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Πξαγκαηνπνηείηαη απηέο ηηο κέξεο ζηελ Κπιιήλε ην 3° Γηεζλέο πλέδξην ηεο ΔΔΔ. 

Σν πλέδξην δηελεξγείηαη ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή γηα ην εκπόξην θαη ηε ρώξα καο. Η 

πεξίνδνο 2009-2013 ππήξμε θαηαζηξνθηθή γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, αθνύ 

ζεκαηνδόηεζε ηελ θαηαθόξπθε πηώζε ζηνπο ηδίξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ «ινπθέησλ», ηελ εδξαίσζε ελόο αξλεηηθνύ θιίκαηνο ζηελ 

αγνξά. ε απηό ην πιαίζην, ε ΔΔΔ, έρνληαο θιείζεη 20 ρξόληα δξάζεο θαη 

πξνζθνξάο πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην κέιινλ ηεο θαη εηνηκάδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα 

ηα επόκελα 20 ρξόληα 

Οη νξγαλώζεηο θνηλσληθήο εθπξνζώπεζεο δελ δεκηνπξγήζεθαλ ελ θελώ. Γελ ήηαλ 

απνηέιεζκα κόλν ηεο βνύιεζεο θάπνησλ «ζπλδηθαιηζηώλ», νύηε θηλήζεηο γηα ηελ 

εθπιήξσζε νξηζκέλσλ ζηελώλ ζπκθεξόλησλ. Δθθξάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο, είλαη ζπληζηακέλεο πνιιώλ ζπιινγηθώλ πξνζπαζεηώλ θαη ην θπξηόηεξν είλαη 

ζρήκαηα πνπ δηεθδηθνύλ ηελ ύςηζηε επζύλε ηεο εθπξνζώπεζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο 

ησλ γεληθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπο θαη ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνληαη. Απηό ζεκαίλεη όηη θαζνξίδνληαη από ηηο κεηαβνιέο ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δνκή. Πξνζαξκόδνληαη, εμειίζζνληαη, αλαλεώλνληαη θαη εκπινπηίδνπλ 

ηελ πξαθηηθή ηνπο. Η «ζνθία», επνκέλσο κηαο νξγάλσζεο είλαη λα δηαπηζηώλεη 

έγθαηξα ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνσζήζεη νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο 

θαη λα θαζνξίδεη ην πεξηερόκελό ηνπο πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε. Απηό δελ είλαη 

δνπιεηά ελόο αλζξώπνπ κόλν ή ελόο νξγάλνπ δηνίθεζεο, αιιά αληηθείκελν κηαο 

επξύηεξεο θαη από θνηλνύ επεμεξγαζίαο. 

Η ΔΔΔ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κπόξεζε λα θαζηεξσζεί σο θνηλσληθόο ζπλνκηιεηήο 

θαη λα ελδπλακώζεη ηε ζεζκηθή ηεο ηθαλόηεηα θαη κέζσ ελόο ζεκαληηθνύ εξγαιείνπ, 

ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ από ην Δ.Π «Αλάπηπμε 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ». Πξόθεηηαη γηα έξγα εληαγκέλα ζην Θεκαηηθό Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο (ΘΑΠ) 2 : Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ’. Οη πξάμεηο πνπ πινπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα 

απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο σο πξνο ην ζρεδηαζκό θαη 

ηελ πινπνίεζε πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ ΔΚΣ. ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ πξνέθπςε ε αλάγθε ηεο νξγάλσζεο απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ κε ζηόρν ηελ 

ελδειερή ζπδήηεζε ηεο επόκελε κέξαο ηεο ΔΔΔ σο θνηλσληθόο εηαίξνο. 

Ο Πρόεδρος ηης ΔΔΔ κ. Βαζίλης Κορκίδης προέβη ζηην ακόλοσθη δήλωζη: «... 

Η ΔΔΔ ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ζα πξέπεη λα είλαη έλαο νξγαληζκόο πνπ ζα 

παξεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά, ζα επηβάιιεη πνιηηηθέο, ζα ζηεξίδεη πνηθηιόηξνπα ηνπο 

εκπόξνπο θαη ηνπο Μκε επηρεηξεκαηίεο. Γηα λα ηα επηηύρεη, σζηόζν, απηά πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί δεκηνπξγηθά θαη ρσξίο λα μερλά ηελ παξάδνζή ηεο ζηνπο λένπο 

θαηξνύο. Μπνξνύκε λα ην πξάμνπκε θαη ην νθείινπκε θαη ζηηο επόκελεο γεληέο 

εκπόξσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ πνπ αθνινπζνύλ.. .»



 

ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ επηά δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά 

εξγαζηήξηα ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ γλσζηνί παλεπηζηεκηαθνί θαη παξάγνληεο ηεο 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηόζν ζε εζληθό όζν θαη επξσπατθό επίπεδν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. Με ηε καηηά ζην κέιινλ: Οξγαλωηηθή αλαδηάξζξωζε θαη επέθηαζε 

Βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο απηνύ ηνπ ζεκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο 

αλαζπγθξόηεζεο ηεο ΔΔΔ ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν κε βάζε 

νξηζκέλα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ε πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο ζπλδεδεκέλεο 

νξγάλσζεο θιπ. Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο όηη ε αλαζπγθξόηεζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

αληαπνθξηζεί ε ΔΔΔ ζε έλα επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη 

θαζεκεξηλά θαη αιιάδεη ηε κνξθή ηεο Μκε επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ηεο πλνκνζπνλδίαο καο. 

2. Σπκκεηνρή θαη Επηθνηλωλία: Οξγαλωηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα 

Βαζηθό εξώηεκα απηνύ ηνπ workshop είλαη ν εκπινπηηζκόο ησλ ηξόπσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηώλ ελίζρπζεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ Δκπνξηθώλ πιιόγσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ησλ Οκνζπνλδηώλ κε ηα κέιε ηνπο. 

3. Αληηκεηωπίδνληαο ην δήηεκα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ππθλόηεηαο: Κηλεηνπνίεζε — 

Αλαλέωζε 

ε κηα επνρή πνπ απνκεηώλνληαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί πόξνη θαη ππνλνκεύεηαη ιόγσ 

ηεο άξζεο ηεο επεθηαζηκόηεηαο ε ζπλδηθαιηζηηθή ιεηηνπξγία, πξνθύπηεη ε αλάγθε 

εκπινπηηζκνύ ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθέξεη ε ΔΔΔ. Ήδε κέζσ ηνπ 

ΙΝΔΜΤ θαη ηνπ ΚΑΔΛΔ, ε ΔΔΔ πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

ππνζηήξημεο ζηα λέα κέιε. Παξάιιεια αλαπηύζζεη κέξηκλεο γηα ηελ αλαλέσζε 

ζπλδηθαιηζηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηελ αλάδεημε λέσλ ζηειερώλ θαη ηδηαίηεξα γπλαηθώλ 

εκπόξσλ ζηα θεληξηθά όξγαλα. 

4. Αξωγή θαη ζηήξημε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο: Σπκβνπιεπηηθή - 

Τεθκεξίωζε - Καηάξηηζε 

To workshop ζα αλαιύζεη ηηο ηάζεηο ζηα πεδία ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο 

θαη ζα δηαπγάζεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

5. Επηρεηξεκαηηθόηεηα - Κνηλωληθή Επζύλε θαη Πνηόηεηα 

Όζνλ αθνξά ηηο Μ-ΠΜΔ (Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο), ε ΔΚΔ (Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζύλε) κπνξεί λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο 

ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ, όκσο ε πηνζέηεζε θαη ε 

πξνβνιή ηεο επηδέρνληαη βειηηώζεηο, εηδηθά ζηε δηάζηαζε ηεο ζπζηεκαηηθόηεηαο. 

6. Δηακόξθωζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ: Κνηλωληθόο Δηάινγνο θαη έξεπλα 

Ο θνηλσληθόο δηάινγνο ππήξμε κηα νπζηώδεο παξέκβαζε ζηελ επξσπατθή δεκόζηα 

ζθαίξα θαη κεηέβαιε άξδελ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γηλόηαλ αληηιεπηή ε 

εθπξνζώπεζε ζπκθεξόλησλ θαη ε παξαγσγή πνιηηηθώλ. θνπόο ηνπ workshop είλαη 

λα απνηηκήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ ζην εγρώξην ζεζκηθό 

ζύζηεκα θαη λα δηαηππώζεη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ ζην πεξηβάιινλ 

ηεο θξίζεο. 

7. Νέεο κνξθέο εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο: Πξνθιήζεηο - Δεκηνπξγηθή 

Πξνζαξκνγή θαη Πξννπηηθέο 

Αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθηύνπ, ν πξνζαλαηνιηζκόο ζε ζπγθεθξηκέλνπο δπλακηθνύο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ε έκθαζε ζηνλ ηνπξηζκό θαη ηε λαπηηιία, ε ρξεκαηνδόηεζε 

λέσλ ηδεώλ θαη ε δηθηύσζε πνιιώλ Μκε απνηεινύλ κνλόδξνκν γηα ηελ έμνδν ηεο 

ρώξαο από ηελ θξίζε. 
Σν πλέδξην ζα πξνινγίζεη ν Πξόεδξνο ηεο ΔΔΔ θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο. 



 

Θα απεπζύλνπλ ραηξεηηζκό νη θθ ηέθαλνο Κνκλελόο, Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Δκπνξίνπ, Γηώξγνο Καββαζάο πξόεδξνο ΓΔΒΔΔ, Θάλνο Βαζηιόπνπινο, Γεληθόο 

Γξακκαηέαο ΟΙΤΔ, Jacek Krawczyk, Πξόεδξνο ΔΟΚΔ - Οκάδα Δξγνδνηώλ, Peter 

Faross, Γεληθόο Γξακκαηέαο UEAPME, Ralph Kamphoner, Γηεπζπληήο 

Eurocommerce, Youcef Ghellab, Αλώηεξνο ύκβνπινο Κνηλσληθνύ Γηαιόγνπ θαη 

Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO). 

Κεληξηθόο νκηιεηήο ζα είλαη ν Gerard Atlan, Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Δκπνξίνπ ηεο Γ 

αιιίαο. 

ηα ζεκαηηθά εξγαζηήξηα ζα κεηέρνπλ: Δπγελία Σζνπκάλε-πέληδα, πξώελ 

βνπιεπηήο, Θεόδσξνο Μαηάιαο, Γξακκαηέαο Δξγαζηαθώλ, Δπηζηεκνληθώλ & 

Παξαγσγηθώλ Φνξέσλ ηεο Ν.Γ, Ρέλα Μπαξδάλε δηεπζύληξηα ηνκέα αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ΔΒ, Υξήζηνο Γνύιαο, Γηεπζπληήο ΙΝΔ ΓΔΔ, Πάξηο Ληληδέξεο, 

δηεπζπληήο ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ, Αιέμαλδξνο Λακλίδεο, Γελ. Γηεπζπληήο ΔΣΔ, Κώζηαο 

Παπαδάθεο (ILO), Νίθνο Βεξόπνπινο (Όκηινο νύπεξ Μάξθεη Βεξόπνπινο), 

Γεκήηξεο Γεκεηξηάδεο (ΔΟΚΔ), Νίθνο Ξπδάθεο, δεκνζηνγξάθνο, Αξηζηνηέιεο 

Καξβέιιαο, Πξόεδξνο ΔΛΔΣΡΟΠΔ θαη Παλαγηώηεο Γθεδεξιήο, από ηνλ Διιεληθό 

ύλδεζκν Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Δηζεγήζεηο θαη παξεκβάζεηο ζα θάλνπλ νη θαζεγεηέο: Δηξήλε Υεηιά, Βάιηα 

Αξαλίηνπ, Λάδαξνο Βξπδίδεο, Γηνλύζεο Γξάβαξεο Μηράιεο πνπξδαιάθεο, Βαζίιεο 

Καξδάζεο, Νίθνο Θενραξάθεο, Άξεο Αιεμόπνπινο, Υξηζηόθνξνο Βεξλαξδάθεο 

Δπζύκεο Παπαβιαζόπνπινο, Γεκήηξεο Σδνπγαλάηνο, Υαξάιακπνο Υξπζαλζάθεο 

θαη Μηράιεο Φαιηδόπνπινο. 


