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ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ  2012  

 
 

  Α) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 
 
►  7Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ - «5Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ. 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Αστική εταιρία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης», Από 9 έως 13 Μαΐου 2012, διοργάνωσε την 7η Ανθοκομική Έκθεση και Ειδών Κήπου παράλληλα με την 5η Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Δυτικής Μακεδονίας και τη Έκθεση Τοπικών Παραδοσιακών Τροφίμων και Ποτών.  
Οι εκθέτες της Ανθοκομικής και Ειδών Κήπου προήλθαν κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία και οι επισκέπτες βρήκαν άνθη, φυτά, δενδρύλλια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, χρηστικά αντικείμενα καθώς και διακοσμητικά αντικείμενα εξωτερικού χώρου και ντόπιοι κυρίως καλλιτέχνες, από όλες τις μορφές της εικαστικής έκφρασης (ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, fussing, vitro, χαρακτική, ψηφιδωτά, χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα, κ.α.) παρουσίασαν το έργο τους στους επισκέπτες της Έκθεσης, ενώ παράλληλα προβλήθηκαν τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά. 
 
► 4Η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΟΡΔΑΙΑ 2012»  
Με τη συνεργασία Επιμελητηρίου και Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας πραγματοποιήθηκε και στέφθηκε με επιτυχία η 4η διοργάνωση της Εμπορικής Ενεργειακής και Ανθοκομικής έκθεσης «ΕΟΡΔΑΙΑ 2012», από 16 έως 21 Μαΐου 2012, στο χώρο των Τεχνικών Σχολών Πτολεμαΐδας.  
 
► «28Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  
Για 28η χρονιά το Επιμελητήριο Κοζάνης διοργάνωσε την Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα της Δυτικής Μακεδονίας, συμβάλλοντας άμεσα στην ανάδειξη της περιοχής. Η Έκθεση, σε συνεργασία την Αστική εταιρία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης», φέτος πραγματοποιήθηκε από 19 έως 24 Σεπτεμβρίου 2012. 
 
 
 

Β) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 

► «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2012» 
Το Επιμελητήριο συμμετείχε στη Γενική Έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2012» που 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου και του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, από 5 έως 13 Μαΐου 2012 στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Ε.Α.Ν.Κ.Ι-Λιμνοπούλα. 

 
Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  
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Σε δύο ενιαία περίπτερα 70 τ.μ. περίπου, φιλοξενήθηκαν οι επιχειρήσεις – μέλη 
του που στο μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονταν από το χώρο της μεταποίησης 
και κατά γενική ομολογία η εκθεσιακή τους παρουσία προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
επισκεπτών και εμπόρων. 
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν: 
1) Νικολαϊδης Ιωάννης, με μάρμαρα – φυσικά πετρώματα 
2) «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – Δ. Ι. ΚΟΥΣΙΔΗ ΟΕ», με πόρτες επίπλων κουζίνας 
3) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ,» με λέβητες pellet 
4) Κυριακίδης Κων/νος, με κουφώματα αλουμινίου 
5) «ΑΦΟΙ ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑ ΟΕ», με υλικά δόμησης – ενεργειακά προϊόντα 
6) ΑΦΟΙ Γ. ΚΕΧΑΪΔΗ ΑΕ», με μεταλλικά – πλαστικά κουφώματα 
7) «ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με έπιπλα Κουζίνας 
8) Κουκουλιάτας Νέστωρ, με γούνινα είδη 
9) Παπαδοπούλου Αικατερίνη, με υφαντές παραδοσιακές στολές 
 
► «12Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» 
Στηρίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των μελών του, συμμετείχε με επιτυχία το Επιμελητήριο στην «12η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 17 Οκτωβρίου 2012, στις Καπναποθήκες του Δήμου Καρδίτσας στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας - Τρικάλων. 
Στον εκθεσιακό χώρο που εκμίσθωσε συμμετείχαν οι επιχειρήσεις: 
1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΕ, με τοπικό οίνο 
2. ΦΑΡΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, με μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα 
3. ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ, με γουνινα είδη λαϊκής τέχνης 
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ, με χειροποίητα κοσμήματα  
5. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με μάρμαρα και  
6. ΡΟΚΑ ΦΑΝΗ, με γυάλινες διακοσμήσεις - κοσμήματα  
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Π. & ΣΙΑ ΟΕ, με παραδοσιακά ζυμαρικά 
 
 

Γ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

►6Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ   
Στην η προσπάθεια του για ενίσχυση του κλάδου της γουνοποιίας, το Επιμελητήριο συμμετείχε με τέσσερις (4) επιχειρήσεις - μέλη του στην 6η διεθνή έκθεση Δέρματος και Γούνας που πραγματοποιήθηκε από 17 έως 19  Ιανουαρίου 2012 στο εκθεσιακό κέντρο ‘’Tüyap Fair’’ στην Κωνσταντινούπολη. Το ενδιαφέρον που καταγράφθηκε από τους εμπορικούς επισκέπτες της Έκθεσης για τη γούνα που παράγουν οι Γουνοποιοί – μέλη του Επιμελητηρίου ξεπέρασε κάθε προσδοκία και είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο αξιόλογων εμπορικών συμφωνιών που συντελέστηκαν κατόπιν επιχειρηματικών συναντήσεων. 
 
► 12Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «CONSTRUCTION - ΑΛΒΑΝΙΑ 2012»  
Το Επιμελητήριο συμμετείχε με οκτώ (8) επιχειρήσεις – μέλη του στην 12η Διεθνή Έκθεση “CONSTRUCTIONS” που πραγματοποιήθηκε από 23 έως 25 Μαρτίου 2012, στο Palace of Congresses and International Center of Culture στα Τίρανα της Αλβανίας. 
Οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος ήταν: 
1. ΛΙΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ «METAL IMPACT EE» 
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2. ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  «ΒΕΜΑΤ» 
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

«ΡΟΛΑΜΙΝ» 
5. ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΕ 
6. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ – ΚΟΥΖΙΝΩΝ ΑΕ «ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ 
8. ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εκθεσιακού Κέντρου στα Κοίλα Κοζάνης η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παράγω και Εξάγω: το νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας», την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την τεχνική στήριξη του Διαβαλκανικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη της ICAP Group.  
 

► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, στα πλαίσια των προσπαθειών της για την έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση την Κυριακή 22 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα «Τερψιχόρη» του Ξενοδοχείου «Παντελίδης» στην Πτολεμαίδα, με θέμα: «Επίκαιρα Φορολογικά και Εργασιακά Θέματα» & «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης» 
Εισηγητές ήταν ο διευθυντής ΣΕΠΕ Δυτ. Μακεδονίας κ. Χρήστος Ζαχαράκης, η διευθύντρια της υποδ/νσης Φορολόγησης Δ.Ο.Υ Πτολεμαίδας κα Τζένη Κατσιάνα και ο κ. Στάθης Ρούσσος, Φοροτεχνικός – Λογιστής Α’ τάξης. 
 

► ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Το Επιμελητήριο, πραγματοποιεί μια συνεχή και εκτεταμένη προσπάθεια συλλογής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών του για τη δημιουργία ‘Μητρώου’ με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, για την ενημέρωση τους επί όλων των πρωτοβουλιών, ενεργειών και δράσεων του, όπως και των υφισταμένων εργαλείων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 
 
► ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
► ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
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  



 4 

 
► ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) 
Ενημερωτική εκδήλωση, με θέματα την Αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ και τη θέσπιση της νέας μορφής εταιρίας, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  (ΙΚΕ), πραγματοποίησε το Επιμελητήριο το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17:00, στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας). 
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν: ο κος Γεωργακόπουλος και κος Τσιρόπουλος, στελέχη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και ο κ. Γρωργόπουλος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚEΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την εταιρία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που είναι εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης και στήριξης των επιχειρήσεων που υλοποιούν επιχορηγούμενα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωσε τρεις (3) ενημερωτικές εκδηλώσεις – σεμινάρια στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης στις 1, 3 και 8 Οκτωβρίου 2012.  
Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών ήταν η πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους κανόνες υλοποίησης, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων στις επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας εν γένει. 
Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις διεξήχθησαν ως εξής: 
 - Τη Δευτέρα 1/10/2012 και ώρα 18.00, για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στα προγράμματα «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Νέων», 
 - την Τετάρτη 3/10/2012 και ώρα 18.00, για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» και 
 - τη Δευτέρα 8/10/2012 και ώρα 18.00, για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» 
 
► ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «45 ΣΥΝ ΠΡΑΤΩ» 
Πρόχειρος Διαγωνισμός, διενεργήθηκε από το Επιμελητήριο, για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Υπηρεσιών με συνεργάτες για το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «45 Συν Πράττω» με τίτλο «Προοπτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. 
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► ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ο ΕΡΜΗΣ» 
ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2013 
Μετά από ενημέρωση της Διοικητικής Επιτροπής από εκπρόσωπο της αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίας «Ο ΕΡΜΗΣ», μέλη της οποίας είναι τα Επιμελητήρια Σερρών, Δράμας, Καβάλας, που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης επιχειρηματικών συνεργασιών με τη Ρωσία, αποφασίστηκε το Επιμελητήριο να συμμετάσχει στην πραγματοποίηση συνεδρίου που θα έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες με Ρώσους αντίστοιχων ενδιαφερόντων. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2013 και τα μέλη του Επιμελητηρίου θα έρθουν σε Β2Β συναντήσεις με Ρώσους επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στο συνέδριο. 
 
► ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, εν όψει της επιβολής έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά, κάλεσε τους επιχειρηματίες – μέλη του, που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, σε συνάντηση - συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:30 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η σύνταξη Ψηφίσματος το οποίο τέθηκε υπόψη των αρμοδίων και της Κυβέρνησης για την αποτροπή της κατάθεσης προς ψήφισης από τη Βουλή της έκτακτης εισφοράς. 
 
► ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012, στο Κοβεντάρειο, σε συνεργασία με την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη – Τόπος να Ζεις» και την υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης, της ΑΝΚΟ και του ΓΕΩΤΕΕ, το Επιμελητήριο διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η Κοινωνία μέρος της λύσης» σχετικά με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Ομιλητές ήταν ο Γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακή Καρδίτσας - Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας, κ. Βασίλης Μπέλλης, ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Χρυσόγελος, και ο Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «REScoop» κ. Dirk Knapen. 
 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ANUGA 2013» ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. ΣΟΚΟΥΤΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου να συμμετάσχουν επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης στη διεθνή έκθεση «ANUGA 2013», τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, συναντήθηκαν στο Επιμελητήριο οι επιχειρήσεις που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να λάβουν μέρος στην έκθεση, με μέλη της Διοίκησης, στελέχη της ΑΝΚΟ ΑΕ και τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης κ. Σόκουτη. 
 
► ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2012 στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης ολοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα εκπαίδευσης τεχνικών ασφαλείας για επιχειρήσεις που ανήκουν στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, διάρκειας δέκα (10) ωρών. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής στα εν λόγω εκπαιδευτικά σεμινάρια, θα δημιουργηθούν νέα τμήματα επιμόρφωσης  εντός του Ιανουαρίου του 2013 τόσο για την Γ’ όσο και για την Β’ κατηγορία επικινδυνότητας στα οποία θα συμμετέχουν 
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όσοι είχαν υποβάλλει ήδη αίτηση συμμετοχής και δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο τμήμα εκπαίδευσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  
Στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής πίτας με την ευκαιρία του νέου έτους που 
πραγματοποιήθηκε το πρωί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012, το Επιμελητήριο 
διοργάνωσε παράλληλα τη βράβευση έξι (6) επιχειρηματιών για τη μακρόχρονη και 
συνεχή προσφορά τους στην οικονομική ζωή του τόπου, των οποίων τα βήματα πλέον ακολουθούν τα παιδιά τους. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν:  
1ον Ο κ. Λιμνίδης Νικόλαος, 
2ον ο κ. Μπουμπόναρης Γιάννης, 
3ον ο κ. Μουρατίδης Φίλιππος, 
4ον ο κ. Κουρτίδης Σταύρος, 
5ον ο κ. Ρετζέπης Θεόδωρος και  
6ον ο κ. Ζήκος Θεόδωρος 
 
► ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
Με αφορμή την Κοζανίτικη Αποκριά, που εκτός από μεγάλο πολιτιστικό γεγονός 
αποτελεί συνάμα και γεγονός μεγάλης οικονομικής σημασίας για τον τόπο, το Επιμελητήριο ανέλαβε και υλοποίησε μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της 
τοπικής αγοράς, αλλά και της επισκεψιμότητας στην περιοχή. 
Σε συνεργασία με τον κατεξοχήν διοργανωτή της Αποκριάς που είναι ο Δήμος 
Κοζάνης, αλλά και με Σωματεία και άλλους Οργανισμούς Επαγγελματιών και 
επιχειρηματιών της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης που σχετίζονται επαγγελματικά 
με το γεγονός, δημιούργησε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης τρία (3) ξύλινα 
εκθεσιακά σπιτάκια και έδωσε την ευκαιρία στα μέλη του, που παράγουν και διακινούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, να τα εκθέσουν και να τα καταστήσουν 
γνωστά στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής, που στάθηκαν στην Κοζάνη, από 
την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου ως και την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς 26 Φεβρουαρίου 2012. 
 
► ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΜΕ «ΑΝΑΜΑ ΦΑΝΩΝ» ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 16 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
Το Επιμελητήριο με το Δήμο Κοζάνης και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
απεύθυνε ένα ευρύτερο κάλεσμα στο Κοζανίτικο καρναβάλι με «άναμα Φανών». Το 
«άναμα των Φανών» έγινε ταυτόχρονα στις τρεις (3) πλατείες υπό τους ήχους 
συγκροτημάτων χάλκινων μουσικών οργάνων την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου 
2012 από εθελοντές καρναβαλιστές του Δήμου Κοζάνης στην πλατεία 
Μοναστηρακίου της Αθήνας, την πλατεία Αρχαίας Αγοράς (στο άγαλμα Βενιζέλου 
στην Εγνατία) της Θεσσαλονίκης και την κεντρική πλατεία Ιωαννίνων. 

 
Α Λ Λ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
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► ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» 
Το Επιμελητήριο με το ΚΕΠΚΑ και τη συμβολή των δέκα (10) Εμπορικών Συλλόγων 
αλλά και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κοζάνης, διοργάνωσε το 
«Τριήμερο του Καταναλωτή» από 22 έως 24 Μαρτίου 2012 με την ευκαιρία της 
Διεθνούς Ημέρας Καταναλωτή που εορτάζεται στις 15 Μαρτίου κάθε έτους, προσφέροντας στους καταναλωτές της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης την 
ευκαιρία να βρουν στα καταστήματα προϊόντα σε προσφορά.  
 
► ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ 
Για πρώτη φορά με απόφαση της Διοίκησης πραγματοποιήθηκε ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντου στις 30 Μαΐου 2012. Στη συνεδρίαση, εκτός από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντόπουλο, τους Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, παραβρέθηκαν και πολλοί επιχειρηματίες της περιοχής, που κατέθεσαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι, όσο και η περιοχή τους.  
 
► ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ   
Σε Συνέντευξη Τύπου, που παραχωρήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου, παρουσιάστηκαν όλες οι ενέργειες – δράσεις της Διοίκησης το Α΄ εξάμηνο του 2012. 
 
► ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ   
Συνέντευξη Τύπου παραχωρήθηκε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, όπου παρουσιάστηκαν δράσεις που προωθεί το Επιμελητήριο. 
 
► ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ 
Στα πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης από τον τουρκικό ζυγό, που πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο Κοζάνης στις 29 Σεπτεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος κ. Κυριακίδης ήταν εισηγητής για θέματα επιχειρηματικότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ  
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο νέο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κων/νο Κυριακίδη πραγματοποίησε το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Κοζάνης την Τετάρτη 4 
Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να συγχαρεί τον Πρόεδρο και τη νεοεκλεγείσα 
Διοίκηση του ΕΒΕ για την ανάληψη των καθηκόντων τους και να ανταλλάξουν ευχές για το Νέο έτος.  
 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  -  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Μ Ε  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Σ  Φ Ο Ρ Ε Ω Ν  
& Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν  
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► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του ΟΑΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βαρσαμά 
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κυριακίδης μαζί με τα μέλη της 
Διοικητικής Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2012. 
Τα μέλη της Διοίκησης στη συνάντηση με τον Προϊστάμενο του ΟΑΕΕ Δυτικής 
Μακεδονίας αναφέρθηκαν σε μια σειρά θεμάτων που πρέπει άμεσα να 
επανεξετασθούν από τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ και να τεθούν σε ισχύ προς όφελος των 
ασφαλισμένων, αλλά και του ίδιου του Οργανισμού, ο οποίος για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία, αλλά και τη δυνατότητα 
στους ασφαλισμένους του να είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους που θα 
πρέπει να διαμορφωθούν σε πλαίσια εφικτής εφαρμογής τους.   

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ JÖNKÖPING ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ κ. THOMAS ANDERSSON ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Ενημερωτική επίσκεψη πραγματοποίησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 25 
Ιανουαρίου 2012 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης αντιπροσωπεία του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Πέτρο Πατιά, τον κ. Γιάννη 
Μπακούρο, Αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον κ. Thomas Andersson, καθηγητή του πανεπιστημίου του Jönköping στη Σουηδία και 
Πρόεδρο της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας της χώρας του.  
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας 
Πανεπιστημίου και Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός καινοτόμου 
μηχανισμού στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια «ομπρέλα», που θα αποτελεί χώρο αναφοράς για κάθε νέο αλλά 
και εν ενεργεία επιχειρηματία και θα μπορεί να αξιοποιεί ιδέες και δυνατότητες που 
υπάρχουν στη σημερινή πραγματικότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το επιτυχημένο και πρωτοπόρο μοντέλο λειτουργίας του κέντρου στήριξης της επιχειρηματικότητας του Jönköping της 
Σουηδίας από τον κ. Thomas Andersson. 
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας προσαρμοσμένου στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες με 
στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που θα 
στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία, και θα συνδέει τη γνώση και το νέο 
ανθρώπινο δυναμικό με τις επιχειρήσεις του τόπου, με γνώμονα και στόχο την 
καταπολέμηση της ανεργίας και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο τους. 
 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαρτίου, στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου, μεταξύ της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και αντιπροσωπείας του 
σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης. Αντικείμενο της 
συνάντησης αποτέλεσε η πληθώρα προβλημάτων και δυσχερειών που αντιμετωπίζει  
ο κλάδος και ειδικότερα στην κατάσταση που επικρατεί στα Ορυχεία της ΔΕΗ. 
Καθώς με τα μελανότερα χρώματα σκιαγραφήθηκε το περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, τα μέλη της 
Διοίκησης του Επιμελητηρίου δεσμεύτηκαν για συντονισμένη δράση στο πλευρό των 
μελών του σωματείου προς κάθε κατεύθυνση με στόχο την αμεσότερη ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους από τους αρμόδιους φορείς. 
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► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 κατά την επίσκεψη του Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου 
Κυριακίδη, και του Αντιπροέδρου, κ. Δημήτρη Κοσμίδη, στο γραφείο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,  κ. Παντελή Οικονόμου,  όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι Φορέων και Πρόεδροι των άλλων Επιμελητηρίων της περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, τέθηκε το επιτακτικό αίτημα των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών της περιοχής για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή μας. 
Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα αιτήματα  των εκπροσώπων των Φορέων της  
περιοχής μας και παρέλαβε το υπόμνημα που του παρέδωσε ο κ. Κυριακίδης. 
 

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ  
Την Διοικήτρια του ΟΑΕΕ κα Γεωργία Κωτίδου συνάντησαν στο γραφείο της στην Αθήνα την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Π.Ε. Κοζάνης, κ. 
Κωνσταντίνος Κυριακίδης, και ο Αντιπρόεδρος, κ. Δημήτρης Κοσμίδης. 
Ο κ. Κυριακίδης με τον κ. Κοσμίδη έγιναν δεκτοί από την Διοικήτρια, παρά το γεγονός ότι το κτίριο του ΟΑΕΕ τελούσε υπό αποκλεισμό από ομάδα αντιτιθέμενων πολιτών 
για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συμμετοχής 
του Ταμείου στην εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων (PSI). 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κυριακίδης επέδωσε στην κα Κωτίδου 
υπόμνημα με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για τη βελτίωση των σχέσεων 
ασφαλισμένων και ΟΑΕΕ και για την επίλυση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την καταβολή των εισφορών προς το ταμείο. 
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΒΕΑ κ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΒΕΑ κ. ΡΑΒΑΝΗ 
Το Μάρτιο επισκέφθηκαν το Επιμελητήριο και  είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο και 
μέλη της Διοίκησης του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου του Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κων/νος Μίχαλος και ο Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Παύλος Ραβάνης, στα πλαίσια της 
προεκλογικής τους εκστρατείας για την εκλογή νέου Προέδρου της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.   

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 
μεταξύ των μελών της Διοικητικής του Επιτροπής και στελεχών μεγάλων αλυσίδων 
πολυκαταστημάτων τροφίμων, που διατηρούν υποκαταστήματά τους στην περιοχή, 
με κεντρικό θέμα συζήτησης την τοποθέτηση των προϊόντων της τοπικής παραγωγής 
στα ράφια των “Super Markets. 
Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου προσκλήθηκαν στο Επιμελητήριο 
οι διευθυντές όλων των μεγάλων  πολυκαταστημάτων τροφίμων, αλλά και μικρότερων τοπικών, προκειμένου να γίνει μια πρώτη επαφή της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου με τις εν λόγω επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας σειράς προωθητικών 
ενεργειών με στόχο τη στήριξη της προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων. 
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► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Τη Δευτέρα 9 Απριλίου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο ο Βουλευτής Κοζάνης κ. 
Κασαπίδης και συζήτησε με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. 
 

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Συνάντηση μεταξύ μελών της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και των Ιδιοκτητών 
Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο στις αρχές 
Μαΐου, όπου παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, το 
άνοιγμα του επαγγέλματος που πρόκειται να εφαρμοστεί και τις επιπτώσεις που θα 
έχει στους Ιδιοκτήτες Φορτηγών Δ.Χ., την υποχρεωτική πλέον εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο της περιφερειακής ενότητας όπου δραστηριοποιούνται. 
 

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ  
Συνάντηση μεταξύ μελών της Διοίκησης και επιχειρηματιών επεξεργασίας μαρμάρου 
πραγματοποιήθηκε στο Τρανόβαλτο, μέσα στο Μάιο, όπου οι επιχειρηματίες 
παρέθεσαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του μαρμάρου 
γενικότερα με την κρίση στον κλάδο της οικοδομής, αλλά και το ιδιαίτερο πρόβλημα 
της αδειοδότησης των επιχειρήσεων τους.  
 

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 
Μετά από τη συνάντηση που είχε η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου με στελέχη μεγάλων αλυσίδων πολυκαταστημάτων τροφίμων της περιφερειακής 
ενότητας Κοζάνης, και τη διαπίστωση της πρόθεσης τοποθέτησης προϊόντων της 
τοπικής παραγωγής (υπό ορισμένες προϋποθέσεις), στα ράφια τους, διοργανώθηκε συνάντηση στο Επιμελητήριο με παραγωγούς τροφίμων – ποτών το απόγευμα της 
Δευτέρας 28 Μαΐου 2012. 
Εκτός από την τοποθέτηση των τοπικών προϊόντων στα ράφια των Supermarkets 
αναπτύχθηκε διάλογος για την ενίσχυση των παραγωγικών επιχειρήσεων της 
περιφερειακής ενότητας, γιατί αυτές είναι που θα αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα 
στην περιοχή, θα ενισχύσουν την απασχόληση και θα δημιουργήσουν δουλειές για τους νέους και προοπτική για τον τόπο.  
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Την Τετάρτη 6 Ιουνίου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο κλιμάκιο στελεχών της 
Δημοκρατικής Αριστεράς και συζήτησε με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. 
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Την Πέμπτη 7 Ιουνίου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο κλιμάκιο στελεχών της Νέας 
Δημοκρατίας και συζήτησε με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.  

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
Το Επιμελητήριο σε μια προσπάθεια επαναφοράς του πάγιου αιτήματος του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής για τη βελτίωση της συνεργασίας των 
τοπικών επιχειρήσεων με τις τοπικές μονάδες και τα ορυχεία της ΔΕΗ, 
προσκάλεσε σε συνάντηση, στις 11 Ιουνίου 2012, ανώτερα στελέχη και διευθυντές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της περιφερειακής ενότητας 
Κοζάνης. 
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Κατά τη συνάντηση, αντηλλάγησαν απόψεις και αναζητήθηκαν λύσεις και από τις 
δύο πλευρές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα καίρια προβλήματα που 
οδήγησαν μέχρι στιγμής σε αποσπασματικές και ευκαιριακές συνεργασίες μεταξύ 
τοπικών επιχειρήσεων και ΔΕΗ, γεγονός που είχε αρνητικό αποτέλεσμα στην 
χρόνια επιζητούμενη από την τοπική κοινωνία δημιουργία ισχυρών βιομηχανικών συνεργασιών ΔΕΗ – τοπικών επιχειρήσεων.  
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΕΥ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
Ο Οικονομικός Επόπτης κ. Σαρρής, και τα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου 
κύριοι Φτάκας και Ευρενιάδης μετέβησαν στο Ντουμπάι των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, στις αρχές του Ιουνίου, όπου και επισκέφθηκαν το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων και άλλους εμπορικούς οργανισμούς 
προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών και 
επενδύσεων στο Ντουμπάι.  

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Τη Τετάρτη 13 Ιουνίου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο ο υποψήφιος Βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ Κοζάνης κ. Κουκουλόπουλος και συζήτησε με τα μέλη της Διοικητικής 
Επιτροπής. 
 

► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Την Παρασκευή 15 Ιουνίου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο κλιμάκιο στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ και συζήτησε με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. 
 

► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΔΑΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Δακή είχαν τα μέλη 
της Διοικητικής Επιτροπής στις αρχές Ιουλίου για την προώθηση θεμάτων στήριξης 
της Επιχειρηματικότητας. 
 
► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΒΕ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ. 
Το Επιμελητήριο επισκέφθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ο Γερμανός 
Ομοσπονδιακός Υφυπουργός Εργασίας και εντεταλμένος της γερμανίδας καγκελαρίου για τις ελληνογερμανικές αυτοδιοικητικές σχέσεις, κ. Χανς Γιοακίμ 
Φούχτελ, συνοδευόμενος από το επιτελείο του και από τον Περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακή Γεώργιο. Ο Υπουργός ενημερώθηκε από τα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου για 
τους κύριους επιχειρηματικούς κλάδους και τα προϊόντα που παράγονται στην 
περιοχή και για τις επιχειρήσεις που έχουν εξωστρεφή  προσανατολισμό. 
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών 
συνεργασιών και ενημέρωσε για τις ενέργειες που έχει κάνει σχετικά με την 
προώθηση Ελληνικών προϊόντων σε μεγάλα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας και 
τόνισε πως η Γερμανία είναι μια χώρα που ενδιαφέρεται για εισαγωγές ποιοτικών 
προϊόντων. Επίσης έγινε αναλυτική ενημέρωση για θέματα επαγγελματικής 
κατάρτισης επαγγελματιών στην Γερμανία.  
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  
Συνάντηση με τους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Επαγγελματο-βιοτεχνικών Σωματείων και της Ομοσπονδίας αυτών πραγματοποιήθηκε την 
τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, προκειμένου να διαμορφωθούν άμεσης 
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προτεραιότητας προτάσεις για να υποβληθούν στη νέα Κυβέρνηση της χώρας με 
σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την επίλυση των προβλημάτων 
που επιτείνουν την ύφεση. 
 
► ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  - Επίσκεψη για σύσφιξη σχέσεων σε Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας και 

όμορων Νομών με την ευκαιρία εκδηλώσεων όπως π.χ. στην κοπή 
βασιλόπιτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από τα μέλη του Δ.Σ. κ. Δ. Παφύλη και τον κ. Θ. Παπαδόπουλου. 

- Εκπροσώπηση στις εκλογές της ΚΕΕΕ από τον ορισμένο εκπρόσωπο του 
Επιμελητηρίου κ. Γ. Ευρενιάδη και τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Ι. Παντελίδη. - Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στις 22 Ιουνίου στην 
Αθήνα από τον κ. Ευρενιάδη.  

 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  
Συνάντηση με τους προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων Κοζάνης και Πτολεμαϊδας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 στα πλαίσια της 
πρωτοβουλίας της Διοίκησης του Επιμελητηρίου για πραγματοποίηση 
συναντήσεων με τους εκπροσώπους όλων των εμποροβιοτεχνικών και επαγγελματικών Σωματείων και Συλλόγων της περιοχής. Σκοπός της 
συνάντησης η καταγραφή και διαμόρφωση ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων 
προτάσεων που θα υποβληθούν στη νέα Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επιδεινώνουν διαρκώς τις εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας 
και ιδίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας. 
 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου των Διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 5ης Ιουλίου. Η συνάντηση ήταν πρωτοβουλία του Τμήματος Υπηρεσιών στα πλαίσια μιας ευρύτερης 
προσπάθειας του Επιμελητηρίου για την άμεση επικοινωνία και καταγραφή 
προβλημάτων και προτάσεων από τα μέλη του.  
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «LOCFOOD» 
Στα πλαίσια της προσπάθειας προώθησης και προβολής του κλάδου των 
παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, με τη συμμετοχή και των 
άλλων Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Περιφέρεια όπου έγινε 
ενημέρωση για το πρόγραμμα «LOCFOOD». 
 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «JESSICA» 
Το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιουλίου 2012 στο κτίριο του Επιμελητηρίου έγινε 
παρουσίαση του επενδυτικού κοινοτικού προγράμματος «JESSICA» από τον Πρόεδρο της ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ κ. Θεοδωρίδη και τον κ. Ισπόγλου, διευθυντή και 
εκπρόσωπο της «ΜΑRFIN ΕΓΝΑΤΙΑ» Τράπεζας. 
 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΓΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
Το απόγευμα της Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου 2012 ο Αντιπρόεδρος του Κογκο-
Ελληνικού Επιμελητηρίου κ. Άγγελος Βάζας, συναντήθηκε με μέλη της Διοίκησης 
και επιχειρηματίες της περιοχής και τους ενημέρωσε για επιχειρηματικές 
ευκαιρίες που υπάρχουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό.  
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► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ANUGA 2013» 
Στα πλαίσια της προώθησης της εξωστρέφειας των τοπικών παραγωγικών 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο 
συνάντηση εργασίας με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στην έκθεση «ANUGA 2013», από τις μεγαλύτερες διεθνής εκθέσεις τροφίμων και 
ποτών η οποία διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας. 
 ► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Το Επιμελητήριο επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Σεπτεμβρίου 2012 ο Εμπορικός Ακόλουθος του Τούρκικου Προξενείου στη Θεσσαλονίκη κ. Kemal 
Sinan Tuzun, με τον οποίο ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Κυριακίδης και μέλη της 
Διοίκησης αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για προώθηση επιχειρηματικών 
συνεργασιών. 
 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ κα ΚΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 
Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής μετέβησαν στην Αθήνα την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 
2012 και συναντήθηκαν με τη Διοικήτρια του ΟΑΕΕ κα Κωτίδου, με την οποία και συζήτησαν ασφαλιστικά θέματα. 
Στη συνέχεια συναντήθηκαν με αρμοδίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος στους 
οποίους κατατέθηκε η πρόταση του Επιμελητηρίου για την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης ενόψει της ψήφισης της νέας Υπουργικής 
Απόφασης. 
 
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
Το απόγευμα της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου 2012 επισκέφθηκε το Επιμελητήριο ο Εμπορικός Ακόλουθος της πρεσβείας του Αζερμπαϊτζάν κ. Rahman Mustafayev με 
τον οποίο ο Πρόεδρος κ. Κυριακίδης και μέλη της Διοίκησης αντάλλαξαν απόψεις και 
προτάσεις για προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.  
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μετά από πρόσκληση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, το μεσημέρι της Δευτέρας 5 
Νοεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Προέδρους του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Καρακάση, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - 
Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας κ. Κακάλη, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου κ. 
Σημανδράκο και του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης κ. Τολιόπουλο.  
Θέμα συζήτησης της συνάντησης ήταν η κατανομή, διάθεση και καταβολή του τέλους 
ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς 
σταθμούς και την παραγκώνιση των φορών που εκπροσωπούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, με την προς έκδοση νέα 
Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Aσημάκη Παπαγεωργίου. Αποφασίστηκε η σύνταξη και υπογραφή κοινού σχετικού Υπομνήματος. 
 
► ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 
Τον κ. Ηλία Θεοδωρίδη, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, επισκέφθηκαν και συζήτησαν μαζί του 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες της περιοχής, τα μέλη της 
Διοικητικής Επιτροπής. 
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► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΕΑΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΟΣ «ΣΑΛΙΑΡΙ» ΩΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ 
Το απόγευμα της Δευτέρας 5 Νοεμβρίου 2012, μέλη της Διοίκησης είχαν συνάντηση με το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και συζητήθηκε η πρόταση καθιέρωσης του 
γλυκίσματος «σαλιάρι» ως τοπικού. 
 ► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Το απόγευμα της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2012 είχαν συνάντηση, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου κ. Κυριακίδη, τα Επιμελητήρια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση με τους Προέδρους, Καστοριάς κ. Χαράλαμπο 
Καραταγλίδη, Φλώρινας κ. Σάββα Σαπαλίδη και των Γρεβενών κ. Νίκου Ράμμου, και μελών των Διοικητικών Επιτροπών τα οποία παραβρέθηκαν, μετά από γόνιμο 
διάλογο, αποφασίστηκε, η αποτύπωση σε ένα κοινά αποδεκτό «μνημόνιο 
συνεργασίας» η επιδίωξη για την επίτευξη συγκεκριμένων κοινών δράσεων ουσίας. Η υπογραφή του μνημονίου σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας συνεργασίας μεταξύ 
των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας, τέτοιας που επιβάλλεται από την 
κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει στο σύνολό 
τους σχεδόν οι επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής μας. 
  
► ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. ΣΟΚΟΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ANUGA 2013» 
Με αφορμή την κοινή πρόθεση για στήριξη της προσπάθειας συμμετοχής στην 
Έκθεση τροφίμων και ποτών «ANUGA 2013» στην Κολωνία της Γερμανίας αξιόλογων, εξαγωγικού χαρακτήρα, επιχειρήσεων της Περιφερειακής μας Ενότητας, 
που ήδη εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την έκθεση αυτή στο Επιμελητήριο, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 στην 
αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Σόκουτη, μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου και 
επιχειρηματιών τροφίμων και ποτών για την υλοποίηση της εκθεσιακής τους 
συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση.  
 
► ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΗΝ 31/12/2012 
Η καθιερωμένη εκδήλωση ανταλλαγής ευχών για το 2013 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο την 31 Δεκεμβρίου 2012 και από ώρα 10:00 έως και 14:00. Ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και τα μέλη της Διοίκησης ευχήθηκαν η Νέα 
Χρονιά, το 2013, να είναι καλύτερη, δημιουργικότερη και περισσότερο ελπιδοφόρα από τη χρονιά που έφυγε, να φέρει την πολυπόθητη ανάκαμψη που 
θα οδηγήσει σε νέα πορεία ανάπτυξης την επιχειρηματικότητα, την οικονομία, την 
κοινωνία, τον τόπο και τη χώρα μας γενικότερα.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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

Μ Ε Λ Ω Ν  &  Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  Τ Ο Π Ι Κ Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α Σ  
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 
Στις αρχές του έτους κυκλοφόρησε το 14ο φύλλο του ενημερωτικού δελτίου του Επιμελητηρίου με τον τίτλο «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για κάθε θέμα που αφορά την επιχειρηματικότητα και τις δράσεις – εκδηλώσεις – ενέργειες του.  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης το δεκαήμερο της Αποκριάς 2012 και σκοπό  την τόνωση της τοπικής οικονομίας, το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σόκουτη εκτύπωσε εκατό χιλιάδες (100.000) ενημερωτικά έντυπα για την Κοζανίτικη Αποκριά, τα τουριστικά αξιοθέατα της περιφερειακής ενότητας, τα ξενοδοχεία όπου μπορούν να καταλύσουν οι επισκέπτες, πληροφορίες για εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, κλ.π., καθώς και  φωτογραφίες της περιοχής. Τα ενημερωτικά έντυπα διαμοιράστηκαν στα διερχόμενα οχήματα στα διόδια Πολυμύλου και Μαλακασίου στο Μέτσοβο από μέλη της Διοίκησης.      
 
 
 
 
 
 
 
 
► 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 την Ομοσπονδία Επαγγελματιών κ Βιοτεχνών Ν. Κοζάνης, όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους του Νομού αλλά και τα επαγγελματικά Σωματεία: 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης  
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Σιάτιστας 
• Το Σωματείο Κομμωτών Πτολεμαΐδας 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Εράτυρας 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Σερβίων 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Βελβεντού 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Αιανής 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Νεάπολης 
• Τον Εμπορικό Σύλλογο Γαλατινής 
• Την Ένωση Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Κοζάνης  
• Το Σωματείο Επιπλοξυλουργών Κοζάνης 
• Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών Καφε-ζαχαροπλαστείων Κοζάνης «Ο ΕΡΜΗΣ»  
• Το Σωματείο Κρεοπωλών Κοζάνης «Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ»  

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

( Α ΄ Θ Μ Ι Ε Σ  &  Β ΄ Θ Μ Ι Ε Σ )  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Ε Κ  
Τ Ο Υ  Ν Ο Μ Ο Υ  Σ Ε  Μ Ε Λ Η  ( Γ Σ Β Ε Ε ,  Ε Σ Ε Ε )  
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• Το Σύλλογο Πτυχιούχων Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων Κοζάνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ»  
• Τον Σύνδεσμο Αδειούχων Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματιστικών Έργων Ν. Κοζάνης «Ο ΗΛΙΟΣ»  
• Τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο «Η ΚΟΖΙΑΝΗ» 
• Το Σύλλογο για τη Διαφύλαξη της Κοζανίτικης Παράδοσης «ΚΑΣΜΙΡΤΖΙΔΙΣ»  
• Το Σύνδεσμο Γουνοποιών Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» 
• Το Σωματείο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Μαρμάρων Ν. Κοζάνης 
 
► 28Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων και τακτοποιημένων οικονομικά μελών του Επιμελητηρίου στην 28η Εμποροβιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας επιδοτήθηκε από το Επιμελητήριο σε ποσοστό 20% επί της μειωμένης τιμής ενοικίασης του εκθεσιακού χώρου (εσωτερικός χώρος 45,00€ το τ.μ. αντί 55,00€), για τη φετινή διοργάνωση. 
 
► 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 2011 για ενίσχυση και στήριξη των σκοπών της ποσό ύψους  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
Επιστολή έστειλε ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Κυριακίδης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην  υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».  
 
«ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ή ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» 
Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο, απέστειλε η Διοίκηση του Επιμελητηρίου σχετικά με την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ ) σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, σε αναίρεση; του Ν. 4021/2011.  
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης εξέφρασε την έντονη δυσφορία της για την απομείωση της αξίας των αποθεματικών της που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας και υπέβαλε αίτημα για την άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών. 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
Κατά την επίσκεψη του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Κυριακίδη, και του Αντιπροέδρου, κ. Δημήτρη Κοσμίδη, στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού 

 
Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Τ Α  
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Οικονομίας, κ. Παντελή Οικονόμου, όπου παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι Φορέων και Πρόεδροι των άλλων Επιμελητηρίων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 το μεσημέρι, τέθηκε ως επιτακτικό αίτημα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της περιοχής η ανάγκη μείωσης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή μας. 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
Μετά από συναντήσεις της διοίκησης του Επιμελητηρίου μας με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του Συνδέσμου Αδειούχων Υδραυλικών Θερμικών και κλιματιστικών έργων περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, το Επιμελητήριο απέστειλε έγγραφο στους  αρμόδιους φορείς για προώθηση της επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο κλάδος. 
 Τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα, αλλά και μείζονες επισημάνσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον, τόσο της εύρυθμης και νομίμως κατοχυρωμένης άσκησης του επαγγέλματός τους, όσο και του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματιών υδραυλικών. 
 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ν.4075/2012 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΑ, ΑΝΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΚ  
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΑΕΕ– ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ –ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ 
Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής συναντήθηκαν με τη Διοικήτρια του ΟΑΕΕ κα 
Κωτίδου στις 3 Οκτωβρίου 2012 και έθεσαν υπόψη της αιτήματα που αφορούσαν: 

1. Τη μείωση ασφαλιστικών κατηγοριών κατόπιν επιλογής από τον ασφαλισμένο 
2. Τη βελτίωση παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και κυρίως για 

χορήγηση δικαιώματος επιλογής ιατρού προς την κα Κωτίδου, Διοικήτρια του 
ΟΑΕΕ και τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Βαρσαμά. 

 
ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΟΣΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
 ► ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΛΙΒΕΡΙΑΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ». 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, κατόπιν παραπόνων για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» από επιχειρηματίες της περιοχής που 
δραστηριοποιούνται με κατασκευές μονώσεων, το εμπόριο και την αντικατάσταση 
κουφωμάτων, τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, συστημάτων σκίασης, αλλά και 
γενικά με κατασκευαστικές οικοδομικές εργασίες, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Λιβιεράτο όπου αναφέρονται τα εξής: 
«Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, τόσο από τις τράπεζες, όσο και από το 
ΥΠΕΚΑ, που δεν εκταμιεύει τα ποσά που δικαιούνται οι ωφελούμενοι, οδηγεί τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα σε οικονομική δυσχέρεια, καθώς δεν 
αποπληρώνονται οι απαιτήσεις με αποτέλεσμα να αδυνατούν και αυτές να 



 18 

εξοφλήσουν τις οφειλές τους που προκύπτουν από την επιχειρηματική τους 
λειτουργία (ΦΠΑ, φόροι, μισθοδοσίες, προμηθευτές). 
Συνεπώς, εκτός του γεγονότος ότι αποθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να αναλάβουν 
δεσμεύσεις ανάληψης έργων στα πλαίσια του προγράμματος, διότι αναγκάζονται 
κυριολεκτικά να τα χρηματοδοτήσουν  τη στιγμή που οι ίδιες ασφυκτιούν και πεθαίνουν καθημερινά από την έλλειψη ρευστότητας κα την άνευ προηγουμένου 
ύφεση που τσακίζει τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 
πρόγραμμα κλείνει αντί ανοίγει επιχειρήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, επειδή γνωρίζουμε καλά ότι ο στόχος του προγράμματος 
μακράν απέχει από τα παραπάνω, ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να 
διαλυθεί το κλίμα δυσπιστίας για τις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται κυρίως σε ότι αφορά την καταβολή των χρημάτων από τις Τράπεζες , σας 
παρακαλούμε να μεριμνήσετε  για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποπληρωμή 
των εγκεκριμένων έργων, αλλά και για την ταχύτερη έγκριση των αιτήσεων, έτσι ώστε 
να μπορέσει το πρόγραμμα να επιτύχει τους στόχους του, αλλά και να υπάρξει μία 
μικρή «ένεση» ρευστότητας από αυτό στην αγορά με την άμεση καταβολή του 70% 
των οφειλομένων στις επιχειρήσεις, «άμα τη αναλήψει» του έργου. Ζητούμενο, κ. Υπουργέ,  έστω και τώρα, αποτελεί η ουσιαστική και χωρίς 
προσκόμματα άρση των όποιων γραφειοκρατικών ή άλλων καθυστερήσεων σε 
απόλυτη συνέργεια και  συνεργασία Υπουργείου, Τραπεζών και προμηθευτών – κατασκευαστών προς όφελος όλων.  
Τη δεδομένη χρονική στιγμή οφείλει να πρυτανεύσει η λογική και η άμεση επίλυση 
των επιμέρους δυσχερειών καθώς νέες καθυστερήσεις θα αποβούν μοιραίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».  
 
► ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Σε επιστολή που απέστειλε το Επιμελητήριο μετά από συζήτηση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου σε σχέση με τα νέα 
φορολογικά μέτρα επισήμανε και πρότεινε τα εξής: 
«Είναι έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός μας για τις αλλαγές που 
προδιαγράφονται στο ισχύον φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις και για τη 
φορολόγηση των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, 
τις οποίες το οικονομικό επιτελείο σας σε σύσκεψη με τα τεχνικά κλιμάκια της 
τρόικας, ενσωμάτωσε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. 

Οι προτάσεις για την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ 
για τους ασκούντες την επιχειρηματική δραστηριότητα, ως ατομική επιχείρηση,  και 
το «κλείδωμα» στο 35% του φορολογικού συντελεστή των καθαρών εισοδημάτων 
των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, βρίσκουν παντελώς αντίθετο το 
Διοικητικό μας Συμβούλιο, όπως αυτό εκφράστηκε συνολικά στην συνεδρίασή του με 
αριθμό 292/31-10-2012. 

Συγκεκριμένα, θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
οι επιτηδευματίες να μην φορολογούνται πλέον με την κλίμακα φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά με έναν μόνο συντελεστή 35% από το 
πρώτο ευρώ. Και εύλογα ερωτάμε, γιατί όταν για τους δημοσίους υπαλλήλους ισχύει 
το αφορολόγητο των 5.000,00 ευρώ, που ο Πρωθυπουργός προεκλογικά 
υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει στις 8.000,00 ευρώ, ο ελεύθερος επαγγελματίας να 
φορολογείται από μηδενική βάση; Η Συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης από 
τη Δημόσια Διοίκηση των ελλήνων πολιτών καταλύεται σε ότι αφορά την φορολογική 
εισπρακτική του κράτους και δυστυχώς όχι μόνο έναντι των ελευθέρων 
επαγγελματιών;  
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Επιπλέον, εξετάζετε την αντικατάσταση του σημερινού τέλους επιτηδεύματος 
των 500 ευρώ με έναν ελάχιστο ετήσιο φόρο άσκησης επιτηδεύματος ύψους 1.000 
ευρώ, ο οποίος θα συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που θα προκύπτει από την 
εφαρμογή του ενιαίου φορολογικού συντελεστή 35% στο συνολικό καθαρό εισόδημα 
κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία, ενώ μεταξύ άλλων προβλέπετε 
αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από 
το 55% σε 60%. 

Το Επιμελητήριό μας εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθετη γνώμη του με 
αυτά τα μέτρα που προωθούνται με το νέο φορολογικό νόμο, όπως τουλάχιστον 
βλέπουν το φώς της δημοσιότητας. Δυστυχώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι 
επιτηδευματίες, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απέμειναν, καθώς οι 
μεσαίες έχουν ισοπεδωθεί ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ! 

Την ώρα που η οικονομία βυθίζεται κάτω από τις παράλογες και 
εξωπραγματικές απαιτήσεις της τρόικας, η αγορά βουλιάζει στην ύφεση και η ανεργία 
εκτοξεύεται στο 24% με αποτέλεσμα η κρίση χρέους στην χώρα μας να παίρνει 
διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, διαπιστώνουμε συνεχώς ότι το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης επιδίδεται σε έναν αγώνα φοροεισπρακτικού χαρακτήρα και σε 
υιοθέτηση μέτρων, που όχι μόνο δεν θα συντελέσουν στη βελτίωση της υπάρχουσας 
κατάστασης, αλλά αντίθετα θα εντείνουν την υφεσιακή πορεία στην οποία έχει 
εισέλθει η οικονομία μας. 

Αντί η κυβέρνηση να καταφεύγει στη φορολογική αφαίμαξη συγκεκριμένων 
τομέων, ας λάβει μέτρα  για την πάταξη και τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και του 
παρεμπορίου, καθώς και τη διάλυση των καρτέλ που ελέγχουν τις τιμές στην αγορά. 
Ας ρίξει προς αυτήν την κατεύθυνση το βάρος της, αντί να καταφεύγει στις εύκολες 
λύσεις που όμως δημιουργούν σοβαρές παρενέργειες και βυθίζουν σε ύφεση την 
οικονομία. Και το σημαντικότερο ας επιστέψει ή τουλάχιστον ΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ τις 
απαιτήσεις της με τα οφειλόμενα από το κράτος προς τους Ιδιώτες. Ακόμα, 
επισημαίνουμε ιδιαίτερα και υπογραμμίζουμε ότι η  καθόλα δίκαιη και λογική 
απαίτηση που προβάλλουμε για συμψηφισμό τουλάχιστον των οφειλών  
επιχειρήσεων και Δημοσίου ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, 
καθώς είναι απαράδεκτο να βεβαιώνονται οφειλές επιχειρήσεων σε Δήμους, όταν οι 
Δήμοι οφείλουν στις ίδιες επιχειρήσεις χιλιάδες ευρώ.  

Είναι γνωστό ότι καμία χώρα με επαναλαμβανόμενα ελλείμματα και 
σωρευμένα χρέη δεν έχει επιτύχει ανάπτυξη, για αυτό το λόγο πρέπει να 
δημιουργήσει πρωτογενές πλεόνασμα.         Προαπαιτούμενο βέβαια της ανάπτυξης 
-η οποία δεν μπορεί να έλθει με την επίκληση προθέσεων, αλλά με συγκεκριμένες 
σαφείς και ολοκληρωμένες αποφάσεις - αποτελεί και η αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης. Αυτό άλλωστε είναι και το καθήκον της εκάστοτε κυβέρνησης. 
Απαιτείται διεύρυνση της φορολογικής βάσης καθώς και ένα σταθερό φορολογικό 
πλαίσιο, που δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν υπάρχει και κάθε λίγο η φορολογική 
πολιτική αλλάζει, ανάλογα με τα πορίσματα της τρόικας, η οποία έχει επιλέξει πρώτα 
τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών και μετά την ανάπτυξη.  

Βασική προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη 
δημοσιονομική εξυγίανση. Η ανάπτυξη μαζί με τη δημοσιονομική  πειθαρχία θα 
πρέπει να κινηθούν παράλληλα. Η ανάκαμψη που αποτελεί κλειδί για την επίτευξη 
όλων των στόχων που έχουν τεθεί και η δημιουργία προϋποθέσεων για την 



 20 

ανάπτυξη, είναι όντως ο  δρόμος που θα οδηγήσει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του 
χρέους και των ελλειμμάτων. 

Αυτό που θα πρέπει να φροντίσει επιπλέον το οικονομικό επιτελείο και 
γενικότερα η κυβέρνηση, είναι να υπάρξει ουσιαστική πάταξη και οριστική εξάλειψη 
της γραφειοκρατίας σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης.  Απαιτούνται ακόμα  
πιο γενναία και αποφασιστικά βήματα που θα μειώσουν το σπάταλο κράτος, όπως 
σύμπτυξη και συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών, μετατάξεις δημοσίων 
υπαλλήλων και απολύσεις επίορκων δημόσιων υπαλλήλων (το 24% της ανεργίας της 
χώρας μας προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα), κατάρτιση οργανογράμματος για 
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά κυρίως συντονισμός και συνεργασία ολόκληρης 
της δημόσιας διοίκησης. 
Σε ότι αφορά τη φορολογία το Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης πρότεινε τα εξής: 
  Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις στο 15% και 

παράλληλη σταδιακή μείωση της προκαταβολής του φόρου. Γιατί καμία σοβαρή επένδυση δεν μπορεί να γίνει, όσο η Ελλάδα φορολογεί την επιχείρηση 4 
φορές υψηλότερα, σε σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες. Ενώ η αυξημένη 
προκαταβολή του φόρου (80%) μειώνει σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων ιδιαίτερα στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία.  ΟΧΙ στη σχεδιαζόμενη επιβολή ενιαίου συντελεστή φορολόγησης από 25% έως 30% από το πρώτο ευρώ, για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ΟΧΙ στην κατάργηση του αφορολόγητου για 
ελευθέρους επαγγελματίες και επιτηδευματίες.  Εξάντληση στην πηγή του φόρου επί των μερισμάτων των επιχειρήσεων.   Σημαντική μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διαβίωσης (π.χ. είδη διατροφής 
κ.α.), σε είδη που συνιστούν τους πυλώνες  της στρατηγικής ανάπτυξης της 
χώρας καθώς και σταδιακή γενική μείωση των συντελεστών ΦΠΑ.  Απόδοση του ΦΠΑ  όταν γίνεται η είσπραξή του και όχι νωρίτερα, καθώς 
πολλοί επιχειρηματίες υποχρεώνονται να καταβάλλουν τον ΦΠΑ χωρίς να τον 
έχουν εισπράξει.  Κατάργηση του Κ.Β.Σ.. Γιατί με τις πολύπλοκες και χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπει, ενισχύει τα φαινόμενα διαφθοράς 
στις συναλλαγές με τις φορολογικές αρχές, αυξάνει το γραφειοκρατικό κόστος και 
το καθεστώς αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις.    Σαφής προσδιορισμός, στο φορολογικό νόμο, των δαπανών που εκπίπτουν 
από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων.  Επαναφορά του αφορολόγητου στο 100% για επαναεπενδυόμενα κέρδη 
των επιχειρήσεων. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
εκσυγχρονίσουν  τη λειτουργία τους και να αντιμετωπίσουν το σημερινό 
ανταγωνισμό.   Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής φόρου στις νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις τουλάχιστον για μία τριετία.    Αποφυγή της επιβολής εισφοράς επί του τζίρου στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήτημα, κ.α), γιατί θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις και στην φερεγγυότητα του κράτους.  Απαλλαγή από τη φορολόγηση της αξίας του συνόλου των ακινήτων που 
ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.  Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις συγχωνεύσεις. Γιατί το μέλλον απαιτεί 
ισχυρότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 
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 Μείωση και απλούστευση της φορολογίας ακινήτων ώστε να ανακάμψει η 
οικοδομική δραστηριότητα και να τονωθούν οι συναφείς παραγωγικοί κλάδοι 
(έπιπλα – κουφώματα, οικοδομικά υλικά, τεχνικές υπηρεσίες, κ.α.).     Καθολικό πόθεν έσχες για πλήρη έλεγχο των εισοδημάτων.  Κανένας νέος νόμος να μην ψηφίζεται χωρίς να συνοδεύεται από έκθεση 
για τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα».  

 
► ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Σχετικά με την από 26-10-2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Aσημάκη Παπαγεωργίου, αναφορικά με την κατανομή, διάθεση και καταβολή του τέλους ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς, με πρωτοβουλία του 
Επιμελητηρίου, κατατέθηκε κοινό υπόμνημα επιστημονικών και παραγωγικών φορέων το οποίο έχει ως εξής: 
«Η εν λόγω φερόμενη προς έκδοση νέα Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) δημιούργησε 
εύλογα ερωτήματα και ποικίλες αντιδράσεις στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας για την ΠΔΜ, καθώς ο «Τοπικός Πόρος», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται στην 
καθημερινότητά μας το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ). Αποτέλεσε και 
αποτελεί ένα κρίσιμο, χρήσιμο και πρόσθετο εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής 
μας, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία 
που διανύουμε ως χώρα και ως περιοχή. 
 Εξετάζοντας το θέμα υπό αυτό το πρίσμα, ανταποκρινόμενοι στο ρόλο και στη λειτουργία των Φορέων που εκπροσωπούμε, χαιρετίζουμε κατ’ αρχήν την 
έκδοση νέας Υ.Α., καθώς δίνεται τέλος σε μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
αναφορικά με τη δυνατότητα κατανομής και εκταμίευσης των ποσών που αναλογούν στην περιοχή μας. 
 Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε πως ενσκήπτουν σοβαρά θέματα προς συζήτηση, 
αλλαγή και επαναδιατύπωση τα οποία και σας  παραθέτουμε ακολούθως: 
1. Με τη νέα Υ.Α. καταργείται ουσιαστικά το πνεύμα και η λογική του όλου 

νομοθετήματος. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυρίαρχος στόχος οφείλει να 
είναι ένα ενιαίο, συνεκτικό, επιχειρησιακό σχέδιο, με μετρήσιμους δείκτες και 
αναμενόμενα αποτελέσματα, σχεδιασμένο και συμφωνημένο από τους Φορείς 
για τη μεταλιγνιτική περίοδο, η οποία προφανώς θα πλήξει περαιτέρω και κύρια 
τις ήδη πληττόμενες – όλα αυτά τα χρόνια – περιοχές. Για την υλοποίηση του 
παραπάνω σχεδίου, θα πρέπει να είναι ορισμένο με σαφήνεια, το «ποιος κάνει 
τι». 

2. Η σύνταξη δώδεκα (12) ΕΑΠ, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη σύσταση δώδεκα (12) Ειδικών Λογαριασμών, οδηγούν σε κατακερματισμό δράσεων αλλά και 
προτεραιοτήτων, με αμφίβολη την επίτευξη των βασικών στόχων της Υ.Α. και 
ειδικότερα αυτών που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία υποδομών, τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας, στόχοι που απαιτούν 
ολότητα τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση. Με τη φερόμενη νέα 
Υ.Α., δίνεται η εντύπωση ενός συμφωνημένου μοιράσματος, στο οποίο κανείς 
δεν ενοχλεί, δεν ενοχλείται και δεν εμπλέκεται με κανέναν. 

3. Η κατάργηση των Φορέων που εκπροσωπούμε (ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, 
Οικονομικό Επιμελητήριο, Εργατικά Κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)  από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, ουσιαστικά καταργεί το 
ρόλο και την ουσία της ύπαρξής μας, στερώντας  από τις τοπικές κοινωνίες τη 
δυνατότητα εκπροσώπησης, συμμετοχής, συνδιαμόρφωσης, ελέγχου, εποπτείας και συμπληρωματικότητας των επιχειρούμενων δράσεων και παρεμβάσεων. 
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Άλλωστε, είναι γνωστή η συνεισφορά και η προσήλωσή μας στον αναπτυξιακό 
προσανατολισμό του «Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης».  

4. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου των έργων προτείνεται να ανασυσταθεί με 
τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε επιστημονικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ, 
ΓΕΩΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο), καθώς η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ανάλογα με το είδος και τη φύση των εκτελούμενων έργων.  

5. Δεν είναι σκόπιμη η επιβολή εισφοράς 2% σε ΝΠΙΔ. Επαφίεται ούτως ή άλλως, 
στη δυνατότητα του Προγράμματος να υπάρξει ενίσχυση μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας, τόσο ΝΠΔΔ, όσο και ΝΠΙΔ. 

Άμεσα, προτείνεται ευρεία ανοικτή διαβούλευση με στόχο την απάντηση στο ερώτημα: Με ποιό Σχέδιο θα πορευτούμε μέσα από τον Τοπικό Πόρο στις παρούσες δραματικές συνθήκες; Με άλλα λόγια, το κρίσιμο είναι να απαντηθεί,  εάν είμαστε σε θέση να προτείνουμε εναλλακτικό σχέδιο για την περιοχή μας». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Ο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» 
Συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών του ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» του ΕΒΕ είναι και η επεξεργασία προτάσεων που μπορεί να υποβάλλουν και να προτείνουν τα μέλη για βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και κάθε άλλη πρόταση που πιστεύεται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ή της καλύτερης διάχυσης της πληροφόρησης για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος. Όπως είναι για παράδειγμα τα νέα κυβερνητικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση. 
Επίσης ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» σε συνεργασία με ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες αναλαμβάνει να ενημερώσει το μέλος για τα δικαιώματα που έχει στις συναλλαγές του με υπηρεσίες του Δημοσίου και ακόμα να το πληροφορήσει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για θέματα νομικής, φορολογικής, οικονομοτεχνικής, διοικητικής φύσης κ. ά.  
 
► ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Η Αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης συνεχίζει να υφίσταται και με την συνδρομή της η Διοίκηση του ΕΒΕ είναι έτοιμη να προωθήσει δράσεις που θα επιδοτηθούν από τον Αναπτυξιακό Πόρο. 
 
► ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ). 
Ομάδα εργασίας του ΕΒΕ εκπόνησε το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Πόρο το οποίο παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ στις 27 Ιουνίου 2012 
 
► ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “LOCFOOD”  
    Κατόπιν επαφών μελών της Διοικητικής Επιτροπής με στελέχη του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και της ενημέρωσης τους για την 

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

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  
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πρωτοβουλία της Περιφέρειας να ενισχύσει τον κλάδο τροφίμων και ποτών μέσω του 
προγράμματος “LOCFOOD”, προτάθηκαν από το Επιμελητήριο: 
Α)  Η προβολή και προώθηση των ποιοτικών & παραδοσιακών τοπικών προϊόντων 
τροφίμων – ποτών, μέσω έντυπου υλικού, ήτοι επιχειρηματικού οδηγού, αφίσες, 
φυλλάδια και άλλα σχετικά, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό στις αίθουσες αναμονής δημοσίων καταστημάτων, αλλά και θα αποσταλούν σε 
οικονομικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού, 
όπως πρεσβείες,  γραφεία ΟΕΥ, Επιμελητήρια κ.α. και θα επιδίδονται στους επισκέπτες εκθέσεων στις οποίες θα υπάρχει συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων  ή 
διοργανώνονται από τοπικούς φορείς. Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 
περίπου στα τριάντα χιλιάδες – 30.000,00€ - ευρώ. Β). Η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στα πλαίσια Διεθνών Εκθέσεων και 
συγκεκριμένα στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου θα διεξαχθεί 
το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2013 Διεθνής Έκθεση τροφίμων – Ποτών. Στόχος της 
αποστολής αυτής θα είναι η διερεύνηση, στα πλαίσια της έκθεσης,  σύναψης 
επιχειρηματικών συμφωνιών στον κλάδο των τροφίμων-ποτών, για ενίσχυση των 
εξαγωγών των επιχειρήσεων  της περιοχής, με  εξαγωγικό προσανατολισμό. Ο προϋπολογισμός δράσης υπολογίζεται στα σαράντα χιλιάδες - 40.000,00€ - ευρώ. 
Γ). Τη συμμετοχή σε ενιαίο περίπτερο επιχειρήσεων τροφίμων – ποτών της περιοχής 
σε Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων Ποτών με συμμετοχή σε Β2Β συναντήσεις στις παρακάτω καταξιωμένες και γνωστές εκθεσιακές διοργανώσεις του εξωτερικού: 

1) Στην έκθεση ‘SIAL 2012’ (21-25 Οκτωβρίου 2012) 
Το Επιμελητήριό μας προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης τοπικής επιχείρησης τροφίμων και ποτών και κατανοώντας τις δυσκολίες και 
δισταγμούς του κάθε επιχειρηματία προτείνει τη διοργάνωση  συμμετοχής σε ενιαίο 
περίπτερο επιχειρήσεων του κλάδου στη διεθνή έκθεση  ‘SIAL 2012’, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2012, όπου 
προγραμματίζονται με πρωτοβουλία του ΕλληνοΓαλλικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητήριου να διοργανωθούν συναντήσεις Β2Β εντός και εκτός 
εκθέσεως με στόχο τη σύναψη σοβαρών εμπορικών συμφωνιών με αξιόλογους και αξιόπιστους Γάλλους εταίρους. Ο προϋπολογισμός της δράσης υπολογίζεται στα 
τριάντα χιλιάδες – 30.000,00€ ευρώ. 

2) Στην Έκθεση ‘ANUGA’ Κολωνία Γερμανίας. Προτείνεται η συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση τροφίμων – ποτών ‘ANUGA’, που 
διεξάγεται το έτος 2013 από 5 έως 9 Οκτωβρίου, στην Κολωνία της Γερμανίας, σε 
ενιαίο περίπτερο για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της Π.Ε. Κοζάνης. Ο 
προϋπολογισμός της δράσης υπολογίζεται σε τριάντα χιλιάδες – 30.000,00€ - ευρώ. 
 
► ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
Το Επιμελητήριο, σχετικά με την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους 
Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από 
Λιγνιτικούς Σταθμούς (Τοπικός Πόρος) προτείνει: 
Ανεξαρτήτως των επί μέρους ποσοστών κατανομής σε επίπεδο τελικών δικαιούχων 
(Δήμους ή Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις) να υπάρχει επί της Υ.Α. ( επί του άρθρου 2 σύμφωνα με τη μέχρι τώρα δομή ) ρητή δέσμευση για την υποχρέωση απορρόφησης 
των ανωτέρω ποσών σε ποσοστό 35% επί του συνόλου για δράσεις που θα 
αφορούν την:  α) Ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στήριξη της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους 
τομείς της παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), με την αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής και την 
β) τόνωση της οικονομίας και την μείωση της ανεργίας, με αυξημένο το ρόλο της 
εποπτείας και της παρακολούθησης, αλλά και του σχεδιασμού σε επίπεδο ΕΑΠ για 
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το Επιμελητήριο της Π.Ε Κοζάνης και κατ επέκταση και για αυτό της Φλώρινας για 
τους τομείς αυτούς. 
Να παραμείνει και να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος και η σημασία της Επιτροπής 
παρακολούθησης  ( επί του άρθρου 5 σύμφωνα με τη μέχρι τώρα δομή ), καθώς 
αποτελεί και τη μοναδική διασφάλιση για διαφάνεια και ορθολογική χρήση των πόρων. Να διευρυνθούν και να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της επιτροπής και σε 
επίπεδο δημοκρατικού προγραμματισμού ( «Η επεξεργασία, η αξιολόγηση και η 
ιεράρχηση των έργων που προτείνονται, για ένταξη στο εγκεκριμένο πλέον Ε.Α.Π., γίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 
5»),καθώς η σύνθεση της εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων ( αυτοδιοικητικών, παραγωγικών & επιστημονικών ) σε επίπεδο περιφέρειας. Στο σημείο αυτό θεωρούμε εντελώς λαθεμένη την προσπάθεια αλλαγής που 
επιχειρήθηκε σε επίπεδο της επιτροπής παρακολούθησης ( άρθρο 5) κατά το 2011 
σύμφωνα με το σχέδιο της Υ.Α. το οποίο είχε τεθεί σε διαβούλευση και το οποίο σας 
επισυνάπτεται. 
Θεωρώντας την ενσωμάτωση των ανωτέρω προτάσεων αναγκαία και επιβεβλημένη 
το Επιμελητήριο προτείνει και τις ακόλουθες αλλαγές προς συζήτηση επί της νέας Υ.Α.:   
  -  Τη συμμετοχή στην επιτροπή κατανομής ενός εκπροσώπου ανεξαρτήτως 
περιοχής από τους παραγωγικούς φορείς ( επιμελητήρια)  και ενός εκπροσώπου ανεξαρτήτως περιοχής από τους επιστημονικούς φορείς ( ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικονομικά 
Επιμελητήρια) επί του άρθρου 1. 
  -  Τα κονδύλια που κατανέμονται σε κάθε Π.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και κατατίθενται στον αντίστοιχο Ειδικό Λογαριασμό, να διατίθενται με τη νέα Υ.Α. ως 
εξής: με δικαιούχους τους παραγωγικούς & επιστημονικούς  φορείς – Επιμελητήρια  
για την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων. Αναλυτικότερα για τα ΕΒΕ σε ύψος 2-4%, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αναφορικά με τη διαχειριστική τους επάρκεια 
τύπου Β ( το ΕΒΕ Π.Ε. Κοζάνης διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β ) και για τα 
Επιστημονικά επιμελητήρια σε ύψος 1-2% εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
αναφορικά με τη διαχειριστική τους επάρκεια (τύπου Β). Το ίδιο να ισχύσει και για τα εργατικά κέντρα σε ύψος 1-2% εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αναφορικά με τη 
διαχειριστική τους επάρκεια τύπου Β. Το επιμελητήριο της Π.Ε. Κοζάνης έχει ήδη 
εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο Π/Υ ύψους 2.500.000,00€ για την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων ενόψει του νέου ΕΑΠ 2012-2016 το οποίο και έχει καταθέσει 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Τεχνικό Σύμβουλο του προγράμματος.  
 
► ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
Το Επιμελητήριο, κατέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Μεταφορών & Δικτύων στον Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Μηταράκη τις προτάσεις του 
για τους αναπτυξιακούς νόμους ως κάτωθι: 

1) Νόμος ή Νόμος-πλαίσιο: Πρέπει να δημιουργηθεί νόμος-πλαίσιο που 
περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, 
ήτοι: 

α. Ενημέρωση (Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών) 
β. Άρση εμποδίων (π.χ. αδειοδοτήσεις) 
γ. Χρηματοδότηση (ΕΤΕΑΝ) 

      δ. Επιχορήγηση από Εθνικούς Πόρους 
ε. Επιχορήγηση από Αλλους Πόρους  

2) Φορέας αξιολόγησης: Για δράσεις επιχορήγησης, η εξέταση φακέλων 
πρέπει να γίνεται από αρμόδιο φορέα ανεξαρτήτως της χρηματοδότησης της 
δράσεις (π.χ. ο ΕΟΤ να εξετάζει τόσο προτάσεις Επενδυτικού Νόμου όσο και 
προτάσεις ΟΠΑΑΧ-Leader για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, έτσι ώστε 
να έχει πλήρη εικόνα) 
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3) Εξωτερικοί αξιολογητές: Η εξέταση των φακέλων μπορεί να γίνεται από 
εξωτερικούς αξιολογητές με την προϋπόθεση όμως τα κριτήρια αξιολόγησης 
είναι απολύτως αντικειμενικά και μπορούν να δοθούν οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις. Από ως τώρα λειτουργία εξωτερικών αξιολογητών 
διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα π.χ. κάποιος αξιολογητής θεωρεί κάτι 
καινοτόμο ενώ κάποιος όχι. 

4) Ο ρόλος του κράτους: Η ενσωμάτωση εξωτερικών αξιολογητών/ ελεγκτών 
περιόρισε πολύ το βαθμό εμπλοκής των Υπηρεσιών, ενώ ο ρόλος τους 
Υποβαθμίστηκε. Σε περίπτωση λοιπόν που παραμείνει το μητρώο πρέπει να 
υπάρξει αναβάθμιση του ρόλου των υπαλλήλων δίνοντας τους αρμοδιότητα 
αξιολόγησης. Π.χ. εναλλακτικά α) αντί για συγκερασμό να κάνουν την 
οριστική αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφεραν οι πρώτοι 
αξιολογητές (με δυνατότητα παρέμβασης σε οποιοδήποτε θέμα, κόστος-
επιλεξιμότητα-προϋποθέσεις-ανάλυση βιωσιμότητας κ.α.) β) σε περίπτωση 
μεγάλης διαφοράς των 2 αξιολογητών, η τελική αξιολόγηση να γίνεται από την 
Υπηρεσία. 

5) Συγκριτική Αξιολόγηση: Να παραμείνει. Καθώς οι διαθέσιμοι πόροι είναι 
περιορισμένοι, πρέπει να διατίθενται για τις καταλληλότερες επενδύσεις. 

6) Κατώτερο όριο: Αφού γίνεται συγκριτική αξιολόγηση, να καταργηθεί. Θα 
μπορούσε εναλλακτικά να υπάρχει κατώτερο όριο βαθμολογίας στη 
βιωσιμότητα. 

7) Κριτήρια Καινοτομίας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Εξοικονόμησης 
πόρων: Να παραμείνουν, να μειωθεί όμως η βαρύτητά τους 

8) Σύνδεση με την απασχόληση: Υπάρχουν δραστηριότητες εντάσεως 
εργασίας (π.χ. επεξεργασία γούνας) και άλλες εντελώς αυτοματοποιημένες 
όπου ο εκσυγχρονισμός οδηγεί στην μείωση απαιτήσεων σε εργασίας. 
Εκσυγχρονισμός με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας μπορεί να 
οδηγήσει στην αύξηση της απασχόλησης-ίσως βέβαια σε άλλους τομείς π.χ. 
όχι στη μεταποίηση αλλά στην εμπορία του προϊοντος κ.α. 

9) Ποσόστωση Κτιριακών: Με την τροποποίηση που αύξησε την ποσόστωση 
σε 60%-70% το πλαίσιο βελτιώθηκε. Υπάρχουν όμως μονάδες (π.χ. 
κτηνοτροφικές πάχυνσης) όπου σχεδόν το σύνολο των δαπανών αφορούν 
αυτή την κατηγορία οπότε εφαρμογή της ποσόστωσης μικραίνει πολύ το 
ενισχυόμενο τμήμα της επένδυσης 

10) Τήρηση όρων: Πρέπει να καθιερωθεί αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου 
όρων της εγκριτικής απόφασης. Εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, να 
γίνεται αυτόματος συσχετισμός με αρχεία άλλων υπηρεσιών (π.χ. TAXISnet 
για ποσοστό εξαγωγών, ΙΚΑ/Επιθεώρηση εργασίας  για θέσεις απασχόλησης 
κ.α.) 

11) Όροι χρηματοδότησης: Πρέπει να βελτιωθούν οι όροι λήψης επιχορήγησης. 
Στον ισχύοντα νόμο υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής. Επιπλέον πρέπει να 
αυξηθεί ο αριθμός δόσεων από 2 σε 4-5 με δυνατότητα άντλησης ποσού 
ανάλογα με την υλοποίηση π.χ. 1η δόση 20%, 2η 25%, 3η 40%, 4η 15%. 
Μπορεί να αναζητηθεί η δυνατότητα παρακράτησης ποσού 5% και απόδοσή 
του μετά τη λήξη περιόδου τήρησης υποχρεώσεων (5ετίας) 

12) Επιχορήγηση vs Φοροαπαλλαγή: Την περίοδο που διανύουμε υπάρχει 
άμεση ανάγκη χρηματοδότησης για την υλοποίησης της επένδυσης. Ακόμη κι 
αν οι επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα σε 
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περίπτωση που αντί επιχορήγησης εντός 2ετίας λάβουν φοροαπαλλαγές για 
περίοδο 10ετίας. 

13) Τέλος επισημαίνεται ότι για τέτοιο ύψος επενδύσεων δεν πρέπει να συνεχιστεί 
η περιοδικότητα των προκηρύξεων ανά εξάμηνο (Οκτώβριος – Απρίλιος), 
αντιθέτως ο Νόμος πρέπει να παραμένει ανοιχτός καθ όλη τη διάρκεια του 
έτους.  

 
► ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Το Επιμελητήριο, μετά από σχετικό έγγραφο του Δήμου Κοζάνης σχετικά με την 
υλοποίηση των προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας, υπέβαλε τις παρακάτω 
προτάσεις προς ένταξη στο σχεδιασμό του προγράμματος Τοπικής Εμβέλειας του 
Κέντρου δια βίου Μάθησης του Δήμου:  

 1. Την Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Σκέψης.  
 2. Την έναρξη και Διαχείριση Επιχείρησης.  
 3. Την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την τοπική παραγωγή.  
 4. Τη συμβουλευτική ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης στους παρακάτω  
προτεινόμενους θεματικούς τομείς: 
 - Τυροκομία - Παρασκευή, ωρίμανση και διατήρηση τυριών. 
 - Μελισσοκομία – Παραγωγή μελιού. 
 - Οινοτεχνία – Τρύγος και διαδικασία παραγωγής κρασιού.  
 - Αμπελουργία - Εγκατάσταση αμπελώνα, κλαδέματα, καλλιεργητικές φροντίδες 
αμπελώνα, εχθροί και ασθένειες. 
 - Τοπική Κουζίνα – Δημιουργία παραδοσιακών προϊόντων και πιάτων διατροφής 
με βάση την Κοζανίτικη κουζίνα. 
 - Καλλιέργεια και αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – Μέθοδοι 
συλλογής, πολλαπλασιασμού, καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας τους. 
 - Εκτροφή σαλιγκαριών – Παραγωγή γόνου και τρόποι καλλιέργειας. 
 - Οικολογική γεωργία – Παραγωγή οικολογικών λαχανικών και εφαρμογές 
οικολογικής φυτοπροστασίας. 
 - Κηπουρική – Δημιουργία κήπου και μέθοδοι συντήρησης του. 
 - Παραγωγή Μανιταριών – Καλλιέργεια διαφόρων ειδών μανιταριών. 
 - Εμπορία, Συσκευασία, Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων – Πρακτικές 
αύξησης της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. 
 - Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ – Μεθοδολογία προώθησης προϊόντων.  
 - Εξαγωγή προϊόντων – Μέσα και μέθοδοι εξαγωγής τοπικών προϊόντων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  
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► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» 
Το Επιμελητήριο υπέβαλε πρόταση συμμετοχής, μαζί με άλλους φορείς, ως Εταίρος, στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝ-ΕΚΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς στη δύσκολη αυτή περίοδο μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση της ανεργίας. Το πρόγραμμα αποτελεί ανάσα για του ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες της περιοχής. 
 
► ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»  
Το Επιμελητήριο κατέθεσε πρόταση συμμετοχής, ως Εταίρος, στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω» βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Προοπτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»  
Το Επιμελητήριο υπέβαλε πρόταση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΟΥΝΑ» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για την ομάδα 46-64 στον κλάδο της Γούνας στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».  
Το έργο περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων (συμβουλευτικής, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κλπ) προκειμένου να επιτευχθεί: 
1ον Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της  περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 
Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.   
2ον Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων ειδικά από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
3ον Η μείωση της ανεργίας ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 
4ον Η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις τοπικές αγορές εργασίας, 
5ον Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου. 



 28 

 
► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»  
Με θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Επιμελητήριο υπέβαλε πρόταση συμμετοχής του στην Ομάδα Συνεργαζομένων Φορέων που αποτελεί τη Δομή Στήριξης του Προγράμματος «Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», με αντικείμενο την προώθηση της απασχόλησης ανέργων και τη διατήρηση θέσεων εργασίας στον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
 
► ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»  
Το Επιμελητήριο υπέβαλε πρόταση συμμετοχής του στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», και στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 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.  
 
► ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 
Στην Παγκόσμια συνδιάσκεψη κορυφής Γυναικών επιχειρηματιών «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα  τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2012 συμμετείχε το Επιμελητήριο με το μέλος του Δ.Σ κα Βάϊα Λιούλια, η οποία είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 
Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο η κα Λιούλα ήρθε σε επαφή με σημαίνουσες προσωπικότητες και επιτυχημένες επιχειρηματίες που ήρθαν στην Αθήνα από όλο τον κόσμο για να συναντηθούν με συναδέλφους τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να δικτυωθούν, να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να ερευνήσουν άλλες αγορές, να ακούσουν τις εισηγήσεις σπουδαίων εκπροσώπων της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας και να δημιουργήσουν συνεργασίες και συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

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

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ   
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► ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου «Εργάνη», διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο «Γυναίκα Επιχειρηματίας, Δύναμη Καινοτομίας και Δημιουργίας». 
Η εκδήλωση είχε ως στόχο την κατανόηση και ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν τις γυναίκες επιχειρηματίες της περιοχής, αλλά και την κατάθεση προτάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην περίοδο της κρίσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει με εκπροσώπους του στους παρακάτω Φορείς και Επιτροπές: 
● ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
 Γενική Συνέλευση:  1ος τακτικός ο κ. Κ. Κυριακίδης με αναπληρωματικό του τον κ. Ι. Παντελίδη 
2ος τακτικός ο κ. Γ. Ευρενιάδης με αναπληρωματικό του τον κ. Ν. Σαρρή 
 
● ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Γενική Συνέλευση: Ο κ. Γ. Ευρενιάδης, Χρ. Μαστρανέστης, Π. Στούκης, Θ. 
Παπαδόπουλος, Ι. Παπαδόπουλος, Κ. Παπανίκος, Β. Λιούλια, Χρ. Φτάκας Δ. 
Καλαϊτζάκης. 
 Δ.Σ.: Γ. Ευρενιάδης, Π. Στούκης, Θ. Παπαδόπουλος, Χρ. Φτάκας. 
 
● ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Ετήσια Γενική Συνέλευση: Ο κ. Κ. Κυριακίδης, ο κ. Δ. Κοσμίδης και ο κ. Θ. 
Παπαδόπουλος 
 Επιτροπή Διαχείρισης Πρωτοβουλίας LEADER: Τακτικός ο κ. Γ. Ευρενιάδης με αναπληρωματικό του τον κ. Υπ. Ασμανίδη.  
● ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 Ετήσια Γενική Συνέλευση: Ο κ. Ι. Παπαδόπουλος με αναπληρωματικό του τον κ. Χρ. Φτάκα 
 Δ.Σ.: Ο κ. Ι. Παπαδόπουλος.  
 
● ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
   Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
Επιτροπή Σκοπιμότητας Άσκησης Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας από υπηκόους τρίτων χωρών στην ελληνική Επικράτεια: Τακτικός ο κ. Ν. Σαρρής που αναπληρώνεται από τον κ. Χρ. Φτάκα. 
 Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας (άρθρο 16, παρ. 2, περ. 
δ, του Ν. 3908/2011) 
Υποδείχθηκαν ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος κ. Κυριακίδης 
αναπληρούμενος, όταν απαιτείται, από τον Οικονομικό Επόπτη κ. Σαρρή. 

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

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Σ Ε  
Φ Ο Ρ Ε Ι Σ  &  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ε Σ   
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● ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3419/2005) 
 Στην πρωτοβάθμια Επιτροπή υποδείχθηκαν: 
Από τη Διοίκηση: Τακτικός ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Κοσμίδης Δημήτριος, με 
αναπληρωματικό του τον Γενικό Γραμματέα κ. Μητλιάγκα Ιωάννη. Από τους Υπαλλήλους: Τακτική η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα Καρακουλάκη 
Αικατερίνη, με αναπληρωματική της την υπάλληλο κα Δούσιου Βασιλική 
 
● ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
    Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
  Επιτροπή Εμπορίου π.ε. Κοζάνης:Τακτικός ο κ. Γ. Ευρενιάδης με αναπληρωματικό του τον κ. Στούκη Παναγιώτη. 
  Επιτροπή ίδρυσης, μετακίνησης, τροποποίησης και καθορισμού των προς διάθεση επαγγελματικών Αδειών Λαϊκών Αγορών Κοζάνης: Τακτικός ο κ. Δ. Κοσμίδης που αναπληρώνεται από τον κ. Ι. Παπαδόπουλο. 
  Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων: Τακτικός ο κ. Ν. Βαντσιώτης με αναπληρωματικό του τον κ. Ευαγ. Μαλούτα.  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
  Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) στα 
πλαίσια του τέλους ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς (ΤΠΑ): Τακτικός ο κ. Ι. Μητλιάγκας με 
αναπληρωματικό του τον κ. Ν. Σαρρή. 
 
● ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
  Πειθαρχικό Συμβούλιο Κομμωτών: Τακτικός ο κ. Πέμας Πέτρος με 
αναπληρωματική του την κα Ταρνανίδου Ελένη.  
● ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) 
ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
 Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας 
των Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ Κοζάνης: Τακτική η κα Β. 
Λιούλια με αναπληρωματικό της τον κ. Ι. Ζορμπίδη.  
ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
 Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας 
των Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ Σιατιστας: Τακτικός ο  κ. Δ. 
Κοσμίδης με αναπληρωματικό του τον κ. Γρ. Νασιόπουλο.  Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας 
των Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ Τσοτυλίου: Τακτικός ο  κ. Δ. 
Κοσμίδης με αναπληρωματικό του τον κ. Γρ. Νασιόπουλο.  
● ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LEADER» 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος «LEADER» μέσω της εκπροσώπησης του από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευρενιάδη στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) «LEADER» που προβλέπεται στον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. 
 
● ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΚΟ  Το Επιμελητήριο συμμετείχε στην τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής 
Εταιρίας Δυτικής Μακεδονίας ( ΑΝΚΟ ) ΑΕ που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 
2012 με εκπροσώπους του τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κων. Κυριακίδη, τον 
Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Δ. Κοσμίδη και το μέλος του Δ.Σ. κ. Θ. Παπαδόπουλο. 
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● ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2, περίπτωση δ του Ν. 3908/2011 συστάθηκε από 
τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Δυτικής Μακεδονίας στην οποία εκπροσωπείται το Επιμελητήριο από τον Πρόεδρο κ. 
Κων. Κυριακίδη με αναπληρωματικό του τον Οικονομικό Επόπτη κ. Ν. Σαρρή. 
  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4072 συγκροτήθηκε Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Μεσιτών Ακινήτων στο οποίο υποδείχθηκε το μέλος του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Κοζάνης κ. 
Βαντσιώτης Νικόλαος. 
 
● ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 
Στην πρωτοβάθμια Επιτροπή υποδείχθηκε τακτικός  ο κ. Παφύλης Δημήτριος, με 
αναπληρωματικό του τον κ. Καλαϊτζάκη Δημήτριο. 
 
 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 
Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή υποδείχθηκαν τακτικός ο κ. Πασχαλίδης Κων/νος, 
με αναπληρωματικό του τον κ. Δημητριάδη Αχιλλέα  
● ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΣ (ICC ΕΛΛΑΣ) 
Στη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας κ. Μητλιάγκας 
αναπληρούμενος από τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κοσμίδη.  
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  


