκε η

1η �ιεθνής Έκθεση Γούνας από τους 28
Γουνοποιούς R µέλη του Επιµελητηρίου
Κοζάνης που συµµετείχαν στην ΕκθεR
σιακή διοργάνωση που για πρώτη φορά
έγινε στην Αθήνα, το τριήµερο από 26 ως
28 Μαρτίου 2001, στο Εκθεσιακό Κέντρο
«Expo Athens» στην Ανθούσα. Όλοι οι
συµµετέχοντες που προέρχονταν από τις
περιοχές  της Σιάτιστας και της ΓαλατιR
νής Βοίου εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους  από την εκθεσιακή εµπειρία που
απεκόµισαν και που είχε ως αποτέλεσµα
το κλείσιµο αξιόλογων εµπορικών συµR
φωνιών που συντελέστηκαν κατόπιν των
επιχειρηµατικών συναντήσεων που
είχαν µε Ευρωπαίους, Ρώσους και άλR
λους εµπορικούς επισκέπτες που κατέR
κλυσαν τον Εκθεσιακό χώρο και τις 3
ηµέρες λειτουργίας της έκθεσης.  Το γεR
γονός αυτό εκπέµπει µήνυµα αισιοδοR
ξίας για  ανάκαµψη του κλάδου που
πλέον είναι ορατή.  Μετά από µια µακρά
περίοδο κρίσης στον κλάδο, οι προοπτιR
κές για ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξη της
εξαγωγικής δραστηριότητας των γουνοR
ποιών, των οποίων τα παραγόµενα προϊR
όντα είναι κατ’ εξοχήν εξαγώγιµα,
διαφαίνονται εξαιρετικά αισιόδοξες. Στο
συµπέρασµα αυτό οδηγήθηκαν και οι 28
συµµετέχοντες στην 1η �ιεθνή Έκθεση
Γούνας της Αθήνας, οι οποίοι και χαραR
κτήρισαν αξιέπαινη την πρωτοβουλία
του Συνδέσµου Γουνοποιών Σιάτιστας να
διοργανώσει τη συµµετοχή τους σε ενιR
αίο περίπτερο, αλλά και του ΕπιµελητηR
ρίου Κοζάνης να επιδοτήσει  σηµαντικά
το κόστος  αυτής της συµµετοχής.  Στην
έκθεση ως εκπρόσωπος του ΕπιµελητηR
ρίου παραβρέθηκε το µέλος του �Σ και
πρόεδρος του τµήµατος Γουνοποιών, κ.
Γιώργος Μαντζιάρης, ο οποίος µίλησε
µε τα καλύτερα λόγια για το επίπεδο της
διοργάνωσης και εξήρε την πρωτοβουR
λία του ΕΒΕ να στηρίξει οικονοµικά την
συµµετοχή των µελών του, ενώ εκ µέR
ρους του Συνδέσµου Γουνοποιών ΣιάτιR
στας ο Πρόεδρος κ. �ηµήτρης Κοσµίδης
δήλωσε ότι «η προσπάθεια για ενίσχυση
του κλάδου θα συνεχιστεί µε την επαφή
µε όλους τους αρµόδιους Φορείς για την
οργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών
και τη συµµετοχή σε άλλες εκθέσεις του
εξωτερικού».   
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Οµιλία από τη στη συνεδρίαση της γεC
νικής συνοµοσπονδίας επαγγελµατιών,

βιοτεχνών, έµπορων Ελλάδας
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) Αθήνα 15 Μαΐου 2011)

γαπητοί Συνάδελφοι και ΣυναδέλR
φισσες, 

Είναι γνωστό το αδιέξοδο στο
οποίο έχουν περιέλθει χιλιάδες

επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες
σε όλη τη χώρα. Η αγορά βρίσκεται σε µια
πρωτοφανή κρίση µειωµένης ζήτησης και
ανύπαρκτης πλέον ρευστότητας. 

Ιδιαίτερα στην επαρχία, στην Ελληνική
περιφέρεια, δεν κουνιέται φύλλο! 

Η κατάσταση τείνει να γίνει τραγική και
αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για κανέναν
από εµάς.  Αποδεικνύεται ήδη από τους δείR
κτες της απασχόλησης και την οικονοµική
πορεία της χώρας. 

Στην Κοζάνη η επίσηµη ανεργία ξεR
περνά το 23%.  �εν θα αναφερθώ στην ανεR
πίσηµη και στα αναρίθµητα πλέον λουκέτα
που βλέπουµε να µπαίνουν σε επιχειρήσεις
που µέχρι πριν   λίγα χρόνια ήταν υγιείς.
Από  ποια µητρώα ανέργων φαίνεται πόσοι
συνάδελφοι µας από αυτούς που στήριζαν
την αγορά και έδιναν δουλειά σε άλλους
έχασαν τη δική τους δουλειά;

Η απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα
είναι από κανένα!

Θα έλεγα ότι η ανεργία µάλλον θα πρέR
πει να µετριέται µε κάθε νέο λουκέτο που
µπαίνει σε κάποια επιχείρηση. Κι αν σήR
µερα  χτυπά την πόρτα του γείτονα, αύριο
δεν αποκλείεται να χτυπήσει τη δική µας.
�εν θεωρώ ότι είµαι υπερβολικός. 

Απλά αυτή είναι την πραγµατικότητα!
Με την εµπειρία µου ως «Μια ζωή βιοτέR
χνης» και χρόνια µέλος της οµοσπονδίας
ΕπαγγελµατοRβιοτεχνών Νοµού Κοζάνης
καταθέτω τη µαρτυρία και τους προβληµαR
τισµούς, τους δικούς µου και των συναδέλR
φων µου.

Εµείς από την Κοζάνη κρούουµε για
άλλη µια φορά τον κώδωνα του κινδύνου.

Εκφράζουµε την αγωνία µας για το
αύριο, το οποίο θα είναι περισσότερο επώR
δυνο εάν δεν κάνουµε κάτι ΣΗΜΕΡΑ. Το
ερώτηµα σε κάθε περίπτωση είναι ΤΙ πρέR
πει να κάνουµε. Αλλά και ΠΩΣ και ΠΟΤΕ.
Και τα τρία ερωτήµατα θεωρώ ότι είναι εξίR
σου σηµαντικά.

Αναφορικά µε το «τι» πρέπει να γίνει,
λίγο πολύ πιστεύω και βλέπω ότι συµφωR
νούµε όλοι. Τα χουµε πει πολλές φορές,
γιατί τα ζήσαµε στο πετσί µας. 

�εν αντέχουµε άλλες φορολογικές επιR
βαρύνσεις. Ούτε άλλες φοροεισπρακτικές
επιδροµές. Γιατί να µην γίνεται περαίωση
κάθε χρόνο για να γνωρίζουµε «τι µας γίνεR
ται» και ξαφνικά έρχονται και µας λένε για
«περαιώσεις» που αφορούν χρονικά διαR
στήµατα ακόµα και δεκαετίας; Κάποιοι από
εµάς βρέθηκαν συνταξιούχοι µετά τη δεκαR

ετία. Ακόµα κι ως συνταξιούR
χους µας ψάχνουν για να κλείR
σουν τα βιβλία που ήδη
παραδώσαµε, Rλες κι είµαστε
εµείς ή οι συνάδελφοι µας οι
συνταξιούχοι οι ΦοροδιαφυγάR
δες, που πληρώνουµε µε το αίµα
µας ως και την τελευταία δεR
κάρα. Εµείς οι µικροί και πολύ
µικροί, δεν λέω οι Μικροµεσαίοι
γιατί οι µεσαίοι τείνουν να εξαφανισθούν κι
αυτοί.  Όµως να δίνουµε από τα έτοιµα δεν
είναι λύση. Αυτά τελείωσαν. 

Να δώσουµε, δε λέω να µην δώσουµε,
πάντα δίνουµε όλοι εµείς  οι συνεπείς και
νοµοταγείς  βιοτέχνες για να περνούν καλά
αυτοί που πάντα κρύβονται πίσω από εµάς
και πάντα κατορθώνουν να ξεγλιστρούν µε
«ευνοϊκές ρυθµίσεις» και «ευεργετικές
διατάξεις» ή όπως αλλιώς ονοµάζονται. 

Να δώσουµε, αλλά γιατί να µην ξέρουµε
εκ των προτέρων γιατί και πόσο και πότε θα
δώσουµε – σοβαρή και υπεύθυνη σε τελευR
ταία ανάλυση αντιµετώπιση ζητάµε R για να
µπορέσουµε να ρυθµίσουµε  τις δουλειές
και τη ζωή µας. 

Αλλά για να δώσουµε πρέπει επίσης να
πάρουµε. Από πού; είναι το ερώτηµα.

Στην αγορά δεν κινείται φύλλο, όπως
σας είπα.

�εν µπορούµε καν να ανταποκριθούµε
στα τρέχοντα έξοδα της λειτουργίας των
επιχειρήσεών και της διατήρησης των ερR
γαζοµένων στις επιχειρήσεις µας όταν η
αγορά  έχει παγώσει εντελώς.

Χρήµα δεν κινείται. 

Που πήγαν τα δισεκατοµµύρια του παR
κέτου ρευστότητας των Τραπεζών; Γιατί δεν
στηρίζουν την αγορά για να κινηθούν και
πάλι τα νήµατα της ανάπτυξης.

Με πολιτικές και µέτρα που υπηρετούν
ταµειακά προβλήµατα και όχι αναπτυξιαR
κούς στόχους δεν µπορεί να υπάρξει ελπίδα
για ανάκαµψη..

Θεωρώ εποµένως ότι η απάντηση στο
ερώτηµα ΤΙ πρέπει να γίνει που έθεσα είναι
απλή και γιατί όχι από όλους αποδεκτή. Εάν
δεν προχωρήσουµε το συντοµότερο σε:

R διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, 
R δεν εξαλείψουµε τα βασικά προβλήR

µατα της υπερβολικής φορολογίας και  των
δυσβάστακτων ασφαλιστικών εισφορών, 

R της γραφειοκρατίας, 
R της πολυπλοκότητας  των διαδικασιών

για την υλοποίηση επενδύσεων, 
R της αποκατάστασης της ρευστότητας

στην αγορά,
Εάν δεν υπάρξει Πραγµατική ενίσχυση

και προστασία της επιχειρηµατικότητας και
οριστική πάταξη της επιχειρηµατικής γραR
φειοκρατίας, τότε η κατηφόρα είναι  δρόµος
χωρίς επιστροφή!

θέλω στο σηµείο αυτό να τονίσω, κατά

την άποψή µου, το λάθος της πεR
ρικοπής των κονδυλίων των �ηR
µοσίων Επενδύσεων. Είναι ό,τι
χειρότερο µπορούσε να συµβεί!  

Τη στιγµή που ο κλάδος της
οικοδοµής, από τον οποίο τροR
φοδοτούνται αµέτρητα επαγγέλR
µατα – άνθρωποι επιχειρηµατίες
και εργαζόµενοι που τώρα µαR
ραζώνουν – βρίσκεται σε στασιR

µότητα, τη στιγµή που το εισόδηµα
µισθωτών και συνταξιούχων µειώνεται σηR
µαντικά, η ανεργία καλπάζει και οι ΤράπεR
ζες δεν χρηµατοδοτούν την αγορά, η
περικοπή των δαπανών για �ηµόσιες ΕπενR
δύσεις έρχεται να δώσει το τελειωτικό κτύR
πηµα. 

Είναι ολέθριο λάθος να σταµατούν οι
�ηµόσιες Επενδύσεις και πρέπει να το επιR
σηµάνουµε στους αρµόδιους το ταχύτερο.

Οι σπατάλες πρέπει να σταµατήσουν!
Όχι η ανάπτυξη! 

Αναφέροµαι στις σπατάλες  που γίνονται
µε χρήµατα  δανεικά, µε χρήµατα των ελλήR
νων φορολογουµένων, των παραγωγικών
ΤάξεωνR µας είπαν και είµαστε οι αιµοδόR
τες της Εθνικής ΟικονοµίαςR  για τις σπατάR
λες που εξακολουθούν να γίνονται παρά τις
φιλότιµες προσπάθειες της Κυβέρνησης να
βάλει φρένο στην ασυδοσία των �ηµοσίων
Υπηρεσιών των διάφορων Υπουργείων. 

Από τις �ηµόσιες επενδύσεις µόνο ανάR
πτυξη και αναθέρµανση της αγοράς µπορεί
να προκύψει και αυτό είναι κάτι που θα
πρέπει να προτείνουµε άµεσα να επανεξεR
τάσει η Κυβέρνηση.

Αναφορικά µε το  «πότε» θα πρέπει να
γίνουν όλα όσα ανέφερα και όσα ίσως δεν
ανέφερα εγώ, αλλά στα οποία αναφέρθηκαν
και θα αναφερθούν άλλοι συνάδελφοι, ήδη
απάντησα:  «ΣΗΜΕΡΑ»! �υστυχώς ή ευτυR
χώς δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αναR
βολές.  Κάθε καθυστέρηση λήψης µέτρων
που θα δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις
µας και διέξοδο στην αγορά οδηγεί σε επιR
δείνωση της ήδη επιβαρυµένης κατάσταR
σης.

Όσον αφορά για το «πώς», δεν θα επεR
κταθώ.   Η απάντηση είναι «από κοινού»,
δηλαδή «όλοι µαζί»  πρέπει να κινηθούµε
άµεσα και να κάνουµε πράξη την ανάπτυξη.
Εµείς οι άνθρωποι της δουλειάς και του µόR
χθου µόνο για ανάπτυξη µιλάµε.

Με συναίνεση,  µε την βοήθεια της «ΠοR
λιτείας» και των Κυβερνώντων   που κανέR
νας δεν µπορεί να τους αµφισβητήσει τη
θέληση και την προσπάθεια να  διορθώσουν
τα κακώς κείµενα χρόνων και χρόνων που
όλοι αναγνωρίζουµε πλέον ότι ευθύνονται
για τη δεινή κατάσταση της οικονοµίας και
κατά συνέπεια της αγοράς, πρέπει να κινηR
θούµε µε µοναδική κατεύθυνση
«ΕΜΠΡΟΣ»!

Προτάσεις για αντιµετώπιση των αυξηµένων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις  της Ελληνικής Περιφέρειας

(Του Κωνσταντίνου Πασχαλίδη Μέλους του y.Σ. της Οµοσπονδίας  ΕπαγγελµατοCΒιοτεχνών ν. Κοζάνης) 

Α



Η σύσκεψη των φορέων της περιοχής
που πραγµατοποιήθηκε τη �ευτέρα 23
Μαΐου 2011 στο Εργατικό Κέντρο ΚοζάR
νης, ανέδειξε την ανάγκη της διοργάνωR
σης ενός µεγάλου συλλαλητηρίου
προκειµένου να διατρανώσουµε όλοι
µαζί την αντίθεσή µας σε µια σειρά κοR
ρυφαίων ζητηµάτων που απασχολούν το
Νοµό Κοζάνης και ευρύτερα τη �υτική
Μακεδονία. Παράλληλα ανέδειξε, µετά
από πολλά χρόνια, την υποχρέωση όλων
µας να αφήσουµε κατά µέρος κοµµατιR
κές προελεύσεις, ξεχωριστές αφετηR
ρίες, ιδεοληψίες και προσωπικές
στρατηγικές καθώς διαπιστώνουµε πως
τα προβλήµατα είναι κοινά. �ε χρειάζεR
ται ειδική ανάλυση από κανέναν για να
δει όλη η κοινωνία πως η περιοχή µας
βάλλεται το τελευταίο διάστηµα από τις
πολιτικές της κεντρικής εξουσίας, που
απειλούν να τις στερήσουν το αναπτυR
ξιακό της µέλλον. Με την ανεργία να
καλπάζει, κυρίως στις νεαρές ηλικίες,
µε τους επαγγελµατίες να πνίγονται από
τα οικονοµικά µέτρα, τα µαγαζιά να
κλείνουν το ένα µετά το άλλο, ο Νοµός
Κοζάνης δικαιούται µιας καλύτερης
αντιµετώπισης στις µεγάλες επιλογές
που η κοινωνία έχει οριοθετήσει. 

Πρώτο µεγάλο ζήτηµα η απώλεια του
δηµόσιου χαρακτήρα της �ΕΗ. Της µεR

γαλύτερης και πιο κερδοφόR
ρας επιχείρησης τη χώρας
που κατέστησε ενεργειακό
κέντρο την περιοχή µας, στηR
ρίζοντας επί δεκαετίες την
τοπική οικονοµία, επιλέγετε
από την κυβέρνηση να πωληR
θεί στο βωµό της αποπληρωR
µής του χρέους. Αποτελεί
κόκκινη γραµµή για �υτική Μακεδονία
η άµεση κατασκευή των νέων µονάδων,
της στήριξης του λιγνίτη και η διασφάR
λιση των µετεγκαταστάσεων που θα φέR
ρουν ζεστό χρήµα στην αγορά. 

Ο πυλώνας της εκπαίδευσης αποτελεί
βασική προτεραιότητα για το Νοµό ΚοR
ζάνης. Οφείλουµε να διεκδικήσουµε
ένα ισχυρό Πανεπιστήµιο και ένα δυναR
µικό ΤΕΙ µε σχολές που θα δίνουν επαγR
γελµατική διέξοδο στους σπουδαστές
και φοιτητές και παράλληλα θα συνδέοR
νται µε την παραγωγική διαδικασία της
περιοχής. Όλοι µας πρέπει να συµφωR
νήσουµε πως τίποτα δεν προσφέρει η
διασπορά των σχολών που το µόνο που
επιτυγχάνει είναι η αποδυνάµωση των
δύο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

Στον τοµέα της υγείας πρέπει να συµR
φωνήσουµε πως δεν χρειάζεται σε αυτή
την κρίσιµη περίοδο η επικράτηση τοπιR
κισµών και µικροπολιτικών. Η �υτική

Μακεδονία είναι η µόνη ΠεριR
φέρεια της χώρας που δεν
απολαµβάνει υψηλόβαθµες
υπηρεσίες υγείας στερούµενη
ενός µεγάλου νοσοκοµείου µε
στελεχωµένες κλινικές που
δεν υποχρεώνουν τους συR
µπολίτες µας να µεταφέρονται
σε νοσοκοµεία άλλων πόλεων

ή ακόµα και σε ιδιωτικές κλινικές. 
Τέλος η ανακοίνωση της κυβέρνησης

για εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης
µε το πετρέλαιο κίνησης, είναι το τελειR
ωτικό χτύπηµα για τους συµπολίτες µας.
Σε µια περιοχή που ο χειµώνας διαρκεί
σχεδόν 8 µήνες µια τέτοια επιλογή ισοR
δυναµεί µε οικονοµικό στραγγαλισµό
των οικογενειακών προϋπολογισµών. Το
συγκεκριµένο µέτρο πρέπει άµεσα να
αποσυρθεί ή στην χειρότερη περίπτωση
να στηριχθούν οι πολίτες της �υτικής
Μακεδονίας µε ειδικό επίδοµα.             

Εµείς ως επαγγελµατίες και βιοτέχνες
του Νοµού Κοζάνης, αφουγκραζόµενοι
τις ανάγκες των συµπολιτών µας και µε
µόνο γνώµονα τη µη υποβάθµιση της
περιοχής δηλώνουµε παρών σε όλες τις
κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν
από τους φορείς. Το οφείλουµε στον
τόπο µας, το οφείλουµε στις επόµενες
γενιές. 

Πρέπει να συµφωνήσουµε πως δεν χρειάζεται σε αυτή την κρίσιµη περίοδο 
η επικράτηση τοπικισµών και µικροπολιτικών. . . 
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( του Κώστα Κυριακίδη Γ. Γ. του Επιµελητηρίου Κοζάνης , Πρόεδρου της  Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Νοµού Κοζάνης και yηµοτικού Συµβούλου Κοζάνης) 

Σε πλήρη εφαρµογή έχει τεθεί ο νόµος 3869/2010 «για τη ρύθµιση των οφειR
λών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»
Οι υπερχρεωµένοι πολίτες, καταναλωτές και επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν
αποδεδειγµένη µόνιµη αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, µπορούν
πλέον να προσφύγουν στη �ικαιοσύνη και να επιτύχουν τη ρύθµιση, µε βάση
τις πραγµατικές τους δυνατότητες, ενός µέρους των χρεών τους για τέσσερα
έτη και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθµιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο
των χρεών τους. Η σχετική αίτηση για ρύθµιση των οφειλών κατατίθεται στο ΕιR
ρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωµένος και ευρισκόµενος σε
µόνιµη αδυναµία να ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. Σε ρύθR
µιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, όσο και
αυτές που ακόµη εξυπηρετούνται.
Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της
(www.efpolis.gr) υποδείγµατα σχεδίων διευθέτησης των οφειλών, αιτήσεων,
πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων πιστωτών, καθώς και χρήσιµες οδηR
γίες και διευκρινίσεις, προκειµένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και οι φοR
ρείς που συνδράµουν στη συµπλήρωση των σχετικών εγγράφων. Για την
ενηµέρωση σχετικά µε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόµο και τις προβλεR
πόµενες διαδικασίες λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραµµή 80 111 97 367.

ΠΠώώςς  ρρυυθθµµίίζζοοννττααιι  τταα  χχρρέέηη  
υυππεερρχχρρεεωωµµέέννωωνν  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν

Την αυτόµατη άρση των περιορισµών στην
πρόσβαση και άσκηση 136 επαγγελµάτων, που θα
ισχύσει από τις 2 Ιουλίου, ανακοίνωσε το υπουρR
γείο Οικονοµικών. Οι περιορισµοί που αίρονται,
αφορούν τον αριθµό προσώπων που έχουν πρόR
σβαση στο επάγγελµα, εξαρτούν την χορήγηση
άδειας από εκτίµηση ύπαρξης πραγµατικής ανάR
γκης, θέτουν γεωγραφικά όρια στο δικαίωµα
άσκησης του επαγγέλµατος, ορίζουν ελάχιστες
αποστάσεις µεταξύ των ασκούντων το επάγγελµα,
απαγορεύουν τη δηµιουργία περισσότερων εγκαR
ταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλουν ή
απαγορεύουν την διάθεση αγαθών από ορισµέR
νου είδους επαγγελµατική εγκατάσταση, επιβάλR
λουν ή απαγορεύουν την άσκηση επαγγέλµατος
υπό ορισµένη εταιρική µορφή, περιορίζουν την
συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο µε κριτήριο
την επαγγελµατική ιδιότητα των συµµετεχόντων,
επιβάλλουν υποχρεωτικές κατώτατες τιµές, υποR
χρεώνουν τον ασκούντα το επάγγελµα να προR
σφέρει µαζί µε τη δική του υπηρεσία και άλλες
συγκεκριµένες υπηρεσίες.

ΥΥππ..ΟΟιικκ..::  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  113366
εεππααγγγγεελλµµάάττωωνν  ααππόό  22  ΙΙοουυλλίίοουυ  
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Το Επιµελητήριο Κοζάνης ενηµερώνει τα
µέλη του και κάθε ενδιαφερόµενο για τις παC
ρακάτω Εκθέσεις:

1Η ΕΚΘΕΣΗ «ΣΕΡΡΑZΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
Η 1η Έκθεση Σερραϊκό Πανόραµα» θα

πραγµατοποιηθεί σε ειδικά διαµορφωµένη
λυόµενη κατασκευή – τέντα εντός του αυτοκιR
νητοδροµίου Σερρών, το Σεπτέµβριο του 2011.
Στόχος της γενικής είναι να αναδείξει τους τοR
µείς: της Γεωργίας, την Κτηνοτροφία, τη �όR
µηση κ Κατοικία, τον ΤουρισµόRΑγροτουρισµό,
την Ενέργεια & Τεχνολογία Περιβάλλοντος, τα
Τρόφιµα κ Ποτά, το Αυτοκίνητο, τη ΜοτοσιR
κλέτα και τα αξεσουάρ τους.

Παράλληλα θα πραγµατοποιηθεί Ειδικό ΘεR
µατικό Σαλόνι & Αφιέρωµα στα Τρόφιµα –
Ποτά της Περιφέρειας (Τοπικά Παραδοσιακά
Προϊόντα, στα Βιολογικά Προϊόντα κτλ)

«3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011»

Η Έκθεση που θα πραγµατοποιηθεί από 21
Σεπτεµβρίου έως 25 Σεπτεµβρίου στην ΚόR
ρινθο στο χώρο της επιχείρησης «ΣωληνουρR
γεία Κορίνθου», είναι γενική, διοργανώνεται
από την Αναπτυξιακή του Επιµελητηρίου ΚοR
ρινθίας και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας.  Φιλοδοξεί
ν’ αποτελέσει µετά και τη µεγάλη περσινή της
επιτυχία οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
γεγονός για την Περιφέρεια, προωθώντας ταυR
τόχρονα προϊόντα απ’ όλες της περιοχές της
χώρας στο εξωτερικό, καθώς αναµένεται να
την επισκεφθούν επιχειρηµατικές αποστολές
από το εξωτερικό µε στόχο τη σύναψη εµποριR
κών συνεργασιών.

Οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που
καλύπτονται από την Έκθεση είναι:

Τρόφιµα & ποτά, οικοδοµικά υλικά, αυτοκίR
νητα & σκάφη, εξοπλισµός σπιτιού & επιχειρήR
σεων, τουρισµός, υπηρεσίες γενικά, ενέργεια,
συστήµατα ψύξης και θέρµανσης, βιολογικά
προϊόντα, εναλλακτικές µορφές τουρισµού –
αγροτουρισµού, ιαµατικός τουρισµός, παραδοR
σιακά προϊόντα χειροτεχνίας. 

10η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«ΚΡΗΤΗ 2011»

Η �ΕΘ ΑΕ διοργανώνει για δέκατη χρονιά
την Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ
2009», από 6 έως 9 Οκτωβρίου, στο �ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες ΗραR
κλείου. Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους εµπορικούς θεσµούς στην
Περιφέρεια Κρήτης µε φορείς στήριξης το ΕπιR
µελητήριο Ηρακλείου και το �ιεθνές ΕκθεR
σιακό Κέντρο Κρήτης. Μεταξύ των εκθεµάτων
της «ΚΡΗΤΗ 2011» περιλαµβάνονται βιοµηχαR
νικά και βιοτεχνικά προϊόντα, γεωργικά µηχαR
νήµατα, αγροτικά προϊόντα, χαρτοποιία,
τρόφιµαRποτά, δοµικά υλικά, µονωτικά υλικά,
είδη και υλικά συσκευασίας, συσκευές και
σκεύη οικιακής χρήσεως, έπιπλα, υφάσµατα,
ενδύµατα, αξεσουάρ ενδυµάτων, δερµάτινα
είδη, είδη λαϊκής τέχνης, είδη αργυροχρυσοR
χοΐας, µηχανοργάνωση, λογισµικό, εκδόσεις. 

ΕΚΘΕΣΗ «ΒΕΡΓΙΝΑ»
Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί από 15 έως

και 18 Οκτωβρίου 2011 στο εκθεσιακό Κέντρο
HELEXPO (�ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης)
στα περίπτερα 2, 3 και 16 µε εκθέµατα δώρα,
µπιζού, διακοσµητικά, ασηµικά, εποχιακά,
αξεσουάρ µόδας, παιχνίδια.

Η «ΒΕΡΓΙΝΑ» λειτουργεί µόνο για εµπόρους
και διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο µε σηR
µαντική επισκεψιµότητα από όλη τη βόρεια ΕλR
λάδα.

3Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΠΑΡΑyΟΣΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  «ΕΛΤΡΟΠ»
Η 3η έκθεση ΕΛΤΡΟΠ θα διεξαχθεί από 25

έως 28 Νοεµβρίου 2011 στο Εκθεσιακό Κέντρο
R MEC Παιανίας στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροφίR
µων. 

Η έκθεση µέσα από τις θεµατικές της ενόR
τητες προβάλλει:

• τα προϊόντα της ελληνικής γης (γαλακτοR
κοµικά, ελιές, σαλιγκάρια, φρούτα, δηµηR
τριακά, ρύζι άλευρα), • την ελληνική
διατροφική παράδοση (παραδοσιακή αρτοποιΐα
και ζαχαροπλαστική), • κατεψυγµένα προϊόντα
(ψάρια, πουλερικά, κρέατα, λαχανικά, σαλάτες,
προϊόντα ζύµης), • εξοπλισµός και υπηρεσίες
(επεξεργασία, συσκευασία αποθήκευση, µεταR
φορά, ψυκτικά µηχανήµατα), επικεντρώνοντας
στην προώθηση της παραδοσιακής ελληνικής
µεσογειακής δίαιτας που διεθνώς έχει αναR
γνωριστεί ως η καλύτερη διατροφή.

«be100%desing»
Η έκθεση πραγµατοποιείται στο Λονδίνο –

Αγγλία από 22 έως 25 Σεπτεµβρίου και θεωR
ρείται η πλέον σηµαντική και εξειδικευµένη
έκθεση στο design. Την παρακολουθούν ως
εκθέτες ή επισκέπτες, όλοι οι σχετικοί επαγR
γελµατίες: σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, φωτοR
γράφοι, δηµοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και
εκπαιδευόµενοι αλλά η παραγωγική βιοµηχαR
νία από τους κλάδους επίπλου, αντικειµένου,
φωτιστικού, ένδυσης σπιτιού, παραγωγοί πρώR
των υλών, έµποροι κλπ. Είναι απολύτως συνR
δεδεµένη µε την αγορά αλλά και µε τους
διαµορφωτές γνώµης, ωστόσο προωθεί ιδιαίR
τερα και την έννοια του νέου σχεδιαστή και του
νέου προϊόντος στην αγορά, σε ειδικά διαµορR
φωµένο χώρο.

yΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & yΙΑΚΟC
ΣΜΗΣΗΣ «INDEX 2011»

Η �ιεθνής Έκθεση επίπλων και διακόσµηR
σης  «INDEX» διοργανώνεται από 22 έως 25
Οκτωβρίου 2011 στον εκθεσιακό χώρο
“ΙΝΤΕRNATIONAL EXHIBITION CENTRE” στο
Ντουµπάι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. 

H έκθεση θεωρείται από τις σηµαντικότερες
της εσωτερικής διακόσµησης και επίπλων της
Μέσης Ανατολής, προβάλλοντας έπιπλα και
είδη εσωτερικής διακόσµησης (γραφείου, καR
τοικίας, δηµοσίων κτιρίων), φωτιστικά, υφάR
σµατα επιπλώσεων, ταπετσαρίες, χαλιά,
µοκέτες, καθώς και είδη εξωτερικής διακόR
σµησης.

«ANUGA 2011»
�ιοργανώνεται στην Κολωνία R Γερµανία,

στον εκθεσιακό χώρο «COLOGNE EXHIBITION
CENTRE» από 8 µε 12 Οκτωβρίου 2011. 

Είναι η µεγαλύτερη διεθνής επαγγελµατική
έκθεση τροφίµων και ποτών και προσελκύει
τον µεγαλύτερο αριθµό ξένων εκθετών και επιR
σκεπτών. Οι εκθέτες που συµµετέχουν στην
«ANUGA» είναι: παραγωγοί, εισαγωγείς και
χονδρέµποροι τροφίµων RποτώνR προµηθευR
τές υπηρεσιών του τοµέα τροφοδοσίας και του
λιανεµπορίου τροφίµωνR εµπορικοί προµηR
θευτές. Στην έκθεση προβάλλονται όλα τα είδη
τροφίµων, ποτών και αναψυκτικών, κατανεµηR
µένα ανάλογα µε την κατηγορία τους, καθώς
συστεγάζει 10 διαφορετικούς τοµείς σε ξεχωR
ριστές αίθουσες.

76η yΕΘ Θεσσαλονίκης
Καινοτοµία, πρωτοτυπία και νέες ιδέες, είναι

το τρίπτυχο, στο οποίο εστιάζει η 76η �ΕΘ, η
οποία διοργανώνεται από τις 10R18 ΣεπτεµR
βρίου 2011 στο �ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.

Η φετινή �ΕΘ απαρτίζεται από 14 θεµατικά
αφιερώµατα, τα οποία έχουν ανανεωθεί και
εµπλουτιστεί σε µεγάλο βαθµό, καθώς και από
τις πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Disc
Festival.

Τα νέα θεµατικά αφιερώµατα της 76ης �ΕΘ,
η οποία διοργανώνεται από τη HELEXPO, αποR
τυπώνουν την ανάγκη για ανάπτυξη της επιχειR
ρηµατικότητας, για υλοποίηση νέων
«πράσινων» επενδύσεων και για αξιοποίηση
των τεχνολογιών πληροφορικήςRεπικοινωνίας.

Εκθέσεις στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Το Επιµελητήριο Κοζάνης, εφόσον υπάρR
ξει ενδιαφέρον από ικανοποιητικό
αριθµό µελών του, θα συµµετάσχει µε
ενιαίο περίπτερο στις παραπάνω ΕκθέR
σεις.
Τα µέλη που επιθυµούν να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον συµµετοχής στις παραπάνω
εκθέσεις µπορούν να επικοινωνούν µε τη
�/νση του Επιµελητηρίου στο τηλ. 24610
41693.
Οι Υπηρεσίες του Επιµελητηρίου ΚοζάR
νης είναι στη διάθεση των µελών του και
κάθε ενδιαφερόµενου για περισσότερες
πληροφορίες.
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Στην Γενική Συνέλευση του ΕθνιR
κού Επιµελητηριακού �ικτύου ΕλληνίR
δων Γυναικών Επιχειρηµατιών, όπου
υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας, µεR
ταξύ του ΕΟΜΜΕΧ και του Εθνικού ΕπιR
µελητηριακού �ικτύου Ελληνίδων
Γυναικών Επιχειρηµατιών (ΕΕ�ΕΓΕ),
συµµετείχε λίγο πριν το Πάσχα, εκ µέR
ρους του ΕΒΕ Ν. Κοζάνης η Β’ ΑντιR
πρόεδρος κυρία Ασµανίδου Μαρία. Η
υπογραφή του ανωτέρω µνηµονίου χαR
ρακτηρίστηκε ως γεγονός ιστορικής
σηµασίας από την ολοµέλεια της ΓενιR
κής Συνέλευσης του �ικτύου Γυναικών.

Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, ο ΕΟΜΜΕΧ
δικτυώνεται µε το ΕΕ�ΕΓΕ, προκειµέR
νου να δραστηριοποιηθεί και µέσω των
Επιµελητηρίων, µε τα οποία θα συνερR
γαστεί για την υλοποίηση προγραµµάR
των και δράσεων  προκειµένου να
στηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηµατίες
σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Το Ε�ΕΓΕ, η Αστική Εταιρεία των
Επιµελητηρίων της Ελλάδος, που δηµιR
ουργήθηκε για την ενίσχυση της επιR
χειρηµατικότητας της γυναίκας, είναι ο
Φορέας που κατ’ εξοχήν γνωρίζει και
βιώνει τα προβλήµατα των επιχειρηµαR
τιών στη σηµερινή δεινή πραγµατικόR
τητα, για αυτό έθεσε ως στόχο την
στήριξη των γυναικών µε κάθε τρόπο. 

Οι προγραµµατισµένες δράσεις των
δύο Φορέων, θα ξεκινήσουν µε συµR
βουλευτική υποστήριξη των γυναικών
επιχειρηµατιών  που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα στην άσκηση της επαγγελR
µατικής τους δραστηριότητας, λόγω της
οικονοµικής κρίσης που πλήττει
σκληρά την επιχειρηµατικότητα. 

Το �ίκτυο και ο ΕΟΜΜΕΧ θα δώσουν
στις γυναίκες τεχνογνωσία, εκπαίδευση
και πληροφόρηση, για να αποκτήσουν
τον επαγγελµατισµό που απαιτείται
ώστε να αντιµετωπίσουν τη σύγχρονη

αγορά και να µπορέσουν να αναπτυR
χθούν ανταγωνιστικά προς όφελος των
τοπικών κοινωνιών. Το  Επιµελητήριο
Κοζάνης συγχαίρει, επικροτεί και στηR
ρίζει την πρωτοβουλία του ΕΕ�ΕΓΕ, για
την υπογραφή του εν λόγω µνηµονίου,
που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της γυR
ναικείας επιχειρηµατικότητας και από
πλευράς του σύντοµα θα ανακοινώσει
δράσεις για την καλύτερη δυνατή υλοR
ποίηση των προγραµµάτων, που θα
στηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηµατίες
της περιοχής µας.

Συµµετοχή του ΕΒΕ Ν. Κοζάνης στην Γενική Συνέλευση του Εθνικού
Επιµελητηριακού yικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών

Αδειοδότηση των
επιχειρήσεων από 
τα Επιµελητήρια

�ραστική αλλαγή του µοντέλου
αδειοδότησης των βιοµηχανικών
και βιοτεχνικών επιχειρήσεων µε
στόχο την επιτάχυνση και απλούR
στευση των διαδικασιών, αλλά και
την ελαχιστοποίηση των απαιτούµεR
νων αιτήσεων και δικαιολογητικών
προβλέπει το νοµοσχέδιο που καταR
τέθηκε χθες στη Βουλή από τον
υπουργό Ανάπτυξης, µε το οποίο ειR
σάγει για πρώτη φορά τη δυνατόR
τητα αδειοδότησης των
επιχειρήσεων από τα επιµελητήρια.
Στόχος είναι η αποσυµφόρηση της
περιφερειακής διοίκησης και η διR
ευκόλυνση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.

Φθηνότερο ρεύµα για
τις επιχειρήσεις 

από τη 1η Ιουνίου
Μειώνονται τα τιµολόγια της �ΕΗ για

εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήR
σεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο
µέσης τάσης. 

Οι µειώσεις γίνονται ύστερα από τη
διαπίστωση ότι η νέα δοµή των τιµολοR
γίων της �ΕΗ, που εφαρµόζεται από
την 1η Ιανουαρίου, οδήγησε σε υπερR
βολικές ανατιµήσεις για ορισµένες καR
τηγορίες καταναλωτών. Με την
απόφαση του ΥΠΕΚΑ τίθεται όριο στην
"ποινή" που επιβάλεται για τη χαµηλή
χρήση των εγκαταστάσεων. Οι µειώR
σεις θα ισχύσουν για τους λογαριαR
σµούς που θα εκδοθούν µετά την 1η
Ιουνίου, ανεξαρτήτως περιόδου καταR
νάλωσης.

Νέα παράταση, µέχρι τις 15 Ιουνίου 2011,
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηR
δευµατίες που υποβάλλουν δηλώσεις ηλεR
κτρονικά. Από το υπουργείο Οικονοµικών
ανακοινώθηκε ότι η προθεσµία υποβολής
των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήR
µατος που έληγε την 20η Μαΐου 2011, για
ατοµικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγR
γελµατίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρR
τητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του
ΚΒΣ, όσους απόκτησαν εισοδήµατα από
συµµετοχή σε ΕΠΕ, κτλ που υποβάλλονται
υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεR
θόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ανεR
ξαρτήτως ΑΦΜ, λήγει την 15η Ιουνίου 2011. 

Νέα παράταση για τις 
φορολογικές δηλώσεις

ελεύθερων επαγγελµατιών
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