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ΘΕΜΑ: Ελληνική συμμετοχή στο «European  Parliament of Enterprises 2018» 
             (Βρυξέλλες 10.10.2018)    
 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, το συνέδριο «Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων 2018» (European  Parliament of Enterprises 
2018) το οποίο έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο. 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων (EPE) διοργανώνεται κάθε 

δύο χρόνια από την EUROCHAMBRES στα πρότυπα μιας κοινοβουλευτικής 
συνεδρίασης και είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση σε επίπεδο ΕΕ η οποία δίνει το λόγο 
απευθείας στους ευρωπαίους επιχειρηματίες. 

 
Σκοπός της συνάντησης είναι η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος που 

αναπτύσσεται μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των επιχειρήσεων 
ούτως ώστε οι οι ευρωπαίοι νομοθέτες να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς των ευρωπαίων επιχειρηματιών.    

 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 736 εκπρόσωποι από 36 χώρες. Η Ελληνική 

αποστολή απαρτιζόταν από εκπροσώπους 25 επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, 
συνοδευόμενη από τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. 
Παύλο Ραβάνη. Την Τρίτη 9  Οκτωβρίου παρατέθηκε γεύμα στους συμμετέχοντες 
από το Γραφείο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Βρυξέλλες,  με 
συμμετοχή ελλήνων Ευρωβουλευτών και τοπικών παραγόντων.   

 
Κύριοι ομιλητές του EPE 2018 ήταν ο κ. Antonio Tajani, Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Andrä Rupprechter, σύμβουλος της Αυστριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ. Christoph Leitl, 
Πρόεδρος του Ευρωεπιμελητηρίου.  Ακολούθησε ενημέρωση  απο ευρωβουλευτές 
και κοινοτικούς εκπροσώπους, όπως για παράδειγμα τη κα Martina Dlabajova - 
Ευρωβουλευτή, Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η 
οποία αναφέρθηκε στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ως μία από τις 
σοβαρότερες προκλήσεις στην επιχειρηματική ανάπτυξη σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του Economic Survey 2018 του Ευρωεπιμελητηρίου 
(https://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/EES_2018__Analysis_of_Results-
2017.pdf). Ο κ. Bernd Lange - Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου, ανέφερε ότι η ΕΕ προσφέρει μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση στο 
τραπέζι των εμπορικών διαπραγματεύσεων με άλλες μεγάλες παγκόσμιες 
οικονομίες, ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητά, δεδομένου ότι πάνω από 
30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές ενώ ο κ. 
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Βλαντιμίρ Dlouhy, Πρόεδρος του  Εμπορικού Επιμελητηρίου της Τσεχίας, εξέφρασε 
τους γενικότερους προβληματισμούς για το μέλλον της Ευρώπης.  

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήματα και 

ψήφισαν για θέματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Από ελληνικής 
πλευράς, ο κ. Στέφανος Γεωργιάδης, επιχειρηματίας από τον χώρο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, εξέφρασε 
τον προβληματισμό του για τις πολιτικές που αναπτύσσονται γύρω από τα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πόσο πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος 
στις πολιτικές συνοχής της ΕΕ.    

 
Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε  ο κ. Μichel Barnier o οποίος αναφέρθηκε 

στις εξελίξεις για το Brexit κυρίως σε θέματα που αφορούν στις μελλοντικές 
διασυνοριακές συναλλαγές της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι από την εκδήλωση απείχε η αντιπροσωπεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
Όλες οι πληροφορίες για την εκδήλωση και οι ομιλίες των συμμετεχόντων 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα   https://www.parliament-of-enterprises.eu/   
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