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Μήνυμα
Προέδρου

Η δημιουργία της ΕΣΕΕ το 1994 ως Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου αποτελεί έκφραση της συλλογικής βούλησης
των Ελλήνων εμπόρων για να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση των
συμφερόντων τους σε κορυφαίο επίπεδο.
Ο εμπορικός συνδικαλισμός δεν είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών, αλλά αντίθετα το ιστορικό του
βάθος φτάνει έως και τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και ιδρύονται και οι πιο σημαντικοί Εμπορικοί Σύλλογοι
των μεγάλων ελληνικών πόλεων. Η μετονομασία της ΕΣΕΕ το 2014 σε Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας σηματοδοτεί τη φιλοδοξία της να εντάξει στη δύναμή της και να εκπροσωπήσει τη μικρή και
μεσαία επιχειρηματικότητα εν γένει, η οποία στη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης υπέστη μεγάλες πιέσεις
κι έδωσε μάχες για την οικονομική της επιβίωση.
Στο πλαίσιο αυτό, μόνιμη επιδίωξη του εμπορικού συνδικαλισμού διαχρονικά και σε όλες τις βαθμίδες εκπροσώπησης
(Εμπορικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, ΕΣΕΕ), είναι η προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής μικρομεσαίας
επιχείρησης μέσα από συλλογικά όργανα, ικανά να παρεμβαίνουν ως ισότιμοι και αξιόπιστοι συνομιλητές στον διαρκή
δημόσιο διάλογο με το ελληνικό κράτος, τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, αλλά και με τους λοιπούς εκπροσώπους
της επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Ο εμπορικός συνδικαλισμός εξελίχθηκε, σε συνάφεια με τις αλλαγές
στο διεθνές και εγχώριο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στις διαρκείς
προκλήσεις που αναδύονταν.
Παρά την οικονομική και πολιτική αστάθεια της τελευταίας δεκαετίας, ο εμπορικός κόσμος δεν απέδειξε μόνο τη
δύναμη και την ανθεκτικότητά του αλλά κατάφερε να συνεισφέρει σημαντικά στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της
εθνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην πολυπόθητη ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας. Η ΕΣΕΕ, λειτούργησε ως όφειλε,
ανταποκρινόμενη στις συνεχείς προκλήσεις και αναταράξεις που αμφισβήτησαν τη βιωσιμότητά τους, παρεμβαίνοντας
με προτάσεις και τεκμηριωμένες θέσεις σε διαβουλεύσεις με τους παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της χώρας.
Η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους μεγαλύτερους
εργοδότες, απασχολώντας περισσότερους από 690.000 ανθρώπους, μέσα από τις 236.000 επιχειρήσεις που
λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας. Πίσω όμως, από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται κάτι πιο σημαντικό. Οι άνθρωποι
που τολμούν και επιχειρούν υπεύθυνα δημιουργώντας προοπτικές για πρόοδο και ευημερία στον τόπο τους. Ο
ανθρώπινος παράγοντας του εμπορίου αποτελεί την ουσιαστική ισχύ της ΕΣΕΕ και τη βάση για να συνεχίσει να
διεκδικεί ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα.
Το μέλλον δεν είναι μακριά και οι μεταβολές που συντελούνται στον ευρωπαϊκό επιχειρηματικό χάρτη δεν αφήνουν
περιθώρια εφησυχασμού στο ελληνικό επιχειρείν. Είναι αναγκαίο να τροφοδοτήσουμε τον εμπορικό κόσμο με
εργαλεία για την ομαλή μετάβασή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό, να εξοικειώσουμε τους ανθρώπους μας με
την κατάλληλη τεχνογνωσία, φωτίζοντας το δρόμο τους προς το οικονομικό μέλλον της χώρας. Ένας νέος κόσμος,
αισιόδοξος και ελπιδοφόρος ανοίγεται μπροστά μας. Και ενωμένοι μπορούμε να επιδιώξουμε και να κερδίσουμε
περισσότερα.
Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να παραμένει πιστή στο ρόλο και τις ιδρυτικές τις αξίες, να στηρίζει το ελληνικό εμπόριο και
τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε η υπεύθυνη φωνή και ο κύριος εκπρόσωπος των
ανθρώπων αυτής της κοινωνικής ομάδας· εκφράζοντας αυτούς, στηρίζουμε τελικά και την ίδια τη χώρα.
Γεώργιος Καρανίκας
Πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας
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Ποιοι Είμαστε

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε από
την πρωτοβουλία των Εμπορικών Συλλόγων για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων
με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων του εμπορικού κλάδου αλλά
και από την απαίτηση των καιρών για οργάνωση σε κεντρικό επίπεδο.
Η ΕΣΕΕ, εκπροσωπεί θεσμικά και υπεύθυνα το εμπόριο
και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έχοντας στη
δύναμή της 16 Ομοσπονδίες, 325 Εμπορικούς Συλλόγους
και 5 συνδέσμους Εμπορικών Αντιπροσώπων από όλη
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τη χώρα. Αποτελεί την υπεύθυνη «φωνή» του ελληνικού
εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τον
ισχυρό εκπρόσωπο της «ραχοκοκαλιάς» της ελληνικής
οικονομίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Εκπροσωπεί τον εμπορικό
κόσμο και τη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.

• Συμμετέχει ως ισότιμος
κοινωνικός εταίρος στην
υπογραφή της Εθνικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
καθώς και της κλαδικής
σύμβασης εμπορίου, ενώ μετέχει
στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΟΠΕ) και σε πλήθος
θεσμικών οργάνων.

• Αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο
των επιχειρήσεων και επιδιώκει
την εμπέδωση μιας κουλτούρας
κοινωνικής προσφοράς σε
εθελοντική βάση.

• Εργάζεται για να αναδειχθεί το
Εμπόριο ως η ατμομηχανή που
θα οδηγήσει στη βιώσιμη και
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη.

• Προωθεί την ανταγωνιστικότητα,
την οικονομική ανάπτυξη και την
πρόοδο του τόπου.

• Αριθμεί 16 Ομοσπονδίες,
325 Εμπορικούς Συλλόγους
και 5 Συνδέσμους Εμπορικών
Αντιπροσώπων.
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Οργανωτική
Δομή
Τα όργανα διοίκησης της ΕΣΕΕ
αποτελούνται από την Γενική Συνέλευση
των Αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών, το
Διοικητικό Συμβούλιο, το Προεδρείο και την
Ελεγκτική Επιτροπή.

ΕΣΕΕ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
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Η Ιστορία της
ΕΣΕΕ

Η ίδρυση της ΕΣΕΕ δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Ουσιαστικά, είναι η κατάληξη μιας
μακράς διαδρομής που ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα, όταν έκαναν την εμφάνιση τους
οι πρώτοι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι που δραστηριοποιήθηκαν στην χώρα.
Έτσι, η ΕΣΕΕ δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των μεγάλων τοπικών Εμπορικών
Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική κοινωνία από τα τέλη του 19ου και
τις αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίοι στην πορεία του χρόνου αναζήτησαν στενότερη
μεταξύ τους επικοινωνία και συνένωση των δυνάμεων τους, για την αντιμετώπιση
των κοινών τους προβλημάτων και, γενικότερα, των ζητημάτων του εμπορίου.
Ο πρώτος Εμπορικός Σύλλογος συστήνεται το 1865 στη Σύρο, με την ονομασία «Εταιρία των Ελευθεριών του
Εμπορίου», και ακολουθεί το 1900 στον Πειραιά, το 1902 στην Αθήνα, και το 1904 στην Πάτρα. Η ισχυρή τοπική
διάσταση του εμπορικού συλλόγου τον αναδεικνύει σε σημείο αναφοράς για την οικονομική και κοινωνική ζωή κάθε
περιοχής και ταυτόχρονα του δίνει το κύρος και τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο σε
τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, υπάρχει προσπάθεια διαμόρφωσης και
ενός ενιαίου σχήματος εθνικής δικτύωσης, η οποία
τελεσφορεί στις 21 Μαΐου το 1959 όπου συγκαλείται στα
γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς η πρώτη
πανελλαδική σύσκεψη προέδρων εμπορικών συλλόγων,
με την οποία συγκροτείται το Συντονιστικό Συμβούλιο
Ελλάδος.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνιστά την πρώτη κεντρική
και οργανωμένη έκφραση του εμπορικού συνδικαλισμού
στη χώρα, η οποία εκφράζεται από τα επτά αρχικά μέλη
και σταδιακά επεκτείνεται με τη συμμετοχή και άλλων
εμπορικών συλλόγων.
Η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο προπομπός
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
ιδρύεται στο Πανελλήνιο Εμπορικό Συνέδριο που
διοργανώνεται στην Ξάνθη στις 23 και 24 Μαΐου το 1986.
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Τη νομική βάση για την ίδρυση της ΕΕΣΕ θέτει ο νόμος
1712/1987, με τον οποίο τίθενται οι βάσεις για τον
οργανωτικό εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό των
επαγγελματικών οργανώσεων.
Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι η ανάπτυξη και
διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος στην εμπορική
τάξη, η γενίκευση της συμμετοχής στις πρωτοβάθμιες
οργανώσεις και κυρίως η συνένωση όλων των εμπόρων
σε μία ενιαία τριτοβάθμια οργάνωση.
Το 1994 η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος
ολοκληρώνει τον πιο σημαντικό κύκλο της
συνδικαλιστικής ζωής της και δίνει την σκυτάλη σε ένα
ανώτερο όργανο με μεγαλύτερο κύρος και δυνατότητες
παρέμβασης, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου.
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Οι πρωτοβουλίες της ΕΣΕΕ προς την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης εμπορικής πολιτικής, από τον πρώτο κιόλας
χρόνο λειτουργίας της, αναδεικνύει την ισχύ και την αποτελεσματικότητα της ΕΣΕΕ στο νέο περιβάλλον.
Η τριτοβάθμια οργάνωση του εμπορίου είναι πάντα παρούσα στα μεγάλα γεγονότα στο εσωτερικό της χώρας καθώς
εκπροσωπεί τα ελληνικό εμπόριο ακόμα και σε κομβικές ευρωπαϊκές οργανώσεις. Η πλούσια δράση της δείχνει ότι η
αντιμετώπιση των παλαιών προβλημάτων γινόταν με ένα βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον.
Τα χρόνια που ακολουθούν ενισχύουν τη θέση της ΕΣΕΕ σε όλο το φάσμα του κοινωνικοπολιτικού πεδίου, με τη
συμμετοχή της σε όλους τους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου για θέματα όπως η απασχόληση, η οικονομία και η
κοινωνική πολιτική.
Οι βάσεις έχουν δοθεί και η ΕΣΕΕ θέλει να στρέψει τη στρατηγική της φανερά πλέον στην κεφαλαιοποίηση της θέσης
της για τη βελτίωση του εμπορικού περιβάλλοντος, όταν ξεκινά η οικονομική κρίση στη χώρα.
Πρόκειται για μία περίοδο που επηρεάζει έως σήμερα όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού και πολιτικού πεδίου άρα
αναπόφευκτα θέτει ένα νέο πλαίσιο για τη δράση της ΕΣΕΕ.
Το ελληνικό εμπόριο αποδεικνύει μεγάλη υπευθυνότητα τοποθετούμενο επί του συνόλου των ζητημάτων με προτάσεις
και υλικό τεκμηρίωσης που ενισχύουν την αξιοπιστία του ως θεσμικό συνομιλητή.
Πέρα όμως από τις προτάσεις, η Συνομοσπονδία αποδεικνύει την ικανότητά της να οργανώνει και να πραγματοποιεί
δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ προσπαθεί στις νέες αντίξοες συνθήκες να παρέχει διαρκώς υπηρεσίες υποστήριξης
και συμβουλευτικής σε συναδέλφους σε όλη τη χώρα.
Σε αυτή την πορεία, και μετά από 19 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΕΕ, τα όργανα διοίκησης επιδεικνύουν τη σοφία να
διαπιστώσουν έγκαιρα την ανάγκη ανανέωσης του φορέα, αναδιοργανώνοντας την ΕΣΕΕ και εξορθολογίζοντας την
εσωτερικής της λειτουργία.

1865

1900-1902

1958

1994

Εμφανίζεται στη
Σύρο η πρώτη
μορφή Εμπορικού
Συλλόγου, με την
επωνυμία «Εταιρία
των Ελευθεριών του
Εμπόρου»

Ιδρύονται ο
Εμπορικός Σύλλογος
Πειραιά (1900) και ο
Εμπορικός Σύλλογος
Αθηνών (1902)

Συγκροτείται
το Συντονιστικό
Συμβούλιο των
Εμπορικών
Συλλόγων της
Ελλάδος (ΣΣΕΣΕ)

Ιδρύεται η Εθνική
Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου
(ΕΣΕΕ)

Στο Συνέδριο στην Κυλλήνη τον Απρίλιο του 2014, το κορυφαίο όργανο εκπροσώπησης των εμπόρων ανοίγει εκείνη την
τομή που οδηγεί την ΕΣΕΕ στη νέα εποχή, με το όνομα “Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας”
θέτοντας τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια της λειτουργίας της.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η μετεξέλιξη της ΕΣΕΕ είναι πλέον πραγματικότητα.
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1868

1916

1987

2014

Ιδρύεται στην Πάτρα
ο Εξαγωγικός
Σύλλογος «Ερμής»

Ιδρύεται ο
Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης

Ιδρύεται η Ένωση
Εμπορικών
Συλλόγων Ελλάδος
(ΕΕΣΕ), προπομπός
της ΕΣΕΕ

Η Εθνική
Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου
μετονομάζεται
σε Ελληνική
Συνομοσπονδία
Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας
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Ο Ρόλος της ΕΣΕΕ

Η ΕΣΕΕ δεν αποτελεί μόνο τον ισχυρό θεσμικό εκπρόσωπο του ελληνικού εμπορίου
και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και έναν αυθεντικό σύμμαχο
του καταναλωτή και της κοινωνίας. Έτσι λογίζεται και ως ισχυρός κοινωνικός
εταίρος, που στον πυρήνα της δράσης του τοποθετείται τόσο ο έμπορος, όσο και ο
εργαζόμενος, ο καταναλωτής και ο άνεργος.
Καταλυτικής σημασίας κρίνεται η ύπαρξη ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, που θα βοηθήσει το ελληνικό
εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναδειχθούν σε κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης και της προόδου
για την κοινωνία και την οικονομία αντίστοιχα. Το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα δεν μπορούν να έχουν μόνο
οικονομική διάσταση. Το επιχειρείν συνιστά διαχρονική έκφραση της ελευθερίας του ατόμου και ουσιαστικό πυλώνα
κοινωνικής προόδου.
Η ΕΣΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην στήριξη της ελληνικής οικονομίας, την προάσπιση των συμφερόντων των
εμπόρων και την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την προστασία των
καταναλωτών και τέλος στην καλλιέργεια και εδραίωση της κοινωνικής συνοχής.

Στην Οικονομία
Η ΕΣΕΕ επιχειρεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός
ελεύθερου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος που προάγει τις παραγωγικές δυνάμεις
της χώρας και αναδεικνύει το εμπόριο ως την
ατμομηχανή της ανάπτυξης.
Επιπρόσθετα, εργάζεται συστηματικά για τη συνεχή
ανάδειξη και αναγνώριση του εμπορίου ως καίριου
πυλώνα της παραγωγικής διαδικασίας, δεδομένου ότι η
συμμετοχή του στο ΑΕΠ φτάνει στο 11%.

Συγχρόνως, η ΕΣΕΕ παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της
οικονομικής πολιτικής για ένα δίκαιο, διαφανές και
σταθερό φορολογικό σύστημα, για τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας, την αποτελεσματικότητα του δημόσιου
τομέα, την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων
και γενικότερα για τη δημιουργία ενός φιλικότερου
περιβάλλοντος για τους Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Στην Κοινωνία
Η ομαλή, ανοδική εξελικτική πορεία των επιχειρήσεων
και της οικονομίας γενικότερα διασφαλίζονται από την
κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή. Η ανάδειξη του
κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων εντάσσεται στις
επιδιώξεις της ΕΣΕΕ.
Η ΕΣΕΕ, πέραν της συμμετοχής στα διάφορα
θεσμοθετημένα όργανα κοινωνικού διαλόγου, καταγράφει
και τη συμβολή της στη μακροβιότερη εργασιακή ειρήνη

στη χώρα μας με την υπογραφή της ΕΓΣΕΕ την τελευταία
20ετία.
Ακόμη περισσότερο, η ΕΣΕΕ προωθεί την κοινωνική
ευθύνη των επιχειρήσεων και αναπτύσσει έναν
εκτεταμένο εσωτερικό διάλογο με τις οργανώσεις- μέλη
της για τη διάχυση και δημιουργία ανάλογης κουλτούρας
κοινωνικής προσφοράς.
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Στην Ευρώπη
Η ΕΣΕΕ συμμετέχει, ως κύριο μέλος, στο Ελληνικό «Δίκτυο για την Εταιρική κοινωνική ευθύνη», αναγνωρίζοντας ότι,
μέσω της υιοθέτησης των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι Μμε εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να
αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ:
• Υποστηρίζει ενεργά το συνδυασμό βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων του εμπορίου, με σεβασμό και
υπευθυνότητα προς την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.
• Συμβάλλει στη διάσωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των σχετικών πρακτικών και εργαλείων.
• Ενημερώνει και ενθαρρύνει τις εμπορικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές συμβατές με την έννοια και τις
αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

SMEUnited
Παράλληλα, από το 2012 συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μμε Επιχειρήσεων, SMEUnited, της εργοδοτικής
οργάνωσης που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εμπορικών και Μμε επιχειρήσεων σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για έναν από τους τέσσερις ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στο
ανώτατο επίπεδο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Στον Πολιτισμό
Το εμπόριο ιστορικά έχει αναδειχθεί μεταξύ άλλων
οικονομικών δραστηριοτήτων ως ο κατεξοχήν φορέας
πολιτισμού, αφού συμβάλλει σημαντικά στην ανταλλαγή
πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ των λαών, στην άμβλυνση
των θρησκευτικών και εθνικιστικών αντιθέσεων, των
ρατσιστικών φαινομένων και της ξενοφοβίας.
Παράλληλα, τόσο η ΕΣΕΕ όσο και οι Εμπορικοί Σύλλογοι
συμμετέχουν με κάθε τρόπο σε τοπικές, περιφερειακές
και εθνικού χαρακτήρα πολιτιστικές δράσεις και
εκδηλώσεις.
Η ΕΣΕΕ το 2011, ως ελάχιστη συμβολή στον πολιτισμό,
εγκαινίασε τις δράσεις της στο πεδίο των αρχείων και
της διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης του εμπορίου
και των επιχειρήσεων. Τα Αρχεία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας υποστηρίζουν τη διάσωση,

EuroCommerce
H ΕΣΕΕ συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην EuroCommerce, την εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπεί τα
συμφέροντα έξι εκατομμυρίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικού, χονδρικού και διεθνούς εμπορίου. Η
EuroCommerce αποτελεί αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχοντας ενεργά στον
Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. Τα μέλη της περιλαμβάνουν εθνικές ομοσπονδίες εμπορίου σε 31 χώρες, τις
27 μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής και χονδρικής πώλησης στην Ευρώπη και ομοσπονδίες που εκπροσωπούν
συγκεκριμένους τομείς εμπορίου.

ανάδειξη και πλήρη αξιοποίηση της κληρονομιάς
της επιχειρηματικής μνήμης, καθώς συγκεντρώνουν
και διατηρούν συλλογές με πλούσιο ερευνητικό
ενδιαφέρον καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών,
που αφορούν στο ελληνικό εμπόριο και την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα, η οποία αποτέλεσε και τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής μεταπολεμικής ανάπτυξης.
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί καλαίσθητες και
επιμελημένες εκδόσεις που σκιαγραφούν την ιστορία του
ελληνικού εμπορίου, έχουν πραγματοποιηθεί ημερίδες
που συμβάλλουν καθοριστικά στην επιστημονική έρευνα
καθώς επίσης και εικαστικές εκθέσεις με παρουσίαση
πλήθους φωτογραφικού υλικού και ιστορικών
ντοκουμέντων.

Στην Επιχειρηματικότητα
Η ΕΣΕΕ προωθεί ρεαλιστικές προτάσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου της
επιχείρησης που απαντούν άμεσα σε κρίσιμα αλλά και μακροπρόθεσμα ζητήματα του ελληνικού εμπορίου και της
επιχειρηματικότητας.

14
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06

Δράσεις

Η ΕΣΕΕ αναπτύσσει και υλοποιεί δραστηριότητες που
επικεντρώνονται στην ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό και την
προώθηση των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.
Υπηρετώντας την αποστολή της όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει αφοσιωμένη στην ενδυνάμωση του εμπορικού και
επιχειρηματικού κόσμου, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία, είτε σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είτε αναπτύσσοντας δικές της πρωτοβουλίες.

Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου
H δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου προωθήθηκε
συστηματικά τα τελευταία χρόνια από την ΕΣΕΕ. Τα
Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου ως καινοτόμες συνέργειες
μπορούν να συντελέσουν σημαντικά στην πιο σύγχρονη
και πολύπλευρη εξυπηρέτηση των καταναλωτών,
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην
αναγέννηση των κέντρων των πόλεων.

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, εντός της οποίας
πραγματοποιούνται ενέργειες όπως:
• Δράσεις προβολής του ΑΚΕ στους τελικούς
καταναλωτές - κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
• Σήμανση οριοθετημένης περιοχής.
• Κοινές εμπορικές δράσεις-πρακτικές προώθησης ΑΚΕ.
• Ανάρτηση προσφορών, αναγγελία παραλαβής νέας
συλλογής εμπορευμάτων, προωθητικές ενέργειες κ.ά.
• Συμμετοχή στο σχήμα κάρτας πιστότητας καταναλωτών
της κεντρικής πλατφόρμας της ΕΣΕΕ.
• Διάχυση πληροφοριών, μέσω ψηφιακών μεθόδων, που
αφορούν γενικά ή και ειδικά θέματα της αγοράς του
ΑΚΕ από τον αρμόδιο τοπικό Εμπορικό Σύλλογο προς
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ο θεσμός των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου αποσκοπεί
στην προσομοίωση των συνθηκών που οι Έλληνες
και ξένοι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να βρίσκουν
σε κλειστού τύπου malls. Με αυτό τον τρόπο τα ΑΚΕ
μπορούν να καταστούν προτιμητέος προορισμός
για αγορές, ψυχαγωγία & αναψυχή, πολιτιστικές
δραστηριότητες κ.λπ. Στόχος της δράσης είναι η
οριοθέτηση μιας αστικής περιοχής, που θα περιλαμβάνει
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Future of Retail
Το «Future of Retail» αποτελεί το κορυφαίο forum διαλόγου
για την ερμηνεία των σημερινών δεδομένων για το εμπόριο,
την ανάλυση των διεθνών τάσεων και τελικά τη διαμόρφωση
μιας νέας πρότασης για το μέλλον του εμπορίου, απαντώντας σε
σημαντικά ερωτήματα για την ίδια την ύπαρξη
και την εξέλιξή του.
Το Συνέδριο «Future of Retail» επιδιώκει να δώσει νέες
διαστάσεις στον κλάδο του εμπορίου και να αναδείξει ότι η
εξέλιξή του μας αφορά όλους. Διακεκριμένοι ομιλητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη
της διεθνούς αγοράς έρχονται να απαντήσουν σε ερωτήματα
που απασχολούν το σύγχρονο επιχειρείν, προσφέροντας ένα
παράθυρο γόνιμου διαλόγου για την αξιολόγηση των νέων
συνθηκών που σκιαγραφούν σίγουρα ένα διαφορετικό μέλλον
στην βιομηχανία του εμπορίου παγκοσμίως.
Την τελευταία δεκαετία η παραδοσιακή εμπορική επιχείρηση έχει
αντιμετωπίσει την υποβάθμιση του φυσικού καταστήματος υπέρ
της μετάβασης στο ηλεκτρονικό, την πολυκαναλική πώληση μέσω
των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας, την προσήλωση
στην οικοδόμηση σχέσης πελάτη-μάρκας μέσω διαμόρφωσης
εμπειριών και πιο πρόσφατα την αναγέννηση του φυσικού
καταστήματος μέσω της χρήσης της τεχνολογίας Internet of
Things.
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Δομές Στήριξης
Επιχειρηματικότητας
Η ΕΣΕΕ συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Δομές Στήριξης
Επιχειρηματικότητας», που ως στόχο έχει την παροχή
επεξεργασμένης πληροφόρησης στην επιχειρηματική
κοινότητα σχετικά µε πρωτοβουλίες που αναπτύσσει
ο δημόσιος φορέας προς όφελός της. Παράλληλα,
δημιουργείται δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων σε
επίπεδο νομού με την άμεση συμμετοχή των κατά τόπους
Επιμελητηρίων. Στη δράση συμμετέχουν εκπρόσωποι
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
και το ερευνητικό της Ινστιτούτο (ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ) καθώς
και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Παρεμβάσεις
Η ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης των μικρών και
μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων σε ειδικά θέματα που
απαιτούν τεχνογνωσία, αποδεικνύεται καίριας σημασίας
μπροστά στον εκσυγχρονισμό αλλά και την προσαρμογή
τους στις προκλήσεις που γεννά το φορολογικό,
τεχνολογικό και εργασιακό περιβάλλον. Η ΕΣΕΕ σχεδίασε
και υλοποιεί σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και
εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες ένα κύκλο
Παρεμβάσεων, στο πλαίσιο των οποίων συζητούνται
μείζονα θέματα που απασχολούν κατά καιρούς τις
επιχειρήσεις.

και πληροφόρηση για την άμεση επίλυση ερωτημάτων
που θέτουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι και τα μέλη τους.
Η συμβουλευτική υποστήριξη καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα από τομείς της καθημερινής λειτουργίας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την ελάφρυνση των
επιπτώσεων της μεγάλης ύφεσης αλλά και τη στρατηγική
ανάπτυξής τους.

Feel Safe
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, η ΕΣΕΕ δημιούργησε την καινοτόμα
εφαρμογή «FeelSafe» με σκοπό την ενημέρωση των
εμπόρων και των καταναλωτών για τους διαδικτυακούς
κινδύνους και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις
εμπορικές συναλλαγές και τις διαδικτυακές αγορές.
Ο αντίστοιχος ιστότοπος όπως και η πρωτοποριακή
εφαρμογή για IOS & Android «FeelSafe» αποτελούν
βασικό βήμα ενημέρωσης των καταναλωτών αλλά και
των μελών της ΕΣΕΕ, αφού η πλειοψηφία των χρηστών
χρησιμοποιεί «έξυπνα» κινητά.
Στην πλατφόρμα παρουσιάζονται με άμεσο τρόπο οδηγίες
για την αποφυγή ηλεκτρονικών απατών ανά κατηγορία. Ο
συνδυασμός αυτών των πληροφοριών με online γραμμή
καταγγελιών (SOS) και η καθημερινή ενημέρωση από
εξειδικευμένους αξιωματικούς της ΔΙ.Δ.Η.Ε. για τις
τρέχουσες παγίδες κρίνεται καθοριστικός στην έγκυρη
και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Ενίσχυση Δεξιοτήτων
Θεματικές Ημερίδες
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας πραγματοποιεί μία σειρά
ενημερωτικών ημερίδων σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας
στην άμεση επικοινωνία με τα μέλη της και στην
ενίσχυση του παρεμβατικού της ρόλου σε όλα τα μείζονα
θέματα που απασχολούν το εμπόριο και τη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα.

Μηχανισμός Υποστήριξης και
Πληροφόρησης Εμπόρων

Η ΕΣΕΕ υλοποιεί έργα με πολυδιάστατη υποστήριξη,
μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων συμβουλευτικής,
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης
εργαζομένων και ανέργων με σκοπό την ενδυνάμωση
και ενίσχυση των ικανοτήτων τους, την επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας όπως και την προώθησή τους στην
απασχόληση.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Η ΕΣΕΕ υλοποιεί, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πλήθος έργων με
σκοπό την υποστήριξη του εμπορικού κόσμου και
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και την
ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Η ΕΣΕΕ μέσω της δράσης «Μηχανισμός Υποστήριξης και
Πληροφόρησης Εμπόρων» παρέχει διαρκή υποστήριξη
20
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Έρευνα, Μελέτη
& Τεκμηρίωση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) αποτελεί το επίσημο
επιστημονικό Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ. Στελεχωμένο με καταξιωμένους επιστήμονες,
το ΙΝ.ΕΜ.Υ. μελετά και αναλύει σε βάθος τα θέματα του κλάδου του εμπορίου και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας καίρια στη διαμόρφωση και την
επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της ΕΣΕΕ.

Ανάμεσα στους βασικούς σκοπούς που εκπληρώνει, το ΙΝΕΜΥ:
• Αποτυπώνει διαρκώς την κατάσταση που επικρατεί στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τριτογενή τομέα
γενικότερα.
• Προτείνει νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου, αξιοποιώντας τη διεθνή
εμπειρία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
• Τεκμηριώνει επιστημονικά τις θέσεις και προτάσεις της ΕΣΕΕ.
• Εξοπλίζει τα μέλη και τις οργανώσεις της ΕΣΕΕ με στοιχεία και επιχειρήματα.
• Αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και διατυπώνει εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να
επηρεάσουν το ελληνικό εμπόριο.
• Συμβάλλει δημιουργικά στο διάλογο σχετικά με τα θέματα του εμπορίου, της κοινωνικής συνοχής και
της οικονομικής ανάπτυξης.
Βασικές δράσεις του ΙΝΕΜΥ:
• Επιμέλεια και έκδοση της «Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου», η οποία έχει καθιερωθεί πλέον
ως η ετήσια επιστημονική αποτύπωση του κλάδου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
• «Γεωβάση»: Σύστημα άμεσης αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του ελληνικού εμπορίου, το
οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
• «Αρχεία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας»: καταγραφή, διάσωση και μελέτη της ιστορίας του
εμπορίου και των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας.
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Κατάρτιση, Εκπαίδευση
& Επιμόρφωση

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) είναι
ο εκπαιδευτικός και αναπτυξιακός βραχίονας της ΕΣΕΕ. Δραστηριοποιείται στους
τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων,
της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, της συμβουλευτικής
επιχειρήσεων κ.ά.

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, με έδρα
την Αθήνα και πιστοποιημένες δομές (Παραρτήματα) σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα και
Πάτρα και γραφεία σε Λιβαδειά, Ρόδο και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ είναι παράλληλα αναγνωρισμένο
εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ. Έχει υλοποιήσει, από την ίδρυσή του
το 1995, πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του με το σχεδιασμό, την
οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών
που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ειδική
εστίαση στην εμπορική επιχείρηση.
Παράλληλα, το Κ.Α.ΕΛ.Ε., συμμετέχει εκ μέρους της ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο που αφορά στην
Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, καθώς και σε συναφή θέματα, όπως η διαμόρφωση πλαισίου ποιότητας
για την κατάρτιση, η πιστοποίηση εισροών και εκροών της και η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας.
Τέλος, αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το
Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει λάβει, πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9001: 2015 και πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 79/ΔΕ/2012.
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Η ΕΣΕΕ με αριθμούς

11%

ΤΟΥ ΑΕΠ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ

236.000
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

690.000
ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
26

18%

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΝΕΙ ΤΟ 32% ΤΟΥ
ΣΥΝΌΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΏΝ ΚΑΙ ΤΟ
28% ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΩΝ

21%
ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΚΆΤΩ ΤΩΝ 25
ΕΤΏΝ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΌ ΤΟΜΈΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ
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