
To 1o “Future of Retail” από την ΕΣΕΕ έρχεται να αποτελέσει 
το θεσμό παρακολούθησης των ραγδαίων αλλαγών στο 
Εμπόριο.
Η μεγάλη εξέλιξη του εμπορίου συνεχίζει να μας αποκαλύπτει νέους δρόμους. Η μετάβαση από 
το παραδοσιακό στο σύγχρονο και, συγκεκριμένα, στο νέο κύμα ψηφιακής παγκοσμιοποίησης και 
καινοτομίας θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή του διήμερου συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί 
στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Grand Hyatt, στην Αθήνα. Το 1ο «Future of Retail», που διοργανώνεται 
από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, προσδοκά να αποτελέσει 
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 της ΕΣΕΕ αναμένεται να τιμήσουν και φέτος με την παρουσία τους ανώτατοι θεσμικοί 
παράγοντες, πολιτικοί φορείς και εκπρόσωποι των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, 
ακαδημαϊκοί και keynote speakers από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και από ευρωπαϊκά 
και εγχώρια think tanks.

Δείτε το Πρόγραμμα και τους Ομιλητές.

Κλείστε τη θέση σας, εδώ

Θεσμικές Συναντήσεις
Η ΕΣΕΕ πραγματοποιεί δράσεις και συναντήσεις με φορείς και θεσμούς από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση της θέσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Κάθε 
μήνα, πλήθος συναντήσεων λαμβάνουν χώρα, με την εκπροσώπηση της ΕΣΕΕ να παραμένει 
ηχηρή, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό επιχειρείν, με στόχο τη 
δημιουργία προϋποθέσεων που δυναμώνουν τη φωνή για την υπεράσπιση των συμφερόντων των 
Ελλήνων εμπόρων.

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο 
Πιερρακάκη – Γ. Καρανίκας: Εθνική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός κράτους 
και επιχειρήσεων.

Την ανάγκη ισότιμης αντιμετώπισης του εμπορίου στη διαδικασία της απολύτως απαραίτητης 
μετάβασης της επιχειρηματικότητας και του κράτους στη ψηφιακή εποχή έθεσε ο Πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο 
Πιερρακάκη. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, η ΕΣΕΕ παρουσίασε 
το ψηφιακό έλλειμμα που χωρίζει τις ελληνικές ΜμΕ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους  

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Εμπορίου στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον Τουρισμό 
- Δεσμεύσεις του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Μάνου Κόνσολα στο Δ.Σ. της ΕΣΕΕ 

Νέο αναβαθμισμένο θεσμικό ρόλο ρόλο αναλαμβάνει η ΕΣΕΕ ύστερα από πρόσκληση της 
κυβέρνησης στον εθνικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Συγκεκριμένες δεσμεύσεις για δράσεις του 
Υπουργείου Τουρισμού που θα ενισχύσουν τη ροή τουριστών στις εμπορικές αγορές της χώρας 
ανέλαβε ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόνσολας, ενώπιον των μελών του Δ.Σ της ΕΣΕΕ, 
τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. 

Κάθε μήνα, επικοινωνούμε το έργο και τις δραστηριότητες της ΕΣΕΕ, μεταφέρουμε τις θέσεις 
μας, παρεμβαίνοντας μέσα σε ένα πλαίσιο υγιούς και εποικοδομητικού ανοιχτού διαλόγου με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας, αποτελώντας την υπεύθυνη «φωνή» του ελληνικού 
εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 

Στο ενημερωτικό δελτίο, καταγράφουμε τα νέα της ΕΣΕΕ και του ΙΝΕΜΥ, αναλύουμε την 
επικαιρότητα, καταθέτουμε τις απόψεις μας, γνωμοδοτούμε για θέματα που αφορούν στο 
Εμπόριο και την Ελληνική Οικονομία, και ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζοντας τους 
Ανθρώπους, την ιστορία και τη δράση των 283 Εμπορικών Συλλόγων, παρακολουθώντας 
παράλληλα τις τάσεις και τη δραστηριότητα του εμπορίου στην Ευρώπη.
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Το 2020 θα είναι κρίσιμη χρονιά για το εμπόριο και τη χώρα 
Για το ελληνικό εμπόριο το 2020 θα είναι μία κρίσιμη χρονιά, θα είναι το πρώτο βήμα 
για να εξέλθει η ελληνική αγορά από το φάσμα της κρίσης, από τη δυσπραγία και το 
αρνητικό κλίμα που ταλάνισαν τους μικρομεσαίους για σχεδόν 10 χρόνια. Αναμένουμε 
εντός του 2020 να υπάρξουν εκείνες οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα δείξουν 
ότι υπάρχει πλέον η συνείδηση για μια νέα αγορά και για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
που θα αφήνουν πίσω τους τις παθογένειες του παρελθόντος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η 
επιστροφή στην κανονικότητα θα πρέπει να είναι μια προωθητική και δυναμική διαδικασία· 
το τι κάνουμε στο τώρα θα πρέπει να προοικονομεί το πως φανταζόμαστε την ελληνική 
οικονομία του μέλλοντος. 

Διαβάστε τη συνέχεια  

Το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2019
Το κόστος του τραπεζιού τα φετινά Χριστούγεννα είναι αυξημένο κατά 3,68% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με ταυτόχρονη ωστόσο υποχώρηση του 
μοναδιαίου κόστους των προϊόντων κατά 0,96%. Πιο συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο 
οικογενειακό τραπέζι (6-8 ατόμων) θα κοστίσει φέτος 154,57 € έναντι 149,09 € που κόστιζε 
πέρυσι τα Χριστούγεννα, ενώ αντίθετα το κόστος ανά μονάδα προϊόντων εμφανίζεται 
μειωμένο από τα 79,05 € το 2018 στα 78,29 € φέτος. Η αύξηση της μέσης τιμής των 
κρεάτων κατά 11,36% επιδρά καταλυτικά στην αύξηση του συνολικού κόστους, καθώς οι 
καταναλούμενες ποσότητες υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες των υπόλοιπων κατηγοριών 
που απαρτίζουν  το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι δαπάνες για 
αγορά κρεατικών αντιστοιχούν στο 47,6% του συνολικού κόστους του χριστουγεννιάτικου 
τραπεζιού, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο της φετινής, μέχρι στιγμής, αύξησής τους.

Διαβάστε αναλυτικά  

Online με την εφορία οι ταμειακές μηχανές από την 1η Ιουνίου 
2020
Από την πρώτη Ιουνίου του 2020 θα είναι δυνατή η online σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το 
Taxisnet, σύμφωνα με την ενημέρωση των φορέων της αγοράς από το Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο 
Πιτσιλή, που έγινε στις 13 Δεκεμβρίου. Εντός της χρονιάς και η εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
βιβλίων, καθώς και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θετική η ανταπόκριση των εκπροσώπων του 
εμπορικού κόσμου. Το ζήτημα του επιπλέον κόστους για τις επιχειρήσεις τόνισε ο Πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας.

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2020 – Τι προβλέπει

Με τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού για νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ και σταδιακή μείωση της εισφοράς 
αλληλεγγύης από το 2020 ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψήφιση του Προυπολογισμού 2020 
από την Ολομέλεια της Βουλής. Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,8% και πρωτογενές πλεόνασμα 
3,68% του ΑΕΠ. Η λίστα με τις φοροελαφρύνσεις για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας «Ερμής»
Το 1833, την εποχή του Καποδίστρια που ο συνδικαλισμός ήταν ανύπαρκτος, 
ιδρύθηκε στην Καλαμάτα δειλά-δειλά ο πρώτος εμπορικός Σύλλογος από τους 
εμπόρους της εποχής εκείνης που διακινούσαν τα εμπορεύματά τους και τα τοπικά 
προϊόντα σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου ( Τύνιδα, Μάλτα, Μαρόκο, Κων/πολη, 
Σμύρνη, Ρουμανία, Βάρνα και λοιπά λιμάνια του Εύξεινου Πόντου). Η τότε διοικούσα 
επιτροπή του Συλλόγου ήταν ο Γεώργιος Μπάστας, ο Γεώργιος Κατσίρης και ο 
Αντώνιος Μελισουργός. Με την πάροδο του χρόνου διαλύθηκε και επανιδρύθηκε 
στις 12/12/1876 με το όνομα «ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ». Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη 
και ευεξία του εμπορίου της πόλης μας καθώς και η μόρφωση των μελών του. Το 
1894 αλλάζει όνομα σε «ΕΡΜΗΣ», το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια 
οργάνωση του ελληνικού εμπορίου, η οποία δημιουργήθηκε από την ανάγκη των μεγάλων τοπικών 
εμπορικών συλλόγων για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων, με στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προβλημάτων του εμπορικού κλάδου. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ

Το Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο 
υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας για 
την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας

Η EuroCommerce κατέθεσε δύο καταγγελίες στην 
Ο Γενικός Διευθυντής του EuroCommerce, Christian 
Verschueren, υποστηρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής - που αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
πρωτοβουλία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Συγκεκριμένα, 
ο ίδιος επεσήμανε « «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη να 
αναλάβει παγκόσμια ηγετική θέση στη δημιουργία μιας 
βιώσιμης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Ο κλάδος 
του λιανικού και χονδρικού εμπορίου έχει ήδη ενεργή 
συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για τη 
μείωση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι εκπομπές 
αερίων στο φυσικό περιβάλλον.» Σημειώνεται, ότι ο 
κλάδος έχει προωθήσει την εισαγωγή φυσικών ψυκτικών 
μέσων και την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη μείωση 
των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών, ενώ 
στοχεύει στην αντιμετώπιση της αποψίλωσης των 
δασών, τη δημιουργία καλύτερης ανιχνευσιμότητας και 
την προώθηση μιας ευρύτερης γκάμας εναλλακτικών 
προϊόντων. 

Μάθετε Περισσότερα  

SMEunited2020: Ανασκόπηση του έτους και οι 
επόμενοι στόχοι για το 2020

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της SMEUnited, την Τρίτη 
3 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε, 
παρουσία του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα, 
η εκδήλωση για την ανάληψη της νέας Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Σε θερμό κλίμα η τέως 
Πρόεδρος, Ulrike Rabmer-Koller, παρέδωσε τα σκήπτρα 
στον νέο Πρόεδρο Alban Maggiar. Ανάμεσα στους 
νέους αντιπροέδρους το μέλος του Δ.Σ της ΕΣΕΕ κ. 
Δημήτρης Δημητριάδης. Η απερχόμενη πρόεδρος 
επεσήμανε σημαντικές επιτεύξεις που ωφέλησαν 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Εμπόριο στην 
Ευρώπη, υπενθυμίζοντας στιγμές όπως την αλλαγή του 
ονόματος από UEAPME σε SMEunited, τις προσπάθειες 
τεχνολογικής μετάβασης στην ψηφιοποίηση των 
επιχειρήσεων, την κλιματική πρόκληση, καθώς και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο αλλά και τη στρατηγική 
που χρειάζεται να υλοποιήσει ο κλάδος στο μέλλον. Δείτε 
τα  10 πιο σημαντικά επιτεύγματα για το 2016-2019 που 
επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εδώ.  

Διαβάστε περισσότερα   
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