
Ψηφίστηκε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας – “Μπαίνει τέλος στη 
διαιώνιση του ιδιωτικού χρέους και ασπίδα στο δικαίωμα στέγης»
Ειδικά για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών με ισχυρή ή πλήρη 
οικονομική αδυναμία, ο νέος νόμος προβλέπει την ίδρυση ενός ιδιωτικού Φορέα, ο οποίος θα 
αγοράζει την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, και στη συνέχεια θα υποχρεούται να 
τους τη μισθώνει. 

ΑΑΔΕ: Έως 31 Δεκεμβρίου η απόσυρση των ταμειακών μηχανών
Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας, 
όσο και για να εναρμονιστεί η προθεσμία με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης 
στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA.

Κοροναϊός : Ανοικτό το λιανεμπόριο ακόμη και σε «κόκκινες» περιοχές, 
λέει ο Πέτσας
Ανοιχτά θα παραμένουν τα καταστήματα ακόμα και στις περιοχές που περνούν στην κατηγορία 
συναγερμού 4. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι κρατήσει «ζωντανό» το λιανεμπόριο ακόμα και 
στις «κόκκινές» περιοχές.

Στο σκοτάδι» αφήνουν τα e-shops τους καταναλωτές 
για τα δικαιώματά τους
Καμία ή ελάχιστη ενημέρωση παρέχουν πάνω από επτά στα δέκα ηλεκτρονικά καταστήματα 
στους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματα που αυτοί έχουν. Τούτο προκύπτει από 
δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
του Καταναλωτή σε ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών.

Ανάσα» για μην χαθούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης
Άλλαξε ο κανονισμός και δεν απαιτείται πλέον να έχουν γίνει συμβάσεις για όλα τα έργα ως το 
τέλος του 2023, αλλά μόνο να έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια ως το 2026.

Ο κορονοϊός βύθισε τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο
Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) αναφέρει πως οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
ανέβαλαν  επενδύσεις και διακράτησαν μετρητά. 

Οι προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα και ο ρόλος 
του εμπορίου
Ο σχεδιασμός της Πολιτείας για την «επόμενη μέρα» της οικονομίας δεν πρέπει να παγιώνει 
την αγορά πολλών ταχυτήτων και ανισοτήτων που δημιούργησαν τα Μνημόνια και επέτεινε η 
πανδημία, επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, Σε άρθρο του – παρέμβαση 
στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κ. Καρανίκας υπογραμμίζει τη βαρύνουσα, διαχρονική σημασία των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Χαρακτηριστικά αναφέρει: « 
Είναι επικίνδυνη δηλαδή η άποψη που υποστηρίζει ότι στην κατακρεουργημένη από τα μνημόνια 
και την πανδημία αγορά, στην οποία οι ΜμΕ, παρόλα τους τα προβλήματα και τις υστερήσεις 
εισφέρουν το 88% των θέσεων εργασίας και το 56,4% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, 
έχουμε ως χώρα την πολυτέλεια να σχεδιάζουμε το παρόν και το μέλλον της οικονομίας, χωρίς 
να λαμβάνουμε υπόψη το δομικό και ιστορικό ρόλο των μικρομεσαίων – και δη των εμπορικών – 
επιχειρήσεων σε αυτήν». 

Διαβάστε 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

Επισημάνσεις της ΕΣΕΕ σχετικά με το Σ/Ν «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» 
και το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Αναλυτικό Υπόμνημα στο οποίο επισημαίνει σημεία – παγίδες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
κατέθεσε στη Βουλή η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 
της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

Επιστολή της ΕΣΕΕ σε όλους τους Περιφερειάρχες για τις «Παραλείψεις της Δράσης της 
Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» 

Με επιστολή σε όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας την οποία κοινοποίησε στον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Τσακίρη η ΕΣΕΕ 
αναφέρθηκε αναλυτικά στις «Παραλείψεις της Δράσης της Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας». Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος 
Καρανίκας τόνισε ότι πρόκειται για αστοχία που στην ουσία εξαιρεί από ένα τόσο θετικό μέτρο 
περίπου 200 χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό.

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι επικαιροποιημένες θέσεις και προτάσεις της ΕΣΕΕ προς 
την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, για την αντιστροφή των επιπτώσεων της υγειονομικής 
κρίσης Covid-19 στην οικονομία.

Συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε συνάντηση επιχειρηματικών φορέων με την Πρόεδρο του Κινήματος 
Αλλαγής κ. Φώφη Γεννηματά για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Στη συνάντηση μετείχαν oι πρόεδροι της ΕΣΕΕ κ.Γιώργος Καρανίκας, της ΓΣΕΒΕΕ κ Γιώργος 
Καββαθάς, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και του ΒΕΑ κ. Παύλος 
Ραβάνης.

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 προστατευθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 
ανεπανόρθωτα πλήγματα
  
Η μέχρι προ ολίγων εβδομάδων εκτίμηση του εμπορικού κόσμου για ετήσια πτώση 
κύκλου εργασιών κατά 50% είναι σήμερα αναντίστοιχη με τα πολύ δυσάρεστα νέα από 
το μέτωπο της πανδημίας. Οι αποφάσεις για τοπικά lockdown σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας «παγώνουν» κάθε εμπορική δραστηριότητα και εντείνουν την οικονομική και 
ψυχολογική πίεση στις τοπικές κοινωνίες. Ακόμη χειρότερα, η δαμόκλειος σπάθη ενός 
γενικευμένου lockdown επικρέμεται ξανά πάνω από την οικονομία, η οποία ακολουθεί τις 
εξελίξεις στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Ακόμη και η επιδείνωση του καιρού είναι 
ένας επιπλέον αποτρεπτικός παράγοντας για αγορές στο φυσικό εμπορικό κατάστημα. 
Οι ελπίδες μας για μία έστω μικρή ανάκαμψη της αγοραστικής κίνησης τα Χριστούγεννα 
μοιάζουν πλέον σχεδόν εξωπραγματικές

Διαβάστε τη συνέχεια  

Μια περίοδος χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, χαμηλού 
πληθωρισμού και υψηλού χρέους
Το ξέσπασμα του COVID-19 εξώθησε τις ανεπτυγμένες οικονομίες να υιοθετήσουν 
επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Στο επίπεδο αυτό, οι G20 έχουν ανακοινώσει 
επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα της τάξεως των 11 τρις δολαρίων. Τα μέτρα 
αυτά υποβοηθούν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ενεργές, τους εργαζόμενους να 
διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης τους και τις χρηματαγορές να σταθεροποιηθούν. 
Όμως η δημοσιονομική επέκταση θα διευρύνει τα δημοσιονομικά ελλείμματα τα οποία 
θα προσεγγίσουν το 17% του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Η διεύρυνση των 
ελλειμμάτων θα εντείνει τις πιέσεις του δημοσίου χρέους το οποίο θα φθάσει γύρω στο 
140% για τις ανεπτυγμένες οικονομίες (περί τα 13.000 δολάρια κατά κεφαλήν).

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου
“Οι εμποροεπαγγελματίες της Νάξου από πολύ νωρίς κατάλαβαν ότι πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα όργανο για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα που τους 
απασχολούσαν από την εποχή εκείνη (1926), καθώς και να προσφέρει τη δυνατότητα  
παρέμβασης τους στα προβλήματα που αντιμετώπιζε το νησί της Νάξου. Όπως 
είναι γνωστό το νησί της Νάξου ήταν και είναι εν μέρει, μέχρι και σήμερα, αυτάρκες 
με ανεπτυγμένη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, ορυκτά υλικά, μάρμαρο-σμύριδα, 
στον πρωτογενή τομέα και με αξιόλογη δραστηριότητα στον δευτερογενή τομέα 
της μεταποίησης, του εμπορίου και στον τουρισμό. Οι κοινωνικό- οικονομικές 
αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αφήνουν ανεπηρέαστη 
την επιχειρηματικότητα. Στην πιο δύσκολη συγκυρία της σύγχρονης ιστορίας οι 
επαγγελματίες/επιχειρηματίες έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις πρωτόγνωρες 
και θέματα που δεν εντάσσονται στα στενά πλαίσια της επιχείρησης, αλλά στο 
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

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. 
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Επιτάχυνση συμμετοχής των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων στο ψηφιακό εμπόριο 
Ο Luc Hendrickx, Enterprise Policy Director της 
SMEunited, τόνισε την άμεση ανάγκη βελτίωσης του 
ρυθμιστικού πλαισίου των ψηφιακών υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του διαδικτυακού 
συνεδρίου που διοργάνωσαν τα επιστημονικά δίκτυα 
PromethEUs και I-Com, επεσήμανε την αναγκαιότητα 
σύμπραξης των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής 
καινοτομίας και των τοπικών οργανώσεων των ΜμΕ 
για την επιτάχυνση συμμετοχής τους στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο και την εσωτερική αγορά. Καθοριστικής 
σημασίας είναι η δυνατότητα δοκιμής ψηφιακών 
λύσεων, παρέχοντας κατάρτιση ψηφιακών δεξιοτήτων, 
η υποστήριξη με δίκτυα και η κοινοτική χρηματοδότηση. 
H νομοθεσία για τις διαδικτυακές πλατφόρμες αγοράς 
προϊόντων χρήζει λειτουργίας σε καθεστώς διαφάνειας 
και δικαιοσύνης και η υιοθέτηση ενός κανονιστικού 
πλαισίου για μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες που 
λειτουργούν ως πύλες ασφαλείας είναι αναγκαία για την 
ψηφιακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Μάθετε Περισσότερα  

Η κοινωνική διάσταση ενός ευρωπαϊκού 
συμφώνου για το εμπόριο: προτεραιότητες 
ανάκαμψης για τη λιανική και χονδρική

Μετά την κοινή δήλωση που συνυπέγραψαν στις 8 
Απριλίου οι θεσμοί EuroCommerce και Europa Global 
Union καταδεικνύοντας τις επιπτώσεις του κορονοϊού 
στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, συγχαίρουν την 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη δημιουργία του 
«Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Εμπόριο», στο οποίο 
συμμετέχουν ως κοινωνικοί εταίροι με βασικό στόχο τη 
βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας μέσα 
από στοχευμένα μέτρα στήριξης, και της παράλληλης 
επιτάχυνσης της μετάβασης των Μμε σε ένα περισσότερο 
ψηφιακό και πράσινο προσανατολισμό. Στο πλαίσιο της 
νέας κοινής δήλωσης, υπογραμμίζεται η σημασία της 
ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από την 
ανάταξη του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, το οποίο 
όπως σημειώνουν, αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη 
της Ευρώπης αφού 1 στις 4 επιχειρήσεις και 1 στις 7 
θέσεις εργασίας αφορούν στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Διαβάστε περισσότερα   

Οι προκλήσεις για την 
επιχειρηματικότητα και 

ο ρόλος του εμπορίου

Ο σχεδιασμός της Πολιτείας για την «επόμενη μέρα» της οικονομίας δεν 
πρέπει να παγιώνει την αγορά πολλών ταχυτήτων και ανισοτήτων που 
δημιούργησαν τα Μνημόνια και επέτεινε η πανδημία. Είναι επικίνδυνη δηλαδή 
η άποψη που υποστηρίζει ότι στην κατακρεουργημένη από τα μνημόνια και 
την πανδημία αγορά, στην οποία οι ΜμΕ, παρόλα τους τα προβλήματα και τις 
υστερήσεις εισφέρουν το 88% των θέσεων εργασίας και το 56,4% της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας, έχουμε ως χώρα την πολυτέλεια να σχεδιάζουμε το 
παρόν και το μέλλον της οικονομίας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το δομικό 
και ιστορικό ρόλο των μικρομεσαίων – και δη των εμπορικών – επιχειρήσεων 
σε αυτήν.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ 
κ. Γιώργου Καρανίκα

Τα Νέα, 3/10/2020  

*Αναδημοσίευση από τον Economist

https://www.capital.gr/oikonomia/3490783/psifistike-o-neos-ptoxeutikos-mpainei-telos-sti-diaionisi-tou-idiotikou-xreous-kai-aspida-sto-dikaioma-stegis
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https://esee.gr/oi-prokliseis-gia-tin-epicheirimatikotita-kai-o-rolos-toy-emporioy/
http://Επισημάνσεις της ΕΣΕΕ σχετικά με το Σ/Ν «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» και το νέο π
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