
 

Εκλογή Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στη θέση του 
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μμε Επιχειρήσεων -

 UEAPME 
  
Πραγματοποιήθηκε, προ ημερών στις Βρυξέλλες, η Γενική Συνέλευση της UEAPME, 
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μμε επιχειρήσεων, προκειμένου να εκλέξει το νέο 
Διοικητικό της Συμβούλιο και να κατανείμει τα αξιώματα της Διοίκησης. Κατά 
τη σχετική διαδικασία αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης 
του κεντρικού διοικητικού οργάνου της UEAPME της περιόδου 2015-2016, 
ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
οργάνωσης , στην θέση του Αντιπροέδρου. 
Η UEAPME, στην οποία η ΕΣΕΕ συμμετέχει από το 2012, είναι η εργοδοτική 
οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εμπορικών 
και Μμε επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστά τον έναν από τους 
τέσσερις ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους μαζί με τις 
οργανώσεις ETUC, Businesseurope, CEEP που συμμετέχουν στο ανώτατο επίπεδο 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ. Στην UEAPME συμμετέχουν 80 οργανώσεις – μέλη από 34 χώρες, κατά κύριο 
λόγο εθνικές Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες των ΜμΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές 
οργανώσεις, καθώς και συνδεδεμένα μέλη που υποστηρίζουν τις ΜμΕ πανευρωπαϊκά. 
 Η UEAPME εκπροσωπεί πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν 
περίπου 55 εκατομμύρια εργαζόμενους.  
Η εκλογή του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στη θέση του 
Αντιπροέδρου της UEAPME, ενισχύει σημαντικά τη θέση της Συνομοσπονδίας ως 
θεσμικού εκπροσώπου του ελληνικού εμπορίου και της ελληνικής μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και πολλαπλασιάζει θετικά το εύρος παρέμβασής 
της στα κέντρα λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων, αφού την επόμενη τριετία από 
την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διατεθούν 75 δις ευρώ για 
μακροχρόνιες επενδύσεις στο χώρο των ΜμΕ. 
  
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, η διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ 
κ. Βάλια Αρανίτου και ο τ. πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Δ. Δημητριάδης συναντήθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές κ.κ. 
Ε. Κεφαλογιάννη, Ε. Βόζεμπεργκ, Μ. Σπυράκη, Γ. Κύρτσο, Ν. 
Ανδρουλάκη, Γ. Κατρούγκαλο και τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου κ. 
Δ. Παπαδημούλη. 
Σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές παρεδόθη πλήρες υπόμνημα με τις θέσεις -
 προτάσεις της ΕΣΕΕ με τίτλο «Εμπορικός οδικός άξονας για το ελληνικό εμπόριο και 
την ανάπτυξη με απασχόληση». Επίσης συζητήθηκε η 
έκθεση Ράιχενμπαχ της TaskForce με αναφορά στη χάραξη πολιτικής για τις 
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αναλύθηκε η τελευταία μελέτη της ΕΣΕΕ 
για τις «Χωρικές Συγκεντρώσεις εμπορικών επιχειρήσεων/ χαρτογράφηση εμπορικών 
κέντρων και καταγραφή της κατανάλωσης» καθώς και τα συμπεράσματα της Ετήσιας 
Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου «ΕΕΕΕ-2014» του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ.  
 
Η σημασία της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας έχει αναγνωριστεί ευρωπαϊκά με 
κάθε δυνατό τρόπο μέσω της "small business act" και της γενικευμένης 
πλέον προτροπής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα». Δυστυχώς όμως 
η οικονομική πολιτική μέχρι τώρα δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη τόσο τη σημασία όσο 
και τη μεγάλη συμβολή αυτών των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη, στην κοινωνική 
συνοχή και στην οικονομική ευημερία. Στις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε. λειτουργούν 5,5 
εκ. αμιγείς εμπορικές επιχειρήσεις που απασχολούν 29 εκ. εργαζόμενους, 
εξυπηρετούν 500 εκ. καταναλωτές και δημιουργούν το 11% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 
οικονομίας. 



  
Ειδικότερα, στην Ελλάδα σήμερα, οι περίπου 280.000 εμπορικές επιχειρήσεις 
απασχολούν 624.500 άτομα, καλύπτοντας το 17,6% της συνολικής απασχόλησης 
στην οικονομία. Κατά την περίοδο της κρίσης (2008/2014), το εμπόριο δέχθηκε 
ισχυρές πιέσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε απώλεια περίπου 100.000 εμπορικών 
επιχειρήσεων και 220.000 θέσεων εργασίας. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι 
το μεγάλο πλήθος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που προσπαθούν να 
προσαρμοστούν στις συνεχώς εντεινόμενες συνθήκες ανταγωνισμού. Το εμπόριο, ένα 
κατεξοχήν ανοιχτό επάγγελμα, χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με 
τις κινήσεις της αγοράς, την άμεση διάδραση με τους καταναλωτές και το μεγάλο 
ρίσκο που καλείται να αναλάβει και να διαχειριστεί ο Έλληνας ΜμΕ 
επιχειρηματίας. Στο υπόμνημα με τις θέσεις-προτάσεις της ΕΣΕΕ για το εμπόριο και 
την ανάπτυξη συμπεριλαμβάνονται 12 Άμεσες Δράσεις στήριξης της μικρομεσαίας 
εμπορικής επιχειρηματικότητας, οι οποίες συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής: 
1. Δημιουργία πλαισίου υπαγωγής επιχειρήσεων στην έννοια της «εντός 
κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης». 
2. Διαμόρφωση ενός δικτύου στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με δράσεις 
όπως για παράδειγμα τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου «Open Malls». 
3. Παροχή προσαρμοσμένης καθοδήγησης προς τις ΜμΕ με την εξέλιξη της 
υπηρεσίας του «δικηγόρου του εμπόρου», στη θεσμοθέτηση του «Συνηγόρου 
του Επιχειρηματία», είτε ως αυτόνομης Ανεξάρτητης Αρχής, είτε ως αυτοτελούς 
 Τμήματος του «Συνηγόρου του Πολίτη». 
4. Υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη 
των ΜμΕ μεταξύ συνεργειών- συνεργασιών όλων των φορέων. 
5. Δημιουργία σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για «μικροδάνεια» 
στις ΜμΕ. 
6. Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) ειδικού 
σκοπού με τραπεζικές εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες.  
7. Σχέδιο αντιμετώπισης της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς όσων 
διαμορφώνουν «υψηλές εισαγόμενες τιμές» στην ελληνική αγορά με 
κατεύθυνση «Μια τιμή-χαμηλή τιμή». 
8. Σχέδιο στήριξης και κίνητρα διαδοχής της μικρομεσαίας οικογενειακής 
επιχείρησης. 
9. Θέσπιση ενός μοντέλου «point system» για το σύστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. 
10. Σχέδιο δράσης για τη προστασία του ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνεργασία 
με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 
11. Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου για δημιουργία ανάπτυξης με 
απασχόληση.  
12. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων για στοχευμένη αξιοποίηση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ 2014-
2020. 
  
  
Σχετικά, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε:  
 
Ευχαριστώ πολύ τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου για την αναγνώριση της δράσης 
της ΕΣΕΕ και τη πολύ τιμητική εκλογή μου στο ΔΣ της UAPME, που εκπροσωπεί 
επάξια τους φορείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας (SMEs) στην Ευρώπη. 
Ελπίζω η θητεία μου να είναι δημιουργική για την επιχειρηματικότητα της χώρας μου. 
Σήμερα ο έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν είναι ο ίδιος με χθες. Η 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε κρίση, 
συμπαρασυρόμενη από την  ύφεση, αλλά είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις, να εισάγει καινοτομίες και να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα για τον 
εκσυγχρονισμό της και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Με την ευκαιρία της επίσκεψής 
μας στις Βρυξέλλες ευχαριστούμε τους Έλληνες εκπροσώπους μας στο 



Ευρωκοινοβούλιο για το έντονο ενδιαφέρον τους καθώς και για τις ουσιαστικές 
συναντήσεις μας. Συζητήσαμε τη στενή συνεργασία μας σε συγκεκριμένες δράσεις, 
ενώ ζητήσαμε σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
προσέγγισης "think small, think commerce" να υποστηρίξουν τις προτάσεις της ΕΣΕΕ 
"Commercial road map to development with employment" και την ευρωπαϊκή μας 
εκστρατεία "rethink of Greece, trust Hellenic commerce". 
 
 
 


