
ΕΣΕΕ: Ισότιμη και οριζόντια εφαρμογή των ευεργετικών μέτρων σε όλες 
τις επιχειρήσεις
Με επιστολή της στις 29 Μαρτίου η ΕΣΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Εργασίας ζήτησε την ισότιμη και οριζόντια εφαρμογή των ευεργετικών μέτρων σε όλες τις 
επιχειρήσεις, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Μακροοικονομικών Εξελίξεων - 
Νο2/ 27 Μαρτίου 2020
Οι εκτιμήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς για εξαιρετικά ισχυρές αναταράξεις και ύφεση στην 
παγκόσμια οικονομία καθιστούν αναπόφευκτη τη σύγκριση των επιπτώσεων από την κρίση του 
κορωνοϊού με τις αντίστοιχες της κρίσης του 2008, ενώ οι πιο απαισιόδοξοι εντοπίζουν πολλά 
κοινά σημεία ακόμα και με τη Μεγάλη Ύφεση του 1929.

ΕΣΕΕ: Να ενταχθούν στα ευεργετικά μέτρα και φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν σε ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ
Την ένταξη φυσικών προσώπων που μετέχουν σε ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ στα ευεργετικά μέτρα ζήτησε 
στις 24 Μαρτίου η ΕΣΕΕ με επιστολή της στους συναρμόδιους Υπουργούς.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για το θέμα των επιταγών
Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 
μεταχρονολογημένων επιταγών έθεσε στις 23 Μαρτίου η ΕΣΕΕ υπόψη του Υφ. Οικονομικών κ. 
Θεόδωρου Σκυλακάκη.

ΕΣΕΕ: Χρειάζεται εξειδίκευση και ευελιξία στα θετικά μέτρα της 
κυβέρνησης
18 Μαρτίου : Θετικά αξιολογεί με ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως εκείνη 
την ημέρα, ζητώντας παράλληλα εξειδίκευση, συστράτευση και ευελιξία.

Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκα : «Να στηριχθούν όλες 
ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις»
Το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων σηματοδοτεί μία πορεία «σε αχαρτογράφητα νερά» 
για το ελληνικό εμπόριο, επισημαίνει σε δήλωσή του στις 17 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. 
Γ.Καρανίκας και ζητά στήριξη όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συμμετοχή της ΕΣΕΕ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ
Το μέλος του Δ.Σ της ΕΣΕΕ κ. Παύλος Πολιτάκης εξελέγη μέλος του Δ.Σ του e – ΕΦΚΑ. Ο 
Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας δήλωσε: «Η συνεργασία και η προσήλωση στον κοινό 
σκοπό για άλλη μια φορά φέρνει θετικά αποτελέσματα για την ΕΣΕΕ. Η παρουσία του Παύλου 
Πολιτάκη στο Δ.Σ του e-ΕΦΚΑ είναι κομβικής σημασίας για την Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα».

Να ενεργοποιηθεί ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας 
Αυτοαπασχολουμένων – Επιστολή ΕΣΕΕ στον Υπ. Εργασίας
Την άμεση ενεργοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοαπασχολουμένων πρότεινε η 
ΕΣΕΕ με επιστολή της στον Υπουργό Εργασίας τις 17 Μαρτίου.

Την υποχρεωτική και καθολική αναστολή λειτουργίας όλων των 
καταστημάτων ζήτησε η ΕΣΕΕ
Εκφράζοντας το αίτημα του εμπορικού κόσμου από όλη την χώρα, στις 16 Μαρτίου η ΕΣΕΕ 
ζήτησε στις 16 Μαρτίου την υποχρεωτική και καθολική αναστολή λειτουργίας όλων των 
εμπορικών καταστημάτων με επιστολή της στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομικών, 
Εργασίας και Υγείας. Η κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρμογή του μέτρου δύο μέρες αργότερα.

Σειρά πρόσθετων μέτρων υποστήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων 
πρότεινε η ΕΣΕΕ
Στις 13 Μαρτίου, η ΕΣΕΕ εξειδίκευσε ακόμη περισσότερο τις θέσεις της προς την κυβέρνηση, 
προτείνοντας σειρά φορολογικών και ασφαλιστικών διευκολύνσεων και αναστολή υποχρεώσεων 
προς διευκόλυνση των εμπορικών επιχειρήσεων.

Η ΕΣΕΕ υιοθετεί τις θέσεις της SME United για τον COVID – 19 και 
προτείνει μέτρα για τις επιχειρήσεις
Έγκαιρα η ΕΣΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων, με 
συγκεκριμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση από τις 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο των θέσεων που 
εξέφρασε η SME United.

Η ΕΣΕΕ δίπλα στον εμπορικό κόσμο με τη νέα διαδικτυακή 
πύλη για τον COVID -19 και όλα τα έκτακτα μέτρα. 

H εξάπλωση της επιδημίας του COVID-19 στην χώρα μας διαμορφώνει νέα δεδομένα για την 
ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η εργασία, η απασχολησιμότητα 
και η εμπορική δραστηριότητα βάλλονται άμεσα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η αγορά 
εργασίας και οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις 
συνθήκες να αλλάζουν συνεχώς δυναμικά την μέχρι σήμερα πραγματικότητα που ξέραμε. 

Με στόχο να παρέχει έγκυρη ενημέρωση στα μέλη της για όλα τα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα, η 
ΕΣΕΕ δημιούργησε την ιστοσελίδα www.commerce-coronacrisis.esee.gr. 

Δείτε τι ισχύει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους και στείλτε το δικό σας ερώτημα.

Μάθετε περισσότερα 

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.

Συμμετοχή της ΕΣΕΕ στις συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Διαδοχικές συναντήσεις με τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών κ.κ Σταικούρα και Βρούτση 
είχε στις 10 και 11 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στο πλαίσιο έκτακτων 
διαβουλεύσεων των κοινωνικών εταίρων με τους δύο Υπουργούς, για την κατάθεση προτάσεων εκ 
μέρους τους στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας για τις επιχειρήσεις 
και τους εργαζόμενους. 

Μάθετε περισσότερα για τις γονικές άδειες

Συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα με τον Ειδικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση

Σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο και ουσιαστική «Δεύτερη Ευκαιρία» για τις ΜμΕ τα θέματα που 
κυριάρχησαν στη συζήτηση, λίγο προτού ανατρέψει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς η επέλαση 
του COVID – 19.

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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Να στηριχθεί η ΜμE επιχείρηση, ο «βηματοδότης» 
της ελληνικής οικονομίας      

Η χώρα μας βιώνει μια κρίση τεραστίων διαστάσεων, η οποία θα έχει πολύπλευρες 
συνέπειες σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Η ελληνική κοινωνία φαίνεται 
πως συνειδητοποιεί το μέγεθος του κινδύνου, ωστόσο ήταν απαραίτητες οι παρεμβάσεις 
από την πλευρά της κυβέρνησης, οι οποίες αποτρέπουν ανεύθυνες συμπεριφορές. Η 
απόφαση για κλείσιμο όλων των εμπορικών επιχειρήσεων – με την εξαίρεση προφανώς 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων με είδη πρώτης ανάγκης – ήταν επιβεβλημένη και ήταν 
αίτημα του εμπορικού κόσμου, το οποίο εκφράστηκε και από την ΕΣΕΕ.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Οι επιπτώσεις από την πανδημία του Covid-19 - Προς 
μια «πανδημία» σε οικονομία και κοινωνία;
Τα λοιμώδη νοσήματα, όπως η γρίπη, η ελονοσία, η φυματίωση ή το AIDS, που οφείλονται 
σε ζωντανούς μικροοργανισμούς, και είναι μεταδοτικά και δυνητικά ιάσιμα συνεχίζουν να 
απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες, παρά τη σημαντική πρόοδο της ιατρικής επιστήμης . 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διακρίνει τις νόσους ανάλογα με τη χρονική τους 
συσσώρευση (αλλά και τη διάρκεια τους) σε ενδημίες, επιδημίες και πανδημίες . Μεταξύ 
των κυριότερων πανδημιών του 20ου αιώνα ήταν η Ισπανική Γρίπη H1N1 το 1918 που είχε 
δύο κύματα ταχείας εξάπλωσης με αποτέλεσμα 20-50 εκατομμύρια θανάτους, η Ασιατική 
Γρίπη H2N2 το 1957, που επίσης είχε δύο κύματα ταχείας εξάπλωσης με αποτέλεσμα 1-2 
εκατομμύρια θανάτους και η Γρίπη του Hong Kong Η3Ν2 το 1968 που παρουσιάστηκε 
σε 2-3 κύματα αργής εξάπλωσης επιφέροντας 1 εκατομμύριο θανάτους. Σύμφωνα με 
διάφορες έρευνες, οι πανδημίες αυτές οδήγησαν στη μείωση του πληθυσμού, στην 
ανατροπή κρατικών προϋπολογισμών, σε ανακατατάξεις στην οικονομική και πολιτική 
ζωή των επιμέρους χωρών, σε υπερβολικό βάρος στα συστήματα υγείας, σε σημαντικές 
ζημιές σε επιχειρήσεις, στην αναστολή της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στη 
διακοπή των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, όπως και των αερομεταφορών και ως 
εκ τούτου σε σημαντικές απώλειες για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία 

Διαβάστε αναλυτικά  

Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ιδρύθηκε το 1912, λειτουργεί 107 
χρόνια και αριθμεί περί τα 320 ενεργά μέλη .Σήμερα, διοικείται από νέο -ηλικιακά- 
9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με μέσο όρο ηλικίας τα 48 έτη, έχει 6 αντιπροσώπους 
στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας 
(ΟΕΣΠ & ΝΕ) καθώς και 6 αντιπροσώπους στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Ο Σύλλογος έχει αναλάβει την τελευταία 
δεκαετία πληθώρα Προγραμμάτων, τα οποία φέρει εις πέρας με μεγάλη επιτυχία. 
Ακόμη, στο πλαίσιο της τουριστικής προώθησης της πόλης του Μεσολογγίου, ο 
Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος δημιούργησε το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης, 
το οποίο ήδη έχει προχωρήσει σε μία πληθώρα δράσεων.

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

Βαρύτατο πλήγμα στους εμπόρους non – food 
λιανικής πώλησης από τον νέο κορωνοϊό 
COVID-19
Ο Christian Verschueren, Γενικός Διευθυντής της 
EuroCommerce στηρίζει πλήρως τα προτεινόμενα 
μέτρα των εθνικών κυβερνήσεων για τη διασφάλιση 
της υγείας των πολιτών και την εφαρμογή κρατικών 
ενισχύσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 
τους. Ο ίδιος επεσήμανε την αναγκαιότητα σχεδιασμού 
έκτακτων μέτρων για τους λιανεμπόρους που δεν 
εμπλέκονται σε καθημερινά προϊόντα πρώτης ανάγκης, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν σε κάθε κοινοτική 
και εθνική πρωτοβουλία και να διατηρήσουν υγιή 
οικονομία κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση. Όπως 
τόνισε σε σχετική του δήλωση « Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει αναγνωρίσει μια σειρά από κλάδους που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Ωστόσο, αυτή η 
σύνταξη του σχετικού καταλόγου καταρτίστηκε προτού 
πολλές χώρες αποφασίσουν να κλείσουν και άλλα 
καταστήματα. Για παράδειγμα, οι λιανοπωλητές που 
δεν ανήκουν στον κλάδο των  τροφίμων αντιμετωπίζουν 
όχι μόνο σημαντικές προκλήσεις από τον διαδικτυακό 
ανταγωνισμό, αλλά και την ίδια την πρόκληση της 
επιβίωσής τους, με τον κίνδυνο για πολλές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να οδηγούνται στο οριστικό κλείσιμό τους. 
Μόνο στη Γερμανία, οι λιανοπωλητές αυτοί αναφέρουν 
απώλειες άνω του 1 δισ. ευρώ την ημέρα.»

Μάθετε Περισσότερα  

COVID-19: Εφαρμογή εθνικών μέτρων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συστράτευση των 
Ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων

Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 είναι ορατή με 
χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες σε όλο τον κόσμο. H 
δραματική έκτακτη ανάγκη της πανδημίας τάσσει την 
Ευρώπη στο πλευρό των κρατών-μελών με τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή έκτακτων εθνικών μέτρων για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Οι 
Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και οι εθνικές κυβερνήσεις 
πρέπει να συνεργαστούν για την ταχεία έγκριση και 
αποτελεσματική εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων 
και κρατικών ενισχύσεων για την προστασία από 
τις επιπτώσεις της κρίσης. Είναι υψίστης σημασίας 
να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη όλων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και 
εκείνων με επισφαλείς θέσεις εργασίας που είναι οι 
πλέον ευάλωτοι. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο 
από ποτέ να επιδείξει υπευθυνότητα, αλληλεγγύη 
και αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση της 
έκτακτης αυτής συγκυρίας, προστατεύοντας όλους τους 
εργαζόμενους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΕΕ 
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα ερωτήματά σας  
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