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Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

Η ΕΣΕΕ δεν αποτελεί απλώς μια κλαδική οργάνωση. Η ίδρυσή της ήρθε ως απάντηση σε μια βαθιά 
και ουσιαστική ανάγκη. Την ανάγκη για προώθηση του ελληνικού εμπορίου και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας.

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας δεν είναι μόνο οικονομικός. Το εμπόριο 
και το επιχειρείν αποτελούν διαχρονικά εκφράσεις της ελευθερίας του ατόμου και ουσιαστικούς πυλώνες 
της κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας ότι το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής 
οικονομίας, αντιλαμβανόμαστε με υπευθυνότητα τον ρόλο μας, ως κοινωνικός εταίρος. Η ΕΣΕΕ, ο ισχυρός 
θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, θέτει στο 
επίκεντρο κάθε δράσης της τον έμπορο και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον καταναλωτή, αλλά και την 
κοινωνία εν γένει:

> Στηρίζει στην πράξη την Ελληνική Οικονομία

> Ασκεί υπεύθυνη και γόνιμη κριτική σε κάθε κυβέρνηση

> Βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του εμπόρου και του μικρομεσαίου επιχειρηματία

> Προωθεί την εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων

> Ενισχύει ουσιαστικά την απασχόληση

> Προστατεύει και ωφελεί τον καταναλωτή

> Δραστηριοποιείται με γνώμονα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
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ΣΤΟΧΟΙ 

Η προάσπιση των συμφερόντων 
των μελών της

Η ανάδειξη της σημασίας και της 
συνεισφοράς του εμπορίου στην 

εθνική οικονομία

Η διαρκής κατάρτιση των 
απασχολουμένων στο εμπόριο

Η μεταφορά τεχνογνωσίας 
προς τα μέλη της

Η ανάπτυξη και ενίσχυση των 
δομών κοινωνικού διαλόγου

Η προσαρμογή των 
εμπορικών επιχειρήσεων 

στην ψηφιακή εποχή

Η ενίσχυση του ρόλου 
του εμπορίου, ως 
βασικός πυλώνας 
της παραγωγικής 

διαδικασίας

Ο εξορθολογισμός 
και εκσυγχρονισμός 

της εμπορικής 
δραστηριότητας

Η διάδοση κουλτούρας 
αντιπροσωπευτικών 

συλλογικών οργανώσεων 
και η ανάπτυξη ενιαίου 

ακομμάτιστου εμπορικού 
συνδικαλισμού

Η συστηματική μελέτη των θεμάτων 
του εμπορίου για την κατάρτιση 

προτάσεων/θέσεων που στηρίζουν 
τις εμπορικές επιχειρήσεις, την 

απασχόληση και την εθνική οικονομία 11
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