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 Σσνέδριο και η Εηήζια Τακηική Γενική Σσνέλεσζη ηης ΕΣΕΕ» 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25-27 Απξηιίνπ 2014 ην 3° Σπλέδξην θαη ε Εηήζηα Ταθηηθή 

Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΕΣΕΕ κε εληππσζηαθή ζπκκεηνρή 220 αληηπξνζώπσλ από όιεο ηηο 

Οκνζπνλδίεο θαη ηνπο Εκπνξηθνύο Σπιιόγνπο ηεο ρώξαο. Η θεηηλή Γεληθή Σπλέιεπζε 

ηεο ΕΣΕΕ ήηαλ θαη θαηαζηαηηθή, δεδνκέλνπ όηη ςήθηζε θαη ην λέν Καηαζηαηηθό ηεο 

Σπλνκνζπνλδίαο. Αληηπξόζσπνη ηνπ Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ από όιε ηελ επηθξάηεηα θαη 

από όινπο ηνπο θιάδνπο ζπδήηεζαλ, πξνβιεκαηίζηεθαλ, θαηάζεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο θαη ηα αδηέμνδα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαδήηεζαλ πξνηάζεηο γηα ιύζεηο. Επηπιένλ, αλαπηύρζεθε 

ζνβαξόο πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο νξγάλσζεο ηα επόκελα ρξόληα. 

Άπαληεο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθώλεζαλ γηα ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο, αλαβάζκηζεο 

θαη επέθηαζεο ηεο ζπιινγηθόηεηαο ηεο ΕΣΕΕ, γηα λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν θνηλσληθν-

νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Σε απηό ην πιαίζην, νη βαζηθέο θαηαζηαηηθέο αιιαγέο πνπ 

εγθξίζεθαλ από ην ζώκα ησλ αληηπξνζώπσλ ήηαλ: (1) ε κεηνλνκαζία ηεο Εζληθήο 

Σπλνκνζπνλδίαο Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ ζε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ θαη (2) ε πξόβιεςε γηα ηελ ύπαξμε 

πλεξγαδόκελσλ Μειώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ κε δηθαίσκα ιόγνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

λέαο ΕΣΕΕ. 

Επηπιένλ, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΕΣΕΕ γηα ην 2014 πξνρώξεζε ζηελ έγθξηζε ηνπ 

αθόινπζνπ ςεθίζκαηνο: 

Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΕΛΛΗΝΘΚΉ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ & 

ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ (ΕΕΕ) πξαγκαηνπνηνύκελε ζηηο 26 θαη 27 Απξηιίνπ 2014 

ζηελ Κπιιήλε ηεο Ηιείαο, κε εληππσζηαθή ζπκκεηνρή 220 αληηπξνζώπσλ από ην ζύλνιν 

ηεο επηθξάηεηαο, αζρνιήζεθε εθηεηακέλα κε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην 

εκπόξην θαη ε θνηλσλία γεληθόηεξα ελ κέζσ ηεο θξίζεο, ηεο ύθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο θαη απνθάζηζε ηελ έθδνζε ηνπ θάησζη ςεθίζκαηνο: 

• Η αληνρή ηεο Μκε εκπνξηθήο επηρείξεζεο έρεη θζάζεη ζηα όξηα ηεο. Καινύκε ηελ 

Κπβέξλεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη κε ηνπο παξαγσγηθνύο θνξείο έλα νπζηαζηηθό, θαιόπηζην, 

επνηθνδνκεηηθό θαη δηαθαλή δηάινγν κε ζηόρν ηελ δηάζσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειιεληθήο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

• Η πλέιεπζε θαιεί ηνλ εκπνξηθό θόζκν λα ππνζηεξίμεη όινπο ηνπο εκπόξνπο πνπ 

θαηέξρνληαη σο ππνςήθηνη γηα νπνηνδήπνηε αμίσκα ζηηο επεξρόκελεο απηνδηνηθεηηθέο 

εθινγέο θαη ζηηο επξσεθινγέο. 

• ηεξίδνπκε ηα Επηκειεηήξηα, ηα νπνία κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ελεξγά ηελ κηθξνκεζαία 

ειιεληθή επηρείξεζε, σο Κέληξα Εμππεξέηεζεο Επηρεηξήζεσλ. 

• Ζεηνύκε ηελ ελίζρπζε όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κεθαινληάο, πνπ έρνπλ ππνζηεί ζε 



εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκό ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζεηζκνύ πνπ έπιεμε ην λεζί θαη θηλδπλεύνπλ λα 

αλαζηείινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

• Να παξακείλεη ε ηειεηή ηεο αθήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζηνλ ηόπν πνπ εδώ θαη 

ρηιηάδεο ρξόληα πξαγκαηνπνηείηαη, ζηελ αξραία Οιπκπία. 

Τέινο, ν Πξόεδξνο ηεο ΕΣΕΕ θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήισζε: 

«...Με κεγάιε ηθαλνπνίεζε δηαπίζησζα όηη ε ζπδήηεζε ήηαλ πινύζηα θαη εμαηξεηηθά γόληκε 

γηα ηελ ΕΕΕ. Σν ζπλέδξην θαη ε ζπλέιεπζε έδεημαλ ηε κεγάιε σξηκόηεηα ηνπ εκπνξηθνύ 

θόζκνπ, ησλ Οκνζπνλδηώλ θαη ησλ Εκπνξηθώλ πιιόγσλ απέλαληη ζηηο αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο 

επνρήο. Οη εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη καο, άλζξσπνη κε πνιύ κεγάιε εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα 

ηνπο θαη βαζηά γλώζε, επηρείξεζαλ λα ραξηνγξαθήζνπλ έλα αραξηνγξάθεην πεδίν, λα 

αλαδείμνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο θάζε θαηλνκέλνπ θαη καο επηζήκαλαλ ιεπηέο 

απνρξώζεηο ηηο νπνίεο πηζαλόλ λα αγλννύζακε. Νηώζσ ηδηαίηεξα πεξήθαλνο γηα ην 3ν 

πλέδξην ηεο ΕΕΕ θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2014 γηαηί απνηεινύλ πιένλ δηαδηθαζίεο-

ζηαζκνύο ζηε ζπιινγηθή καο ηζηνξία. Θα καο επηηξέςεη λα αηελίζνπκε ην κέιινλ κε 

κεγαιύηεξε αηζηνδνμία, λα εθνδηαζηνύκε κε απηνπεπνίζεζε γη’ απηά πνπ πξέπεη λα 

πξάμνπκε θαη λα πξνσζήζνπκε ζηα επόκελα ρξόληα. Όινη καο απνδείμακε όηη δελ 

θνβόκαζηε λα δνύκε απξνθαηάιεπηα ηελ θαηάζηαζε θαη λα πξνβνύκε ζηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο...» 


