
Σε εφτά κύματα το άνοιγμα της οικονομίας
Από τις 4 Μαΐου ξεκίνησε η σταδιακή επαναλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους σε συνέχεια των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Ο αρμόδιος Υφυπουργός Εμπορίου 
και Βιομηχανίας κ. Νίκος Παπαθανάσης εξήγγειλε συνολικά επτά στάδια για την επανεκκίνηση 
της οικονομίας.

Οδηγίες προστασίας σε νοσοκομεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, 
μικρά καταστήματα
Η «γέφυρα ασφαλείας» προς τη νέα καθημερινότητα περιλαμβάνει και πολλούς νέους κανόνες 
προστασίας για κάθε τομέα της οικονομίας που επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Πως θα τεθούν σε λειτουργία τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Υποχρεωτική θα είναι η χρήση της μάσκας για το προσωπικό και τους επιβάτες στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς από τις 4 Μαΐου και μετά. Τις αλλαγές στη συχνότητα των δρομολογίων 
και τις ώρες προσέλευσης των εργαζομένων παρουσίασε ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Γιάννης 
Κεφαλογιάννης.

Τα μέτρα χαλαρώνουν, τα πρόστιμα παραμένουν: Από τα 150 ευρώ για 
άσκοπη μετακίνηση, στα 150 ευρώ για μη χρήση προστατευτικής μάσκας
Στα 150 ευρώ ορίστηκε το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας από τις 4 Μαΐου, ενώ καταργείται το 
αντίστοιχο πρόστιμο για την άσκοπη μετακίνηση, όπως και η χρήση sms.

Επιστολή ΕΣΕΕ για ένταξη ατομικών επιχειρήσεων στους δικαιούχους 
της επιστρεπτέας προκαταβολής
Με επιστολή της στις 13 Απριλίου η ΕΣΕΕ στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
ζήτησε την υπαγωγή των ατομικών επιχειρήσεων στους δικαιούχους της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους σε 
συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες εταιρίες.

Εκτιμήσεις ΙΝ.ΕΜ.Υ.- ΕΣΕΕ για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού 
2020 εν μέσω περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας
Σύμφωνα με τις μετρήσεις που διεξήγαγε το ΙΝ.ΕΜ.Υ. - ΕΣΕΕ την περίοδο 13-15/4/2020, το 
μοναδιαίο κόστος των προϊόντων κυμάνθηκε φέτος στα 37,30 ευρώ έναντι 37,74 ευρώ το 2019. 
Προκύπτει μία μικρή μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντων κατά 1,17% ή κατά 0,44 ευρώ.

Παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης έως τις 10 Ιουνίου 2020
Μετά από αίτημα της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ, όλες οι θητείες των Εμπορικών Συλλόγων και των 
Ομοσπονδιών μας που έληξαν ή λήγουν μετά τις 25 Φεβρουαρίου παρατείνονται αυτομάτως 
μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020.

Μένουμε ασφαλείς με ανοικτά καταστήματα: 
Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τα μέτρα προστασίας εμπόρων 
και καταναλωτών
Τα εμπορικά καταστήματα υποδέχονται σταδιακά από τις 4 Μαΐου τους καταναλωτές σε όλη τη 
χώρα. Εκστρατεία ενημέρωσης για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και την τήρηση των 
υγειονομικών κανόνων υλοποιεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλέστερη επιστροφή στην κανονικότητα. Γ. 
Καρανίκας : «Ο ιδιοκτήτης και οι υπάλληλοι της μικρής και μεσαίας εμπορικής επιχείρησης έχουν 
το πλεονέκτημα να γνωρίζουν τους πελάτες τους προσωπικά και αυτό θα λειτουργήσει καταλυτικά 
στον εκατέρωθεν σεβασμό και την πειθαρχία όλων στις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου 
Υγείας. Πρέπει να διευρυνθούν και να ενισχυθούν τα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας προς τις 
επιχειρήσεις και όλους τους αυτοαπασχολουμένους».

Δείτε εδώ το spot   

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.

Τηλεδιάσκεψη του Προέδρου της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση.

Τις ενστάσεις και τις διαμαρτυρίες των Εμπορικών Συλλόγων για το γεγονός ότι η πλειονότητα 
των εμπορικών καταστημάτων ανοίγει στις 11 και όχι στις 4 Μαίου έθεσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. 
Γιώργος Καρανίκας στην Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε στις 30 Απριλίου με τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση.

Συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε δημόσιο διάλογο με ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΕΑ για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας

Στην online συζήτηση των κοινωνικών εταίρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας που οργάνωσε 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, 
μαζί με τους Προέδρους της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά, της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλο και 
του ΕΕΑ κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Διαπιστώθηκε συναντίληψη στην ανάγκη άμεσης ενίσχυσης 
της ρευστότητας των επιχειρήσεων από ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια, καθώς και από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Να μην γίνει η κρίση αφορμή να μεγαλώσει κι άλλο η «ψαλίδα» ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους 
της αγοράς. Οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται και είναι αδύνατο να καλυφθούν. Χρειάζεται ένα σοκ 
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία» σχολίασε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας.

Η θέση των αυτοαπασχολουμένων πριν και μετά την κρίση του κορωνοϊού

Να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιχειρηματιών αυτοαπασχολουμένων και να σχεδιαστούν 
μέτρα για την κάλυψη των νέων αναγκών που δημιουργεί η πανδημική κρίση ζήτησε με άρθρο – 
παρέμβασή του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας. Ποιοι είναι οι παράμετροι που 
διαφοροποιούν τον συγκεκριμένο κλάδο από τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους;

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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Η επιβίωση της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης στην επόμενη 
μέρα αποτελεί εθνική αναγκαιότητα        
  
Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού και οι συνακόλουθες επιπτώσεις της σε 
παγκόσμια κλίμακα συνιστούν μία τομή ιστορικής σημασίας που αμφισβητεί σε πολύ 
μεγάλο βαθμό παγιωμένες για δεκαετίες οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές πρακτικές. 
Εκ των πραγμάτων, η ίδια η φύση της πανδημίας ως ενός γεγονότος που βρήκε το σύνολο 
των κρατών του κόσμου λιγότερο ή περισσότερο προετοιμασμένων, διαμορφώνει μια 
ιδιαίτερα δυσοίωνη μελλοντική εξέλιξη για τις οικονομίες, στο βαθμό που κάθε μέρα 
που περνά οι αρμόδιοι φορείς, μεταβάλλουν προς το χειρότερο τις οικονομικές τους 
προβλέψεις.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. – ΕΣΕΕ στις εμπορικές 
επιχειρήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις του 
COVID – 19 και για τα μέτρα αντιμετώπισής τους
Σημαντικά ευρήματα για την εικόνα των εμπορικών επιχειρήσεων εν καιρώ πανδημίας 
και για τον αντίκτυπο των κυβερνητικών μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας αναδεικνύει η έρευνα του IN.EM.Y. – ΕΣΕΕ που έγινε σε ένα 
δείγμα συνολικά 650 επιχειρήσεων και αφορά: α) πληττόμενες και κλειστές εμπορικές 
επιχειρήσεις και β) επιχειρήσεις τροφίμων πλην σουπερμάρκετ. 6 στις 10 εμπορικές 
επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα χρειαστούν πάνω από ένα χρόνο για να επανέλθουν στον 
κανονικό ρυθμό λειτουργίας. Το 65% των μικρών επιχειρήσεων τροφίμων παρουσίασε 
μείωση τζίρου. «Η αγορά χρειάζεται ισχυρό σοκ ρευστότητας» επισημαίνει ο κ. Γιώργος 
Καρανίκας.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμπορικός Σύλλογος Λειβαδιάς
Ο Εμπορικός Σύλλογος Λειβαδιάς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς 
σύλλογος της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 
1899. Η ίδρυση του είχε ως στόχο τη συνένωση όλων των δυνάμεων, για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και συμβολή στην πρόοδο και από τότε έως σήμερα, αγωνίζεται, 
συσπειρώνει, οργανώνει, κινητοποιεί ανθρώπους με ανησυχίες και μεράκι για 
δημιουργία. Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Λειβαδιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, 
νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για 
μια νέα Λειβαδιά με συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση της πόλης είναι 
μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια, που σκοπό έχει την πολιτιστική και κοινωνική 
εξύψωση της πόλης, παράλληλα με την οικονομική δραστηριοποίησή του, ώστε να 
καταλάβει τη θέση που του αρμόζει, σύμφωνα με την ιστορία και τη γεωγραφική του 
τοποθεσία.

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

Ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο για οικονομική 
ευημερία στη μετά-Covid εποχή 
Ο Christian Verschueren, Γενικός Διευθυντής της 
EuroCommerce, παροτρύνει τους ηγέτες σε όλο τον 
κόσμο να συνεργαστούν και να συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημική κρίση του 
COVID-19. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η απελευθέρωση 
του διεθνούς εμπορίου αποτελεί το κλειδί για την 
ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς ο κλάδος του λιανικού 
και χονδρικού εμπορίου εξαρτάται άμεσα από το 
διασυνοριακό και παγκόσμιο εμπόριο για την κάλυψη 
των αναγκών των καταναλωτών. Οι οικονομολόγοι 
προβλέπουν, με βεβαιότητα, ότι ο αντίκτυπος της 
πανδημίας θα μειώσει σημαντικά το ΑΕΠ όλων των χωρών 
και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα κλονιστεί. Από 
την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
έχει προειδοποιήσει ότι το διεθνές εμπόριο ενδέχεται να 
μειωθεί κατά 30% έως το τέλος του τρέχοντος έτους, 
αν οι κυβερνήσεις δεν ενεργήσουν συλλογικά, για να το 
αποτρέψουν. Είναι υψίστης σημασίας να αναζητήσουν 
όλοι οι ηγέτες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς να 
καταφύγουν σε πολιτικές προστατευτισμού που θα 
δημιουργήσουν οικονομική αστάθεια. 

Μάθετε Περισσότερα  

Δράσεις και Στρατηγικές για την ανάκαμψη 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την 
SMEunited προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού 
προκαλεί ευρείες αλλαγές στον ρόλο που διαδραματίζουν 
οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών. Ο Πρόεδρος της SMEunited, Alban Maggiar, 
προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για ένα ομαλό σχέδιο 
εξόδου και μια φιλόδοξη στρατηγική ανάκαμψης. Ο 
ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία εφαρμογής των μέτρων 
έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές 
χώρες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για 
την στήριξη και επανεκκίνηση της οικονομίας. Είναι 
αναντίρρητη η ανάγκη σταδιακής αποκλιμάκωσης 
των μέτρων περιορισμού μέσα από συντονισμένες 
προσπάθειες των κρατών-μελών, ώστε να επανέλθει η 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των ευρωπαίων 
πολιτών. Ο Alban Maggiar υποβάλλει προτάσεις για τη 
στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει σχετικούς πόρους για 
την ανάκαμψη των επιχειρήσεων σε ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Διαβάστε περισσότερα   
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