
    

 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΩΝ ΣΙ ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 

 

Η ζπκκεηνρή ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Δπξσεθινγέο ην ζέκα ηεο επηζηνιήο πνπ 

απέζηεηιε ζηνλ πξόεδξν ηεο ΚΔΔΔ θ. Μίραιν θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ θνκκάησλ ν πξόεδξνο ηεο 

ΔΔΔ Βαζίιεο Κνξθίδεο αλαθέξνληαο κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: 

 

* 

Κύξηε Πξόεδξε, 

 

Οη εξρόκελεο εθινγέο γηα ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο, ηόζν γηα ηελ ρώξα 

ηεο όζν θαη γηα ην πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό εγρείξεκα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο.  Η Δπξώπε, 

επξηζθνκέλε ζηε δίλε κηαο πξσηνθαλνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξνζπαζεί –θαη κέρξη ζηηγκήο 

απνηπγράλεη- λα δώζεη ηεο πξνζήθνπζεο απαληήζεηο θαη έηζη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηεο 

πξνθιήζεηο πνπ απεηινύλ ηελ πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή ηεο. 

 Η Διιάδα ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζην επίθεληξν ηεο θξίζεο, δίλνληαο ζθιεξή κάρε θαη 

θάλνληαο ηεξάζηηεο ζπζίεο γηα λα ππεξβεί κηα θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηελ ίδηα ηελ ύπαξμή ηεο. 

Αλάινγα λνζνύλ θαη ππνθέξνπλ νη έιιελεο κεζαίνη αζηνί θαη λνηθνθπξαίνη, ε αγνξά ηεο θαη νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  Όινη ηεο έρνπκε βξεζεί εθόληεο – άθνληεο ζηελ πξώηε γξακκή ησλ 

ζπζηώλ έρνληαο πιεξώζεη βαξύ θαη δπζαλάινγν ηίκεκα ηεο ύθεζεο πνπ πιήηηεη ηελ θνηλσλία θαη 

ηελ νηθνλνκία ηεο.  πλαθόινπζα, έρνπκε πιένλ ηε βεβαηόηεηα όηη ε θσλή θαη ε δηακαξηπξία ηεο 

πξέπεη πηα λα αθνπζηεί δπλαηά ηεο Βξπμέιιεο θαη ζην ηξαζβνύξγν, εθεί πνπ εμπθαίλεηαη ην κέιινλ 

ηεο ρώξαο – ην κέιινλ ηεο! 

Δλόςεη απηώλ ησλ δεδνκέλσλ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο πλνκνζπνλδίαο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζε 

ηεο 27
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2014, έιαβε ηελ ηζηνξηθή απόθαζε λα δεηήζεη από ηεο πνιηηηθνύο αξρεγνύο ηελ 

έληαμε εθπξνζώπσλ ηνπ κηθξνκεζαίνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ, ζε εθιόγηκε ζέζε ηεο 

ζπλδπαζκνύο ηεο.   

ε αληίζεηε πεξίπησζε,  νη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο θαη έκπνξνη έρνπκε θαζήθνλ θαη 

ππνρξέσζε λα δηεθδηθήζνπκε πιένλ κόλνη ηεο ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηελ επξσπατθή ηεο 

εθπξνζώπεζε, κέζσ ησλ πξνβιεπόκελσλ δηαδηθαζηώλ.  Δθόζνλ ινηπόλ πεξάζεη άθαξπε ε 

πξνζεζκία ησλ 30 εκεξώλ πνπ έρνπκε ηάμεη ηεο ηεο πνιηηηθνύο αξρεγνύο, ζα δηεξεπλεζεί, από 

θνηλνύ κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ θαη ηεο ζέζεηο ησλ 59 Πξνέδξσλ ησλ θαηά ηόπνπο 

Δπηκειεηεξίσλ, ε πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ηεο «Πολιτικής Οργάνωσης Μικρομεσαίων», ηεο 

πξνβιέπεη ε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ηεο επξσεθινγέο.  Μνλαδηθόο ζηόρνο ηεο, ε εθινγή 

εθπξνζώπνπ ηεο ειιεληθήο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην Δπξσθνηλνβνύιην 

(επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή επηζηνιή).  

Θεσξνύκε όηη, ε θίλεζή ηεο απηή ζα ηαξάμεη ηα ιηκλάδνληα ύδαηα, ζα επηηξέςεη ηελ εθπξνζώπεζε 

ησλ κηθξνκεζαίσλ ζηελ Δπξώπε, ζα θάλεη γλσζηή ηεο εηαίξνπο θαη δαλεηζηέο ηεο ηελ νπηηθή ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο θαη ζα εληζρύζεη ην νπινζηάζην θαη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηεο ρώξαο γηα 

έμνδν από ηελ θξίζε.  

ην πιαίζην απηό, παξαθαινύκε λα ηεο γλσζηνπνηήζεηε ηεο απόςεηο ηεο ηεο πξνζέζεηο ηεο, θαζώο 

θαη ηεο πξνηάζεηο θαη ηδέεο ηεο έσο ηεο 17 Φεβξνπαξίνπ ε.ε., εκεξνκελία πνπ ζα επαλαζπγθιεζεί ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε πνξεία ηεο πξόηαζεο. 
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