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3ο Οικονομικό Φόρουμ του Ευρωεπιμελητηρίου 

ΡΩΜΗ, IΤΑΛΙΑ, 07-08 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
 
              H 3η έκδοση του Οικονομικού Φόρουμ του Ευρωεπιμελητηρίου (EEF 2019) θα 
φιλοξενηθεί από το UNIONCAMERE, στις 7-8 Οκτωβρίου και θα λάβει χώρα στη Ρώμη, της 
Ιταλίας.    
 
             Η εκδήλωση θα φέρει σε επαφή 300 ηγέτες των Ευρωπαϊκών εθνικών και τοπικών 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και ειδικούς προκειμένου να συζητήσουν πως 
το μεταβαλλόμενο πολιτικό και οικονομικό τοπίο της Ευρώπης μπορεί αφενός να 
επηρεάσει την  επιχειρηματική κοινότητα και αφετέρου τις πρακτικές και σαφείς 
αντιδράσεις των Επιμελητηρίων και των μελών τους.   
 

EEF 2019–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

            Η επικείμενη νέα νομοθετική περίοδος της ΕΕ θα ανοίξει το δρόμο για την ταχεία 
μετατροπή προς μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων 
βιομηχανία. Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα θα μεταφερθεί σε ένα διαφορετικό σχέδιο 
στο οποίο η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η απομάκρυνση των εμπορικών εμποδίων 
και η προώθηση ενός δίκαιου παγκόσμιου τοπίου για επενδύσεις συνάδουν με το νέο 
πλαίσιο αναφοράς και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτό. 
Επιπλέον ,o κοινωνικός πυρήνας των αξιών της ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη 
και τη βιομηχανική μετατροπή.  

 

              Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ενδυναμωθούν 
και να δεσμευτούν ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα ακολουθήσουν πολιτικές που είναι 
φιλικές προς την επαγγελματική απασχόληση, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, 
ότι θα εξασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ γρήγορου και προσβάσιμου για όλους 
μετασχηματισμό, την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή.   

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Επιμελητήρια πρέπει να είναι δραστήρια στην αλλαγή και να 

αντιδρούν αποτελεσματικά σε αυτήν. 

 

              Πρέπει να εμπλακούμε με τα βασικά ζητήματα των επιχειρηματιών, όπως η 

έλλειψη δεξιοτήτων, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πολυμερές εμπορικό σύστημα, η 

ψηφιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη σε φυσικούς πόρους, η ολοκλήρωση της 

Ενιαίας Αγοράς μεταξύ άλλων. 
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Το EEF 2019 θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή και σύγκριση ιδεών, καλών 

πρακτικών και συγκεκριμένων εμπειριών, έτσι ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις 

κοινωνικοοικονομικές τάσεις του 21ου αιώνα  και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 

δίκτυο. 

 

             Με αυτό τον τρόπο, τα Επιμελητήρια μπορούν να αναπτύξουν εμπνευσμένα σχέδια 
για το πως μπορούν να επιτύχουν βελτιώσεις, για το πώς να προσαρμόσουν συγκεκριμένες 
πρακτικές άλλων στις δικές τους ανάγκες, με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους. 
 

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων 

δεν θα είναι σχετικές μόνο για τα Επιμελητήρια σε ένα άμεσο πρακτικό επίπεδο, αλλά θα 

εξυπηρετήσουν επίσης έναν πιο μακροπρόθεσμο σκοπό: να κατανοήσουν τη στάση των 

Επιμελητηρίων ως προς τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, ποιες είναι οι ανάγκες τους και 

πώς μπορούν οι ανάγκες αυτές  να εκπληρωθούν από την ΕΕ. 

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν, μαζί με το Ευρωεπιμελητήριο, να ενδυναμωθούν 

ώστε να παρουσιάσουν την δική τους οπτική και τα αιτήματά τους ως προς τα Ευρωπαϊκά 

Θεσμικά Όργανα. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία, το Δίκτυο των Επιμελητηρίων μπορεί να 

λειτουργήσει ως ο κύριος συνομιλητής που εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες  στην ΕΕ και να 

έχει ισχυρότερη θέση στο διάλογο με τα Θεσμικά Όργανα.   

 

EEF 2019 - ΘΕΜΑΤΑ 
 
 Κατά τη διάρκεια αυτού του διήμερου Φόρουμ , θα διεξαχθούν 2 κύκλοι από 3 

διαφορετικές παράλληλες συνεδριάσεις και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν 2 

θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο να παρακολουθήσουν. Αυτό επιτρέπει, πρώτον, 

να υπάρχουν μικρότερες ομάδες συζήτησης και, δεύτερον, δίνει περισσότερη δυνατότητα 

επιλογής καθώς κάθε Επιμελητήριο έχει τις δικές του προτεραιότητες, προκλήσεις και 

δυνατότητες. 

  Τα θέματα αυτών των συνεδριών είναι: 

▪ Χρηματοδότηση της βιώσιμης μετάβασης για τις SMEs και τρόποι ανάμειξης 
των Επιμελητηρίων 

▪ Αγκαλιάζοντας την ψηφιοποίηση - Αναδιαμόρφωση των CCI 
▪ Ας κλείσουμε το χάσμα των δεξιοτήτων! 
▪ Πάμε διεθνή - επιχειρηματικές ευκαιρίες πέρα από την ΕΕ 
▪  Απελευθέρωση του επιχειρηματικών δυνατοτήτων της Ευρώπης 
▪ Διασυνοριακές επιχειρήσεις - Εφαρμογή της Ενιαίας Αγοράς  
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                Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, η συζήτηση θα 
επικεντρωθεί στον προσδιορισμό των προκλήσεων για τις επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τα 
βασικά θέματα και στην αναζήτηση λύσεων από την πλευρά των Επιμελητηρίων για την 
αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.  

Οι συνεδριάσεις έχουν σκοπό να παρέχουν πρακτικά παραδείγματα, όπως καλές και 

/ ή κακές εμπειρίες σχετικά με τη θεματική που θα μοιραστούν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες 

και συγκεκριμένες απαντήσεις στα θέματα που θα προκύψουν από τη συζήτηση. Η 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στη συζήτηση είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχή έκβαση αυτής της πρωτοβουλίας.  
Τέλος, θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της κάθε συνεδρίασης ένα τελικό 

συμπέρασμα με προτάσεις και όλες αυτές οι προτάσεις θα παρουσιαστούν στο τέλος της 

εκδήλωσης κατά την Ολομέλεια.  
Εκτός από αυτές τις παράλληλες συνεδριάσεις, έχει προγραμματιστεί μια ευρεία 

συνάντηση Ολομέλειας πριν από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης με θέμα «Το μέλλον της 

Ευρώπης και το μέλλον των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων: άρρηκτα συνδεδεμένο;». 

Στόχος είναι να συγκεντρώσει όλους τους συμμετέχοντες για να εξετάσουν το μέλλον της 

Ευρώπης και των Επιμελητηρίων και να συζητήσουν μαζί ποιες είναι οι προτεινόμενες 

προκλήσεις / ευκαιρίες που προσφέρει.     

 

EEF 2019 - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ 
 

        Εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών και εθνικών Επιμελητηρίων από κάθε γωνιά της 
Ευρώπης και πέραν αυτής καλούνται να συμμετέχουν σε αυτή την  συγκέντρωση που θα 
παρίστανται ηγέτες των Επιμελητηρίων, ανώτεροι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, ειδικοί στα 
επιμελητηριακά ζητήματα, άτομα που ασκούν επιρροή (influencers) και διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης. 
 

              Οι εγγραφές για το EEF 2019 μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της ειδικής 

σελίδας, στην οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι σχετικές πληροφορίες για την εκδήλωση.  

 

http://eurochambres-economic-forum.eu/

