
 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 2016  

 
 

 
 

 
 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΕΚΘΕΣΗ «DETROP BOUTIQUE 2016» 
 Για μια ακόμη χρονιά το Επιμελητήριο Κοζάνης συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση 
«DetropBoutique», η οποία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 26 - 29 Φεβρουαρίου 
2016, υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΔΕΘ – HELEXPO. 
Η «DetropBoutique» είναι η καταξιωμένη και καθιερωμένη πλέον έκθεση της Βορείου 
Ελλάδας που κατ΄ εξοχήν απευθύνεται σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, που ασχολούνται με την παραγωγή ποιοτικών, παραδοσιακών και 
πιστοποιημένων προϊόντων του κλάδου τροφίμου και ποτών. Ως έκθεση με 
καινοτομικό χαρακτήρα ενσωματώνει ιδιαίτερα στοιχεία και εμπνεύσεις, όπως 
παρουσιάσεις πρωτοποριακών γαστρονομικών επιδείξεων σε ειδικούς χώρους 
εστίασης με διαφορετικές πάντοτε θεματικές. Παράλληλα, εκπρόσωποι κορυφαίων 
εταιρειών από διάφορους τομείς της αλυσίδας τροφίμων αναλύουν τις νέες τάσεις, τις 
καινοτομίες και τις ευκαιρίες που όλοι οι επαγγελματίες στους τομείς των τροφίμων 
και ποτών θα πρέπει να γνωρίζουν. 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης και η Αστική Εταιρεία Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας Ν. Κοζάνης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας, 
διοργάνωσε τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον συμμετοχής και δραστηριοποιούνται στους τομείς Αρτοποιίας, 
Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Πρώτων Υλών, Εξοπλισμού & Έτοιμων 
Προϊόντων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το περίπτερο των Επιμελητηρίων Κοζάνης και Φλώρινας 
επισκέφθηκε πλήθος επισκεπτών και κατά γενική ομολογία των εκθετών το 
ενδιαφέρον για τα τοπικά προϊόντα από πλευράς εμπορικών αντιπροσώπων υπήρξε 
ικανοποιητικό. Στη έκθεση έλαβαν μέρος και άλλα Επιμελητήρια της Βόρειας 
Ελλάδος, όπως αυτά των Γρεβενών και της Καστοριάς από την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, στηρίζοντας τις προσπάθειες των μελών τους για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειάς τους και την προβολή των προϊόντων τους σε ευρύτερες αγορές. 

 

► ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ  

    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. 

 
Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  



 
► 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 και προβλήθηκε την εβδομάδα της Μεγάλης Αποκριάς. 

 

ΕΚΘΕΣΗ «FOOD EXPO GREECE 2016»  
Το Επιμελητήριο Κοζάνης συμμετείχε για πρώτη φορά έκθεση τροφίμων και ποτών 
«FOOD EXPO GREECE 2016»,   που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο 
«Metropolitan Expo» στα Σπάτα Αττικής από 19 έως 21 Μαρτίου 2016. 
Η «FOOD EXPO Greece» είναι μια από τις μεγαλύτερες κλαδικές διεθνείς εκθέσεις 
Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο 
πλήθος επιχειρήσεων του κλάδου και κατέχει εξέχοντα ρόλο στα εκθεσιακά δρώμενα 
της χώρας.  
Το Επιμελητήριο Κοζάνης και η Αστική Εταιρεία Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας Ν. Κοζάνης, (ΑΕΠΕ), συμμετείχαν με αποστολή η οποία 
συμπεριελάμβανε περισσότερες από είκοσι επιχειρήσεις, τοπικές αλλά και της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα, με σκοπό την προώθηση και την 
προβολή των προϊόντων τους. 
Οι επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν ήταν: 
- «Αγνές γεύσεις» - Παπαδόπουλος Βασίλειος 
- «Βερμίου γης» - Βασιλειάδου Π. & ΣΙΑ ΟΕ 
- Βιομηχανία gourmetτροφίμων – Αφοί Α. Πιτένη ΑΒΕΕ  
- El Greco Natural Herbs & Teas - Μπαγκατζούνης Μ. & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 
- «Ζυμαρικά Τασούλα» - Παναγούλιας Ν & ΣΙΑ ΕΕ 
- Μιμίτος ζυμαρικά/άλευρα - Κωνσταντινίδου Αναστασία 
- «Mushroom Hellas» -Γκότση Βασ. & ΣΙΑ ΟΕ        
- Ξηροί Καρποί Tsik - ΤΣΙΚΑΣ Δ. & Α. ΟΕ 
- Οινοποιείο «Δύο φίλοι» - Γκουτζιαμάνη Γεωργία –Μπουτάρης Ιωάννης ΟΕ  
- Προϊόντα γης Βοίου ΑΒΕΕ 
- ΡΙΖΕΣ Ελληνικά Delicatessen–Βασιλειάδης Εμμανουήλ 
- Σκόρδα Πτελεάς - Νεόφυτος Αγγελίδης 
- Το κρασί του Μπελιά - Μπελίδου Ελένη & ΣΙΑ ΟΕ 



 

2Η ΓΕΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΞΑΝΘΗΣ 2016»  
    Το Επιμελητήριο συμμετείχε στη 2η Γενική Έκθεση Ξάνθης 2016 που 
πραγματοποιήθηκε από 30 Μαρτίου 2016 έως 3 Απριλίου 2016. 
Οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου που έλαβαν μέρος ήταν: 

- AXEL TEAM PRIVATE COMPANY, με μηχανήματα πλύσης  
- ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, με είδη θέρμανσης 
- Μπζιώτη Αναστασία με γουναρικά είδη λαϊκής τέχνης 
- Κ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, με νυφικά, αιθέριο έλαιο λεβάντας 
- Παπαδόπουλος Βασίλειος, με παραδοσιακά Ζυμαρικά 
- Ευρενιάδης Γεώργιος, με εργαλεία 

 

18Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2016 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης, συνεχίζοντας την επιτυχημένη εκθεσιακή πολιτική της 
στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – μελών του και της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για την προβολή των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές, για άλλη 
μια φορά συμμετείχε στην ετήσια διεθνή έκθεση «Πανηπειρωτική 2016», με τρία 
ενιαία περίπτερα συνολικού εμβαδού 150 τ.μ.. Η συμμετοχή των τοπικών 
επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
και της Αστικής Εταιρίας για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας στο Ν. Κοζάνης 
(ΑΕΠΕ). 
Στην έκθεση, που διήρκησε από 14 έως και 22 Μαΐου 2016και διοργανώθηκε από 
την εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων, 
συμμετείχαν ένδεκα επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και τέσσερες 
των Γρεβενών (συνολικά 15), με προϊόντα κυρίως των κλάδων κατασκευών, 
παραδοσιακών τροφίμων και ειδών ζαχαροπλαστικής, μαρμάρων, χάλκινων ειδών, 
αρωματικών καλλυντικών, ενδυμάτων κ.α. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που 
βιώνει η επιχειρηματικότητα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις απέδειξαν περίτρανα με 
το δυναμικό «παρών» τους στην έκθεση ότι η προσπάθεια εμπορικής προβολής τους 
μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει, όπως νέες συνεργασίες και τόνωση 
της επιχειρηματικής ψυχολογίας. 

 

2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, την Αστική Εταιρία για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας 
στο Ν. Κοζάνης (ΑΕΠΕ) και τη συνδρομή των Επιμελητηρίων Γρεβενών, Καστοριάς, 
Φλώρινας, αλλά και των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα του τουρισμού, έλαβε 
μέρος στο Φεστιβάλ Τουρισμού που έγινε στις 26-29 Μαΐου 2016 στη Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης. 
Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και 
η όλη προσπάθεια οδήγησε σε μια λαμπρή διοργάνωση που προσέλκυσε πλήθος 
επισκεπτών και πιστεύεται ότι θα δώσει αναπτυξιακή προώθηση στην τουριστική 
βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος, αλλά και την αγορά της. 
Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Υφυπουργείου Μακεδονίας- Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Ο καλός 
καιρός, αλλά και η τοποθεσία διεξαγωγής του, υπήρξε σύμμαχος, καθώς βοήθησε να 
περάσουν χιλιάδες άνθρωποι από τα καλαίσθητα περίπτερά του. Στο περίπτερο του   
Επιμελητηρίου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκτός από 
φωτογραφικό υλικό προβολής των αξιοθέατων και των τουριστών σημείων της 
περιοχής μας, υπήρχε και έντυπο προωθητικό υλικό τόσο των ξενοδοχείων και των 



εστιατορίων της περιοχής, όσο και τοπικών προϊόντων που αξίζει κανείς να 
αναζητήσει επισκεπτόμενος τη Δυτική Μακεδονία και τις περιφερειακές της Ενότητες. 
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού στην επίδειξη 
γευσιγνωσίας που έγινε από έμπειρους σεφ που μαγείρεψαν σε «ώρες αιχμής» με 
τοπικά προϊόντα, μπροστά από το «δικό μας» περίπτερο στα πλαίσια του φεστιβάλ. 
Εντύπωση ακόμη προκάλεσε και η συμμετοχή τοπικών χορευτικών συγκροτημάτων 
που με τους ήχους των χάλκινων μάγεψαν με την χορευτική τους επιδεξιότητα το 
κοινό. 
Στα εγκαίνια του Φεστιβάλ, που έγιναν από την Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κα 
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλη Ζορμπίδη το απόγευμα της Πέμπτης 26/5 εκ μέρους του 
Επιμελητηρίου Κοζάνης παρέστη ο Πρόεδρος, κ. Κώστας Κυριακίδης, ενώ 
εκπροσώπηση υπήρξε και από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Φλώρινας, 
Καστοριάς, Γρεβενών. 
Το Επιμελητήριο μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πέτυχαν με τη 
συμμετοχή τους στο φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης την με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο προβολή του τουριστικού προϊόντος των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας στους χιλιάδες επισκέπτες τις τουριστικές 
προτάσεις της περιοχής μας και συνδέοντας αρμονικά μνημεία, αξιοθέατα, 
φυσιολατρικές διαδρομές ποιοτικά αγροτικά προϊόντα με την οινογαστρονομία της και 
όλα εν γένει τα «τουριστικά» πλεονεκτήματα που σε αφθονία διαθέτει ο τόπος μας. 

 

ESTETICA GREECE 2016 

H Επαγγελματική Έκθεση ESTETICA GREECE 2016 στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής 
Μακεδονίας στην Κοζάνη, στις 14, 15, 16 και 17 Απριλίου 2016. Η ESTETICA 
GREECE 2016 απευθύνθηκε στους επαγγελματίες αισθητικούς, κομμωτές, 
περιποίησης άκρων, μακιγιάζ, ονυχοπλαστικής, SPA, καθώς και σε όλους τους 
επαγγελματίες και σπουδαστές παροχής υπηρεσιών ομορφιάς. 
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο και Σεμινάρια 
Κομμωτικής, Αισθητικής και Μακιγιάζ τα οποία θα απευθύνονται στους 
επαγγελματίες.  
Επίσης πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμα happenings και events για τους 
Επισκέπτες και τους Εκθέτες. 

 

8Η ΓΕΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «EGNATIA 
EXPO» 
Θεσμός έχει καταστεί η Γενική Εμπορική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας “Egnatia 
Expo”, που πραγματοποιήθηκε για 8η χρονιά στην πόλη της Πτολεμαΐδας από 8 έως 
και 13 Ιουνίου 2016, στο χώρο πάρκινγκ του ξενοδοχείου “Παντελίδης”. 

 

32Η 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 21 έως 26 Σεπτεμβρίου. 

 

 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 81Η ΔΕΘ 

Το Επιμελητήριο συμμετείχε με περίπτερο του μέσω της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος στην 81 ΔΕΘ όπου πρόβαλε προϊόντα παραγωγών της 
περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤΤ»  

    Το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
και την Αστική Εταιρία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Ν. Κοζάνης (ΑΕΠΕ) 
συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση ΜΙΤΤ, μία από τις πέντε μεγαλύτερες τουριστικές 
εκθέσεις στον κόσμο, που διοργανώθηκε από τις 23 ως τις 26 Μαρτίου 2016 στη 
Μόσχα της Ρωσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ STARTUP EUROPE WEEK KOZANI 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο εκδηλώσεων γιορτής και ενθάρρυνσης της 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας (σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα), που με τη 
στήριξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης  υλοποιήθηκαν  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Startup Europe Week), το οποίο διεξάγεται μέχρι και 
σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες και 200 πόλεις ανά την Ευρώπη.  
Οι Στόχοι των εκδηλώσεων οι οποίοι ήταν η παρακίνηση και ενημέρωση των νέων, η 
ενθάρρυνση των φοιτητών και των νέων της περιοχής, η ενημέρωση για τις 
υφιστάμενες δομές υποστήριξης των Startups και τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια, όπως και η τοπική πρωτοβουλία από τους 
φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, στέφθηκαν με επιτυχία σε όλη τη διάρκεια του 
τριήμερου των εκδηλώσεων, καθώς η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των νέων εν 
δυνάμει επιχειρηματιών ήταν έντονο καθ’ όλη τη διάρκεια του Startup Europe Week 
Kozani. Ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ των άμεσα ενδιαφερόμενων, των εισηγητών, 
των τοπικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης τόνισε την ανάγκη για την άμεση 
συνεργασία όλων των παραπάνω, με σκοπό την εντρύφηση και δημιουργία 
επιχειρηματικού πνεύματος & κουλτούρας, τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων 
(Startups), τους επιχειρηματίες του αύριο και την ανάπτυξη της περιοχής μας.  
Το Startup Europe Week Kozani τοποθέτησε την περιοχή μας στον Ευρωπαϊκό 
χάρτη, στο επίκεντρο των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών της Ε.Ε., συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στη διασύνδεση μεταξύ των παραγωγικών-αναπτυξιακών φορέων της 
περιοχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών. 
Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως αφετηρία στην διεξαγωγή συναφών εκδηλώσεων 
(π.χ. Opencoffee, TEDx) στα οποία μπορούν να ενημερώνονται άμεσα οι νέοι, ενώ 
παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το «επιχειρείν», τόσο σε τοπικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο.  

 

 
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  –  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  

&  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ  



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ &ΤΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης &  ο Εμπορικός Σύλλογος Σιάτιστας διοργάνωσαν 
σεμινάριο με τίτλο:  
«Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε περιόδους ύφεσης»  την Δευτέρα 8 
Φεβρουαρίου 2016, ώρα 19:00, στο «Τραπάντζειο Γυμνάσιο»  Σιάτιστας.  
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Νέστορας Ι. Κολοβός, Διδάκτωρ Γεωλογίας, 
Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σύμβουλος 
Επιχειρηματικότητας &, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα όπως: 

 Γιατί αποτυγχάνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις; 

 Πώς διαμορφώνεται το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον; 

 Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρηματίες για να αναπτύξουν την επιχείρησή 

τους; 

Πολλές επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου 
Σιάτιστας, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν το σεμινάριο για να 
αποκομίσουν ωφέλιμες γνώσεις  σχετικά με το θέμα. 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο  εισηγητής αναφέρθηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης των 
επιχειρηματιών και την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών και 
στρατηγικών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς. Όπως 
χαρακτηριστικά τόνισε, «Η αγορά έχει ένα και μόνο χαρακτηριστικό. Εξελίσσεται. 
Όσοι το έχουν καταλάβει προσαρμόζονται και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις. Όσοι 
δεν το έχουν καταλάβει, μένουν στα παλιά, επιμένουν με τον παλιό τρόπο και δεν 
βλέπουν αποτελέσματα». Στη συνέχεια, αφού παρουσίασε στατιστικές επιτυχίας και 
αποτυχίας των επιχειρήσεων, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων 
επιχειρήσεων και επιτυχημένων επιχειρηματιών και στις γνώσεις που πρέπει να 
αποκτήσουν οι επιχειρηματίες, ώστε να αντιμετωπίζουν τη νέα πραγματικότητα πιο 
αποτελεσματικά.  
Το σεμινάριο άφησε άριστες εντυπώσεις, καθώς, με απλό και πρακτικό τρόπο 
εστίασε αποκλειστικά στη λειτουργία της αγοράς, δίνοντας κατευθύνσεις και τρόπους 
βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 12-13/2/2016  

Το Επιμελητήριό μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή 
Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ) Α.Ε. συνδιοργάνωσαν  Αναπτυξιακό  
Επιχειρηματικό Συνέδριο  με θέμα :« ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», που υλοποιήθηκε στην αίθουσα «Στέγη 
Ποντιακού Πολιτισμού» Ευξείνου Λέσχης  Κοζάνης, την Παρασκευή και το Σάββατο 
12 & 13 Φεβρουαρίου 2016.  

Το Συνέδριο, είχε ως στόχο να αναδείξει  το «Νέο Επιχειρηματικό Πρότυπο – 
Μοντέλο Ανάπτυξης» για την περιοχή μας για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία και 
να  οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα  για την «Τοπική Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση», στα πλαίσια  της απαραίτητης και αναγκαίας, ως «επιταγής των 
καιρών», επιζητούμενης από Επιχειρηματικούς και Πολιτειακούς Φορείς   Νέας  
Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης στη Δυτική Μακεδονία (New Business Restart), και 
θα διεξαχθεί σε 4 θεματικές ενότητες, ενώ  παράλληλα, την Παρασκευή 12/2/2016 και 
από ώρες 16:30 -21:00,  θα λάβει χώρα (στα πλαίσια του Συνεδρίου) Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), η οποία 
εκπροσωπεί και τα 59 Επιμελητήρια της Χώρας.    

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής: 

Ι)ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:  

-Ανάπτυξη Σήμερα/Προοπτικές και Προβλήματα 



-Σχεδιασμός για το Αύριο & Τοπική προσέγγιση 

-Προτάσεις Φορέων 

- Εμπειρία και Καλές Πρακτικές . 

ΙΙ) ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ : 

-Οι προκλήσεις και οι εποχές άλλαξαν. Εμείς; 

-Το νέο μοντέλο χάραξης & άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής. 

-Ο ρόλος της Κεντρικής και Περιφερειακής Δημόσιας Διοίκησης στην υποβοήθηση 
της επιχειρηματικότητας. 

ΙΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 

-Εργαλεία ρευστότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)  

-Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 

- Η ανάπτυξη των Επενδύσεων/Διεθνής Εμπειρία  

- Ο ρόλος της αγοράς Κεφαλαίων 

ΙV) ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(Ομιλίες εκπροσώπων ΔΕΗ ΑΕ, ΗΛΕΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΔΙΑΔΥΜΑ, Κ/Ξ ΤΑΠ, ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ κ.α.)  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΕΕ (απόγευμα Παρασκευής 
12/2/2016)  

-Πρόταση Επιμελητηρίου Κοζάνης για δημιουργία τοπικού χρηματοδοτικού 
μηχανισμού για την ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ μέσω του Ε.Α.Π. 

 -Ασφαλιστικό: Πλαίσιο προτάσεων για τη ριζική , αξιόπιστη και αποτελεσματική 
επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος 

- θέματα φορολογικής νομοθεσίας 

-Αναθεώρηση Επιμελητηριακής Νομοθεσίας 

-Τοποθετήσεις Προέδρων και Μελών ΓΣ . 

    Στο συνέδριο προσκλήθηκαν και συμμετείχαν Υπουργός  &  Μακεδονίας – Θράκης 
κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ο Γ.Γ Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Μιχ. 
Βερροιόπουλος, ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντ. 
Παπαδεράκης, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής, κ.  Αντώνιος Τουρλιδάκης, και ο 
Γενικός Δ/ντής της ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε, κ. Γιώργος Αμανατίδης. 

Εισηγητές – ομιλητές ήταν μεταξύ άλλων: ο Γεν Δ/ντής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., κ. 
Ιωάννης Κοπανάκης , ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. 
Κων/νος Κόλλιας, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, 
κ.κ. Χαρ. Καραταγλίδης, Σάββας Σαπαλίδης. Νικόλαος Ράμμος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ 
Δυτ. Μακ., κ. Γιάννης Βοσκόπουλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Δρ. 
Νικόλαος Ασημόπουλος, ο Δ/ντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης της  
Τραπέζης Πειραιώς, κ. Σάββας Ελευθεριάδης, ο Πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ,κ. Γεώργιος 
Καββαθάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασ. Κορκίδης, η τ. ΓΓ Δημ. Εσόδων, κα 
Κατερίνα Σαββαϊδου, οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Επιμελητηρίων της περιοχής, 
Υψηλόβαθμο Στελέχη των εταιριών, «ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», «ΤΕΡΝΑ», «ΗΛΕΚΤΩΡ» 
κοινοπραξίας «ΤΑP»  εκπρόσωπος της εταιρίας «Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΒΕΕ» 
και άλλοι καταξιωμένοι επιχειρηματίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ.α.. 

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟ κ. ΜΠΟΥΡΛΟ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ 
ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Κοζάνης (Ε.Φ.Ε.Ε. Κοζάνης) και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ν. Κοζάνης (Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Κοζάνης – Σύλλογος Λογιστών Πτολεμαϊδας), 
διοργανώνουν δύο Ημερίδες 



με θέμα: «Οι εξελίξεις στο Ασφαλιστικό» 

►Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης (Δ. Δ. Κοίλων), με 

ώρα έναρξης 17:30 και  

►Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» (3ο χιλ. Πτολ/δας – 

Φλώρινας) και ώρα 10:30 π.μ.  

Εισηγητής θα είναι ο κ. Δημήτριος Μπούρλος Δικηγόρος – Εργατολόγος. 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ 
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το σεμινάριο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
στην Αιανή που  διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αιανής την Κυριακή το πρωί 20 Μαρτίου 2016. 
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Δρ Νέστορας Κολοβός, σύμβουλος 
επιχειρηματικότητας, ο οποίος ανάπτυξε το θέμα «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας». 
Στο σεμινάριο συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ.  Κώστας Κυριακίδης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή του νομού Κοζάνης και ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Αιανής,  κ. Γιώργιος Φτάκας, ο οποίος με τη σειρά του στο 
χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα προβλήματα του κλάδου και στις προσπάθειες για 
την επίλυση αυτών. 
Από τα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου το παρόν έδωσαν και οι κ.κ. Γιώργος 
Βαβλιάρας,  Παναγιώτης Στούκης &  Δημήτρης Παφύλης. Η αίθουσα του γνωστού 
ξενοδοχείου όπου έλαβε χώρα το σεμινάριο γέμισε από κόσμο, καθώς συμμετείχαν 
τόσο τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αιανής, όσο και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι 
που ήρθαν από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης για να το 
παρακολουθήσουν.   

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 Το Επιμελητήριο Κοζάνης &  ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού  διοργάνωσαν  

ενημερωτική εκδήλωση – Ημερίδα με θέμα: «Από “το Ράφι στο Χωράφι”: Η Μοναδική 

Αχτίδα Ανάπτυξης των Αγροκτηνοτροφικών Επιχειρήσεων – Εκμεταλλεύσεων της 

Χώρας μας. » 

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 19 στο 
Δημοτικό κατάστημα Σερβίων. 
Εισηγητής ήταν ο κ. Ντίνος Μπλιάτσιος, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.». 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΩΝ & ΠΕΖΩΝ. 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Σύλλογος «Πτυχιούχων Ιδιοκτητών Συνεργείων 

Επισκευής Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων» συνδιοργάνωσαν έναν «κύκλο» 

σεμιναρίων για την επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου σε θέματα σχετικά 

με την ανάγκη προσαρμογής τους στη νέα τεχνολογία που εγγυάται την ασφάλεια 

των οδηγών και των πεζών. 
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης από το Σάββατο 

6 Φεβρουαρίου έως το Σάββατο 21 Μαΐου 2016. 

 



«KOZANI MARKET»: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.  
Το Επιμελητήριο Κοζάνης διοργάνωσε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30 

στο «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

 «ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ «KOZANI MARKET» & 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ  ΤΟ ΝΟΜΟ» 

Η εκδήλωση έγινε για να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης για τη νέα σύγχρονη «πλατφόρμα» Ηλεκτρονικού Εμπορίου που προσφέρει 

ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του  το Επιμελητήριο Κοζάνης.    

Με στόχο την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την προβολή των προϊόντων 

των τοπικών μας επιχειρήσεων, την αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας τους, προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου να προσέλθουν 

στην εκδήλωση, όπου γνώρισαν τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη 

χρήση  της ηλεκτρονικής Αγοράς «Kozani Market» και  πληροφορήθηκαν τα βήματα 

που θα πρέπει να ακολουθήσουν για  να ανοίξουν σε λίγα λεπτά και χωρίς ιδιαίτερες 

τεχνικές γνώσεις  το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας που τους προσφέρει το Επιμελητήριο.  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (13/7/2016) 
ΑΠΟ ΤΟ CLUSTER ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . 
Το Επιμελητήριο Κοζάνης (ΕΒΕ) και το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσαν την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 

17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητήριου την ενημερωτική εκδήλωση – 

2ο Εργαστήριο Γνώσης για το έργο SecureChain  που αφορά στην : 

«Περιβαλλοντική και Οικονομική Βιωσιμότητα Επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία». 

Το έργο SecureChain χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020, 

για την ανάπτυξη βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας σε 6 επιλεγμένες 

Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Μακεδονία. Στόχος του 

έργου είναι η εξασφάλιση στερεάς βιομάζας μακροπρόθεσμα, χωρίς αύξηση του 

ανταγωνισμού με άλλες χρήσεις της γης και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Αντίθετα, η χρήση της βιομάζας με έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο θα 

επιτρέψει στη βιώσιμη βιοενέργεια να συμβάλει σημαντικά στην προστασία έναντι της 

κλιματικής αλλαγής. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 

δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία στους τομείς της βιομάζας, του ξύλου, 

των επίπλων, των τροφίμων, των κατασκευών και γενικότερα σε τομείς που 

συνδέονται με τη ενέργεια και το περιβάλλον. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Το Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Εορδαίας, 

διοργάνωσε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 στο κτίριο του  στην 

Πτολεμαΐδα ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις της Εορδαίας, 

αλλά και όλης της Π.Ε. Κοζάνης, για τη νέα σύγχρονη «πλατφόρμα» Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου που προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του  το Επιμελητήριο με στόχο την 



αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την προβολή των προϊόντων των τοπικών 

μας επιχειρήσεων, την αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

τους. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τα μέλη γνώρισαν τα οφέλη και τις ευκαιρίες που 

προκύπτουν από τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων, η οποία 

λειτουργεί και είναι διαθέσιμη σε όλους τους επιχειρηματίες του νομού μέσα από το 

Επιμελητηριακό portal ενώ έχει και ξεχωριστή διεύθυνση στο διαδίκτυο: 

www.agrakozanis.gr . Επίσης,  οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση επιχειρηματίες  

πληροφορήθηκαν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για  να ανοίξουν σε 

λίγα λεπτά και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις  το δικό τους ηλεκτρονικό 

κατάστημα, στα πλαίσια της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που τους προσφέρεται 

από το Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης. 

 

 

 

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 
Το 6ο Συνέδριο Κατασκευαστών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και Κυριακή 5-6 

Νοεμβρίου 2016, στο Συνεδριακό – Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, σε 

συνεργασία με τις εταιρείες PROFILGROUP – PROFILMEDIA, που έχουν αναλάβει 

τη διοργάνωση του Συνεδρίου και γενικότερα τη Οργανωτική υποστήριξη και με την 

υποστήριξη του Σωματείου Κατασκευαστών Αλουμινίου Κοζάνης και του 

Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών διοργάνωσε 

το 6ο Συνέδριο Κατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) για θέματα που απασχολούν γενικότερα 

τον χώρο “Εξοικονόμηση – Πιστοποίηση – Ποιότητα”. Στο μεγάλο γεγονός 

συμμετείχαν κατασκευαστές και επαγγελματίες του κλάδου από όλη την Ελλάδα! 

Οι Κατασκευαστές, οι Επαγγελματίες και οι Φορείς του Κλάδου συγκεντρώθηκαν 

στην Κοζάνη με σκοπό να αναδείξουν μείζονα θέματα και να αφυπνίσουν όλες τις 

δημιουργικές δυνάμεις που νοιάζονται και αγωνιούν για το μέλλον του Κλάδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 διοργάνωσαν στο κτίριο του 
Επιμελητηρίου ενημερωτική εκδήλωση για τα «Συστήματα Πιστοποίησης στον Τομέα 
της Βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «GABE-Greek 
Albanian cross border cooperation in biomass exploitation». 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κοζάνης  (ΕΕΕΕΚ), στα πλαίσια της πρακτικής 
άσκησης των μαθητών/μαθητριών του Εργαστηρίου ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 

 
Α Λ Λ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  

http://www.agrakozanis.gr/


2016 μια σειρά δράσεων με επαγγελματίες της περιοχής που θα προσέρχονται στο 
Εργαστήριο θα μιλούν για το επάγγελμα τους και θα το παρουσιάζουν με βιωματικό 
τρόπο στους μαθητές/μαθήτριες. 

 

 ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

    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 Φεβρουαρίου 2016 μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Την Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του 
Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Ιωάννη Μουρμούρα των μελών της 
Διοικητικής Επιτροπής και επιχειρηματιών μελών στην Κοζάνη στο ξενοδοχείο 
«Elena».  

 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ.  

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης, σε συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης 
του συνεδρίου για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, ολοκλήρωσε σημαντικές 
επαφές με τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη και τον 
Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Στουρνάρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή 5 
και 6 Μαΐου 2016 αντίστοιχα. Από τις συναντήσεις αναδείχθηκε  η αναγκαιότητα της 
συνδρομής τόσο του Υπουργείου, όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος, σε τεχνικά και 
νομικά θέματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος για την ίδρυση 
τοπικού ταμείου εγγυοδοσίας, με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων της περιοχής, μέσω της πρόσβασης τους σε νέα εργαλεία και 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Η προσπάθεια  που από κοινού καταβάλουν η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Επιμελητήριο Κοζάνης και η ΑΝΚΟ Α.Ε, βρίσκεται 
σε εξελικτικό στάδιο και για το σκοπό αυτό έχουν οριστεί συγκεκριμένοι εκπρόσωποι 
από κάθε φορέα για την παροχή τεχνικής βοήθειας, καθώς η πρόταση αυτή είναι 
πρωτοπόρα σε Εθνικό επίπεδο και χρήζει επίλυσης πολλών επιμέρους θεμάτων και 
δυσκολιών.  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΩΩΝ»  

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:30π.μ. επισκέφθηκε το Επιμελητήριο ο 
Πρόεδρος του κόμματος "ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ" κ. Λεβέντης όπου ενημερώθηκε από 
τη Διοικηση του Επιμελητηρίου και συζήτησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην περιοχή. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κ. Okan ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ κ. Burali  



Την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00μ.μ. επισκέφθηκε το Επιμελητήριο 
ο Πρόξενος της Τουρκικής Πρεσβείας στη Θεσσαλονίκη κ. Gialman Okan 
συνοδευόμενος από τον νέο Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας κ. Serkan 
Burali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή μετέβη στην Αθήνα τον Ιανουάριο για συναντήσεις με 
εκπροσώπους εταιριών και φορέων στα πλαίσια των απαιτούμενων επαφών για τη 
διοργάνωση του Επιχειρηματικού Συνέδριου  με θέμα :«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», 
 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ.  

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης, σε συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης 
του συνεδρίου για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, ολοκλήρωσε σημαντικές 
επαφές με τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη και τον 
Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Στουρνάρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή 5 
και 6 Μαΐου 2016 αντίστοιχα. Από τις συναντήσεις αναδείχθηκε  η αναγκαιότητα της 
συνδρομής τόσο του Υπουργείου, όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος, σε τεχνικά και 
νομικά θέματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος για την ίδρυση 
τοπικού ταμείου εγγυοδοσίας, με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων της περιοχής, μέσω της πρόσβασης τους σε νέα εργαλεία και 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2016» 

Το Επιμελητήριο στα πλαίσια της στήριξης των επιχειρηματιών - μελών του 
Επιμελητηρίου που με τις επιχειρήσεις τους στηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη του 

 
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 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  



Νομού συμμετείχε στη δαπάνη έκδοσης του έντυπου «Οδηγός Αποκριάς 2016» για 
την ενημέρωση των επισκεπτών της Κοζανίτικης Αποκριάς με πληροφορίες για τα 
τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης και παροχής ψυχαγωγικών 
υπηρεσιών στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

► 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 2015 την  

 

 

► 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  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

► ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΜΠΟΡΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 
Μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 
Κοζάνης που με θέμα το «Νέο Ασφαλιστικό» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 
Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2016 με τη συμμετοχή της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και 
των Προέδρων και μελών των Δ.Σ. των Έμπορο-Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών 
φορέων του Νομού, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύνταξη του παρακάτω 
«Ψηφίσματος»: 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
-Με το παρόν «Ψήφισμα» διαμαρτυρίας των Φορέων των Εμπόρων, 
Βιοτεχνών και Επαγγελματιών του Νομού Κοζάνης που απευθύνεται στον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα και σε όλους τους αρμοδίους 

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

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

( Α ΄ Θ Μ Ι Ε Σ  &  Β ΄ Θ Μ Ι Ε Σ )  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Ε Κ  

Τ Ο Υ  Ν Ο Μ Ο Υ  Σ Ε  Μ Ε Λ Η  ( Γ Σ Β Ε Ε ,  Ε Σ Ε Ε )  



Υπουργούς της Κυβέρνησης, καθώς και στους Βουλευτές Ν. Κοζάνης, 
ζητούμε  άμεσα την απόσυρση του προσχεδίου για το ασφαλιστικό και 
τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ της Κυβέρνησης, των κομμάτων, των 
Επιμελητηρίων, της ΓΣΕΒΒΕ και της ΕΣΕΕ  και της κοινωνίας, δεδομένου ότι 
η εφαρμογή του πλήττει την ίδια τη βιωσιμότητα του συστήματος, την 
απασχόληση και την ανάπτυξη και εξοντώνει τον ελεύθερο επαγγελματία και 
όλους τους μικρομεσαίους. 
 
-Επισημαίνουμε και τονίζουμε την ενότητά μας και την κοινή απόφαση όλων 
μας να συνεχίσουμε με επιμονή, με πείσμα και αποτελεσματική δράση τον 
αγώνα για να αποτρέψουμε την καταστροφή που θα επιφέρει για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες, 
τους αγρότες και κτηνοτρόφους και γενικά σε όλες στις Παραγωγικές τάξεις 
της χώρας μας η τυχόν νομοθέτηση του προσχεδίου  για το ασφαλιστικό της 
Κυβέρνησης.  
 
-Εκφράζουμε ξεκάθαρα την καθολική μας αντίθεση και τη διαφωνία μας στις 
αυθαίρετες και κοινωνικά άδικες προτάσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες θα 
επιφέρουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα οποία 
προσβλέπουν. 

 
-Απορρίπτουμε παντελώς το  «νέο ασφαλιστικό» της Κυβέρνησης, επειδή 
ήδη το ύψος των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με τις 
υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις, την απόλυτη έλλειψη ρευστότητας 
στην αγορά, τον περιορισμό στην διακίνηση των κεφαλαίων (capital controls)  
και την συνεχιζόμενη κρίση, που οδηγεί σε νέα ύφεση την οικονομία και τη 
χώρα, έχουν οδηγήσει χιλιάδες μικρομεσαίους σε  

 
οριστικό  κλείσιμο των επιχειρήσεών τους,  ποινικές διώξεις για χρέη προς το 
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας, 
εντεινόμενη μετανάστευση επιχειρήσεων και κεφαλαίων στη Βουλγαρία, 
μετανάστευση νέων επιστημόνων και εργατικού δυναμικού, ερήμωση και 
οικονομικό μαρασμό της περιοχής μας που καταγράφει τα μεγαλύτερα 
ποσοστά ανεργίας στη χώρα, κατάρρευση σημαντικών για την Εθνική 
Οικονομία εξαγωγικών κλάδων της περιοχής ,  όπως του μαρμάρου, της 
γούνας, των κατασκευών κ.α. και γενικευμένη  αποθάρρυνση κάθε είδους 
νέων επενδύσεων . 
 
- Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα των αγροτών και 
αγροτοκτηνοτρόφων κατά του ασφαλιστικού και καλούμε την Κυβέρνηση να 
αποτρέψει αμετάκλητα την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα της πατρίδας 
μας και την εξαθλίωση όλων των παραγωγών και ελευθέρων επαγγελματιών  
 
-Κλείνουμε τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα μας την Πέμπτη 4 
Φεβρουαρίου 2016  και συμμετέχουμε στην καθολική – παν ελληνική απεργία 
διαμαρτυρίας κατά του νέου ασφαλιστικού.  
 
Διεκδικούμε ένα ασφαλιστικό σύστημα ΒΙΩΣΙΜΟ, ΔΙΚΑΙΟ και 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ που να στηρίζεται σε μια οικονομία που ανθεί  και 
αναπτύσσεται, δημιουργεί επενδύσεις, ανάπτυξη  και θέσεις απασχόλησης 
και    καλούμε την Κυβέρνηση να επωμιστεί το βάρος της πολιτικής ευθύνης 
για μια ορθή και δίκαιη κοστολογημένη με αναλογιστική μελέτη πρόταση που 
θα τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου με τους φορείς και την κοινωνία παρόντες.   

 



► ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ 

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στο πλαίσιο του 

Συνεδρίου που διοργανώνει το Επιμελητήριο της Κοζάνης, στις 12 & 13 

Φεβρουαρίου 2016,  θα παρουσιαστεί και η πρόταση της Διοίκησης  αυτού 

αναφορικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

(Τοπικός Πόρος μέσω του ΕΑΠ)  για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων, 

που θα δώσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής πρόσβαση στη 

ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά  και 

καθοριστικά  στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται 

από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη ειδική εμπειρογνωμοσύνη, τα κύρια σημεία 

της οποίας σας παραθέτουμε ακολούθως: 

Εταιρεία Αμοιβαίων Εγγυήσεων (EAE) Δυτικής Μακεδονίας 
Κεντρική Ιδέα-Περίληψη 
Οι τοπικοί φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προγραμματίζουν εντός του 
2017 να προχωρήσουν στη σύσταση- ίδρυση  μιας Εταιρείας Αμοιβαίων Εγγυήσεων 
(ΕΑΕ) του ν. 2367/1995 με τη συνδρομή κεφαλαίων, που θα προέρχονται από το 
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ - Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης) Δυτικής 
Μακεδονίας (ν. 2446/1996 και Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.  2284/05-
02-2013) .  
Η ΕΑΕ πρόκειται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των μετόχων της, ώστε αυτοί 
(Επιμελητήρια και επιχειρήσεις/μέλη, ΟΤΑ, κλαδικές ενώσεις, κ.α. - όλοι 
προερχόμενοι από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) να μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, αναγκαία για την επανεκκίνηση της 
τοπικής οικονομίας.  
Μετά το κλείσιμο της τοπικής συνεταιριστικής τράπεζας το 2013, η απουσία ενός 
χρηματοδοτικού φορέα με γνώση των τοπικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων 
είναι εμφανής. Η ΕΑΕ θα κληθεί να καλύψει, σε συνεργασία με τα τοπικά 
καταστήματα των συστημικών τραπεζών, αυτό το  σημαντικό χρηματοδοτικό κενό και 
να ξεκλειδώσει πολλαπλάσια κεφάλαια από εκείνα που προβλέπει το ΕΑΠ, 
ωφελώντας σημαντικά την τοπική οικονομία. 
Δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη περίπτωση υλοποίησης ΕΑΕ, θα απαιτηθούν ειδικές 
προβλέψεις και ενέργειες από την Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει την εποπτική 
ευθύνη των ΕΑΕ, ώστε να καλυφθούν τα όποια θεσμικά κενά για να μπορέσει η ΕΑΕ 
να συσταθεί και να λειτουργήσει σύννομα και απρόσκοπτα. 
Πλαίσιο Αναφοράς 
Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι οι πλέον σημαντικοί στη τρέχουσα συγκυρία:  

1. Οι ΜΜΕ της Δυτικές Μακεδονίας δεν έχουν ικανοποιητική πρόσβαση στο 
τραπεζικό δανεισμό. Το μικρό σχετικά μέγεθος των εταιρειών και η ιδιαίτερη 
σχέση της περιοχής με τον κλάδο παραγωγής ενέργειας δρουν αρνητικά στην 
ανάπτυξη ικανοποιητικής οικονομικής δραστηριότητας. 

2. Το ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας/ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης επιχειρεί να 
αντισταθμίσει κάποιες από τις αρνητικές επιπτώσεις κατευθύνοντας κεφάλαια 
προς την αναβάθμιση της περιοχής και την προετοιμασία της για τη «μετα-
λιγνιτική» εποχή.  Κεντρικός στόχος του τρέχοντος (4ου) ΕΑΠ Δυτικής 
Μακεδονίας 2012-2016 είναι “η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και της απασχόλησης βασισμένης στη γνώση, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
διαβίωσης στην περιοχή εφαρμογής”. Συγκεκριμένα, προβλέπεται όπως ένα 
μεγάλο ποσοστό από τα €20-25εκ. ευρώ του ΕΑΠ για το επόμενο έτος 
κατευθυνθεί προς δράσεις συναφείς με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

3. Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΑΝ.ΚΟ.), μέτοχοι της οποίας είναι οι 
τοπικοί ΟΤΑ), διαθέτει τεχνογνωσία διαχειριστή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 



προγραμμάτων (LEADER) και έχει ασχοληθεί με ευρωπαϊκά προγράμματα 
εγγυοδοσίας σε περιφερειακό επίπεδο. Το έναυσμα για ελληνική λύση στην 
εγγυοδοσία και χρηματοδότηση των ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας προέκυψε 
από την ενασχόληση της ΑΝΚΟ με ευρωπαϊκό πρόγραμμα στη Περιφέρεια 
Κορσικής όπου τοπικό Ταμείο Εγγυοδοσίας ενέκρινε πάνω από 1300 αιτήσεις 
για παροχή εγγυήσεων συνολικού ποσού €75εκ. Οι τοπικές ΜΜΕ άντλησαν 
σχεδόν €250εκ σε πιστώσεις βάση των παραπάνω εγγυήσεων. 

4. Το Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης, ως ο κύριος εκπρόσωπος της τοπικής 
επιχειρηματικής κοινότητας, ανέλαβε να διερευνήσει τις προοπτικές της 
αξιοποίησης του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσα από τη χρήση νέων χρηματοοικονομικών 
εργαλείων. Μέσω της ΑΕΠΕΚ (Αστική Εταιρεία Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας Ν. Κοζάνης) προκήρυξε το έργο “Εμπειρογνωμοσύνη 
για την Αξιοποίηση Δυνατοτήτων και Πόρων Χρηματοδότησης των ΜΜΕ με 
Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, με τη Συνδρομή του ΕΑΠ Δυτικής 
Μακεδονίας” που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου. 

Εργαλεία  ΕΑΕ 
Η εμπειρογνωμοσύνη, που ήδη διεξάγεται, έχει εξετάσει τα πιθανά εργαλεία που 
προσφέρει το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, όπως τα ΑΚΕΣ και τις ΕΚΕΣ, αλλά και τη 
πιθανότητα συνεργασίας με το ΕΤΕΑΝ ή τη σύσταση μιας τοπικής ΕΑΕ. 
Η ΕΑΕ που προκρίνεται σαν το επιλεγμένο εργαλείο χρηματοδότησης της τοπικής 
οικονομίας, θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Μέτοχοι της θα είναι τα Επιμελητήρια  Κοζάνης και Φλώρινας, οι τοπικοί 
Δήμοι και η Περιφέρεια, καθώς και οι επιχειρήσεις/μέλη των παραπάνω ΕΒΕ 
υπέρ των οποίων η ΕΑΕ θα παρέχει εγγυήσεις. 

 Οι μέτοχοι θα συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια στη σύσταση της ΕΑΕ. Τα ΕΒΕ 
Κοζάνης και Φλώρινας θα συμμετέχουν με κεφάλαια που θα προέρχονται 
από το ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας. 

 Η ΕΑΕ πρόκειται να αναπτύξει σχέσεις και με τις 4 συστημικές τράπεζες οι 
οποίες, βάση της δικής της εγγύησης, θα χρηματοδοτήσουν τις τοπικές 
επιχειρήσεις. 

 Το αρχικό σχέδιο προβλέπει τη παροχή χρηματοδοτήσεων και 
προχρηματοδοτήσεων για κάθε είδους επιχειρηματικά σχέδια όπου μπορεί να 
εμπλέκονται και ευρωπαϊκοί πόροι/συγχρηματοδοτούμενα. 

 Η ΕΑΕ θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν κεντρικός αποδέκτης αιτημάτων 
παροχής εγγυήσεων και να χρησιμοποιήσει τόσο την τοπική γνώση όσο και 
σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ώστε να 
παρέχει τις υπηρεσίες της με αρκετά χαμηλό κόστος. 

Τα οφέλη, πέρα από τα άμεσα, που θα προκύψουν από την ανάπτυξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας, αναμένουμε να είναι τα παρακάτω: 

 Χρησιμοποιεί και αναβαθμίζει τον τοπικό ανθρώπινο παράγοντα αφού απαιτεί 
τη μέγιστη δυνατή εμπλοκή τοπικών φορέων στη διαχείριση των κεφαλαίων 
και στη λήψη των αποφάσεων, φορέων με τεχνογνωσία και καλή γνώση των 
τοπικών συνθηκών. 

 Βασίζεται στο υφιστάμενο δίκτυο των συστημικών τραπεζών στη περιοχή για 
την εκταμίευση των δανείων, άρα δεν απαιτεί την ανάπτυξη νέου, 
«κοστοβόρου» δικτύου.  

 Μοχλεύει το ΕΑΠ έξω-τραπεζικά και βοηθάει οι τράπεζες να ξεκλειδώσουν 
κεφάλαια με χαμηλό απαιτούμενο συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας. 

 Δεν προϋποθέτει την εφάπαξ χρήση των κεφαλαίων, αλλά τη 
επαναλαμβανόμενη/ανακυκλούμενη χρήση τους, που αναμένεται να έχει 
διαχρονικό όφελος. 

Επόμενα Βήματα 



Μετά την περάτωση της εμπειρογνωμοσύνης, θα απαιτηθεί η εκπόνηση ειδικού 
επιχειρηματικού πλάνου, όπου θα τεθούν θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, 
προϊόντων, μάρκετινγκ και στελέχωσης του νέου φορέα. 
Η εμπλοκή της Τράπεζας της Ελλάδος στην υλοποίηση της ΕΑΕ θα είναι καθοριστική 
από τα πρώτα βήματα του επιχειρηματικού πλάνου, καθώς σαν εποπτικός φορέας: 

 Αναμένεται να θέσει τις ελάχιστες αρχικές απαιτήσεις για όλα τα παραπάνω, 
δηλαδή οργάνωση, λειτουργία, στελέχωση, κλπ. 

 Θα ελέγχει τη σωστή λειτουργία της ΕΑΕ σύμφωνα με πρότυπα που θα 
δανειστεί από άλλους κλάδους (τραπεζικό και ασφαλιστικό) ή θα αναγκαστεί 
να δημιουργήσει βάση διεθνών καλών πρακτικών. 

Από μία προκαταρκτική τηλεφωνική επαφή (τέλη 2015) με τη κα Φλεσιοπούλου, 
υποδιευθύντρια στη Δ/ση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ, κατανοούμε 
ότι: 

 Πέρα από το υφιστάμενο νόμο (2367/1995) δεν υπάρχουν άλλες προβλέψεις 
ούτε προηγούμενο, άρα μάλλον θα απαιτηθούν και άλλες πράξεις 
(Αποφάσεις Διοικητού ΤτΕ, κ.λπ.), ώστε να εξειδικευθεί το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θα κινηθεί η νέα ΕΑΕ. 

 Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να συστήσουν μία ομάδα εργασίας, που θα 
αναλάβει να παρουσιάσει την προτεινόμενη ΕΑΕ σε ανάλογη ομάδα της ΤτΕ 
και από κοινού να θέσουν τις παραμέτρους υλοποίησής της. 

Η ενεργή συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και του Υπουργείου, θα κρίνει 
την επιτυχία του νέου θεσμού. 
Αναμένοντας την εξέταση, αλλά και την υιοθέτηση εκ μέρους σας του 
παραπάνω αιτήματος, είμαστε στη διάθεση σας μετά το πέρας των εργασιών 
του Συνεδρίου και σε εύλογο χρονικό διάστημα για συνάντηση εργασίας 
(παρουσία των τοπικών βουλευτών και του Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας), 
προκειμένου να αναλύσουμε τις δυνατότητες, αλλά και τις προϋποθέσεις για 
την ενεργοποίηση ενός τόσο χρήσιμου και πρωτοπόρου χρηματοδοτικού 
εργαλείου σε επίπεδο χώρας, αναδεικνύοντας το ρόλο και την ουσία θεσμών, 
όπως ο Επιμελητηριακός θεσμός, στη χάραξη  περιφερειακής πολιτικής.» 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΙΣ 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Ερωτήματα και Επισημάνσεις σχετικά με  τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 

2014-2020): 

1.«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των Παρεχόμενων υπηρεσιών» 

2.«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

3.«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

4.«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», 

απεύθυνε το Επιμελητήριο με έγγραφο του προς το Υπουργό Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη στις 20 Απριλίου 2016. 

Το έγγραφοι είχε ως κάτωθι: 

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ 
Ο  Πρόεδρος και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης επιθυμούν με την 
παρούσα επιστολή, στο πλαίσιο της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης 
στην πόλη της Κοζάνης, να καταθέσουν επισημάνσεις και ερωτήματα, σχετικά 
με  τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), οι οποίες επιθυμούμε 
να αναρτηθούν στη σχετική λίστα των ερωτοαπαντήσεων του υπουργείου 
σας. 



Αναλυτικότερα, αναφορικά με τις επισημάνσεις, θεωρούμε ότι πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη τα κάτωθι: 
Όσο το δυνατόν αμεσότερη περάτωση της διαδικασίας επιλογής των ΕΦΔ, 
καθώς παρατηρούνται σημαντικά ζητήματα αδυναμίας επικοινωνίας με το 
τηλεφωνικό κέντρο που έχει οριστεί και για τις 4 δράσεις 
Την επανεξέταση της 2ης τροποποίησης του προγράμματος «Ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στις 14 Απριλίου 
– μία μέρα πριν από την λήξη της από 11/2/2016 σχετικής πρόσκλησης – και 
ειδικότερα στο σκέλος της συμμετοχής των υποψηφίων σε άλλες επιχειρήσεις 
καθώς αφενός υπήρχε σχετικό πεδίο και πρόβλεψη στο ΠΣΚΕ και στην 
πόσκληση αλλά κυρίως γιατί στερεί τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε 
πτυχιούχους να ασκήσουν το συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους 
επάγγελμα επειδή λόγω ανάγκης ή ακόμα και πειραματισμού έχουν προβεί σε 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε τομείς που δεν παρουσιάζουν καμία 
συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. 
Ειδικότερα χρήζουν απάντησης τα παρακάτω ερωτήματα ανά δράση: 

 «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

 Τι πρόκειται να ισχύσει για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν επιλέξιμους και 
μη επιλέξιμους ΚΑΔ; (παράδειγμα χονδρικό και λιανικό εμπόριο μαζί ή 
παροχή υπηρεσίας συντήρησης & επισκευής οχημάτων και χονδρικό εμπόριο 
ελαστικών όπως συμβαίνει σε πολλά συνεργεία). Ανάγκη πλήρους 
αποσαφήνισης. 

 Μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν σχέδια για κατασκευή ή 
διαμόρφωση εκθετήριων χώρων και αν ναι μπορούν οι παραπάνω χώροι αν 
είναι σε χώρο διαφορετικό από την εγκατάσταση της μεταποιητικής τους 
δραστηριότητας ως υποκατάστημα; 

  «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
 Αναφορικά με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των δράσεων θα ισχύσει 

η πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για κάθε δικαιούχο ώστε 
να μην απαιτηθούν ίδια κεφάλαια πέραν της κάλυψης του ΦΠΑ , κατά την 
υλοποίηση των δράσεων; 

 Στην περίπτωση που  δύο άνεργοι καταθέσουν επενδυτικό σχέδιο με τη 
νομική μορφή της Ο.Ε. μπορεί ο ένας εταίρος να κάνει έναρξη – μετά την 
υποβολή της πρότασης – ως ατομική επιχείρηση και εφόσον εγκριθεί η 
πρόταση να την κλείσει, ξεκινώντας την Ο.Ε. σύμφωνα με το επενδυτικό του 
σχέδιο;. 
Κύριε Υπουργέ,  
Με την παρούσα επιθυμούμε να συμβάλουμε στην επίλυση των όποιων 
δυσχερειών και προβλημάτων έχουν εντοπιστεί σχετικά με  τις 4 νέες δράσεις 
του ΕΠΑνΕΚ , πάντα με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των 
επιχειρήσεων της περιοχής μας, αλλά και των πολιτών, που σκέφτονται ή 
προτίθενται να προσεγγίσουν μέσω των 4 αυτών δράσεων το «επιχειρείν»» 

 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 

Επιστολή απέστειλε το Επιμελητήριο Κοζάνης στους Υπουργούς: Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Σταθάκη, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. 
Σκουρλέτη και Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. 
Τσιρώνη, με θέμα: «Ενημέρωση για την υλοποίηση του προγράμματος 
‘‘Εξοικονομώ κατ’ Οίκον’’». 
Η επιστολή έχει ως εξής: 
 «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 



Αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», 
θα θέλαμε να λάβουμε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο σας και εσάς 
για το πότε και πώς, ήτοι με ποιες προϋποθέσεις,  θα ξεκινήσει και πάλι η 
υλοποίηση  του προγράμματος, στο οποίο έχουν υποβάλλει χιλιάδες 
ιδιοκτήτες αίτηση υπαγωγής και από όσο γνωρίζουμε οι αιτήσεις πανελλαδικά 
έχουν ξεπεράσει τις 35.000 σε αριθμό. 
Επειδή θεωρούμε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση 
του προγράμματος   δημιουργούν αρνητικό κλίμα και ψυχολογία όσο αφορά, 
τόσο τους ιδιοκτήτες που δεν γνωρίζουν αν θα μπορέσουν να 
πραγματοποιήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και 
επαγγελματικών στεγών τους,  όσο και τον κλάδο των κατασκευαστών και του 
συνόλου σχεδόν του εργατοτεχνικού προσωπικού της χώρας, αλλά και του 
τεχνικού επιστημονικού προσωπικού που εμπλέκεται επαγγελματικά με το εν 
λόγω πρόγραμμα, παρακαλούμε άμεσα να επιληφθείτε του θέματος και να 
δώσετε στη δημοσιότητα ημερομηνία  επανέναρξης του προγράμματος, 
κινητοποιώντας παράλληλα την άμεση εκταμίευση των επιδοτήσεων αυτού. 
Σε διαφορετική περίπτωση και όσο διαρκεί η παραπληροφόρηση που 
δυστυχώς κυριαρχεί για την μελλοντική πορεία του προγράμματος, η ανεργία 
και τα λουκέτα σε επιχειρήσεις  θα αυξηθούν και η εν γένει ωφελιμότητα, 
καθώς και ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος θα εξαλειφθεί. 
Επισημαίνουμε ότι με την άμεση εκταμίευση των ποσών της χρηματοδότησης 
που θα πρέπει να γίνεται με απλές διαδικασίες από τις Τράπεζες, θα 
διευκολύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να υποστηρίξουν 
περισσότερες αιτήσεις ενδιαφερομένων ιδιωτών εξυπηρετώντας ταυτόχρονα 
τον υγιή ανταγωνισμό. 
Παράλληλα, θα δίδεται άμεσα η δυνατότητα στους οικονομικά ασθενέστερους 
πουσυνήθως αποκλείονται λόγω αδυναμίας δανεισμού να αναβαθμίσουν 
ενεργειακά τις κατοικίες τους, αντί να επιδοτούνται ετησίως με επιδόματα 
θέρμανσης. 
Αναμένοντας την απάντησή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Ο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» 

Συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών του ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» του ΕΒΕ 
που έργο του είναι και η επεξεργασία προτάσεων που μπορεί να υποβάλλουν και να 
προτείνουν τα μέλη για βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, αλλά και κάθε άλλη πρόταση που πιστεύεται ότι μπορεί να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ή της καλύτερης διάχυσης της 
πληροφόρησης για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος.  

Επίσης ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» σε συνεργασία με ειδικούς και 
επιστημονικούς συνεργάτες αναλαμβάνει να ενημερώσει το μέλος για τα δικαιώματα 
που έχει στις συναλλαγές του με υπηρεσίες του Δημοσίου και ακόμα να το 
πληροφορήσει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για θέματα νομικής, φορολογικής, 
οικονομοτεχνικής, διοικητικής φύσης κ. ά.  

 
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  



 

► ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η Αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης συνεχίζει να υφίσταται και με την 
συνδρομή της η Διοίκηση του ΕΒΕ να υποστηρίζει δράσεις που προωθούν 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 ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το Επιμελητήριο συμμετέχει στο «ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ» -ΕΕΔΕ με εκπρόσωπο την κα Λιούλια Βαΐα, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 

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

 

 

 

 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
 

 
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   


