
Υφεση 10,4% το α΄ τρίμηνο «βλέπει» το ΚΕΠΕ
Κατά μέσον όρο το πρώτο εξάμηνο το ΚΕΠΕ προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 3,7%. Αυτό 
σημαίνει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό για 
ανάπτυξη 4,8%, πρέπει το β΄ εξάμηνο να υπάρξει σημαντική επιτάχυνση και συγκεκριμένα μέσος 
ρυθμός ανάπτυξης 13,3%. 

Χρ. Σταϊκούρας: Σχέδιο κάλυψης παγίων δαπανών από Μάρτιο 2020- 
Ιούνιο 2021
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις κυβέρνησης –Κομισιόν για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 
των παγίων δαπανών για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη πανδημία.

Πόσα “μάζεψαν” τα σούπερ μάρκετ στο δεύτερο lockdown
Κοντά στο 1 δισ. ευρώ έσοδα συγκέντρωσαν τα σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
lockdown, ποσό το οποίο θα ήταν μεγαλύτερο αν δεν υπήρχε το απαγορευτικό πώλησης σειράς 
προϊόντων κυρίως bazaar που επιβλήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης για να προστατευθούν 
οι επιχειρήσεις που παρέμεναν κλειστές.

Η πανδημία συνεχίζεται, τα ταμεία αδειάζουν
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο η κυβέρνηση ρίχνει στη μάχη 6,5 δισ., όταν το σύνολο των μέτρων το 
2021 φθάνει τα 7,5 δισ

«Κονταίνει» ο φόρος για τους μισθωτούς, μπαράζ επιστροφών φόρων 
για ελεύθερους επαγγελματίες
Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας το 2020 θα δηλώσουν 
φέτος μικρότερα εισοδήματα  και θα πληρώσουν λιγότερο φόρο με το εκκαθαριστικό της 
δήλωσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς τα ποσά των 534 ή 800 ευρώ που έλαβαν 
ως αποζημίωση είναι αφορολόγητα

Κοινοτικό χρήμα 4,1 δισ. ευρώ με έμφαση στην καινοτομία
Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού θα είναι 
εστιασμένες οι δράσεις - προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στον «πάγο» τα τεκμήρια διαβίωσης για πληττόμενους εργαζόμενους 
και επαγγελματίες
Ειδική ρύθμιση που θα απαλλάσσει από τα τεκμήρια διαβίωσης τα εισοδήματα του 2020 που 
θα δηλώσουν φέτος στην Εφορία οι φορολογούμενοι που έχουν χτυπηθεί από την κρίση της 
πανδημίας ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών.

«Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή – Για 
επιχειρηματίες και στελέχη που δεν εφησυχάζουν»  - Το νέο Βιβλίο της 
Μαρίκας Λάμπρου  
Οικογένεια και επιχείρηση μπορούν να συνυπάρξουν; Ενισχύει ή περιορίζει η οικογένεια την 
επιχειρηματικότητα; Δένει ή διαλύει η επιχειρηματικότητα την οικογένεια; Αυτά και άλλα κομβικά 
ερωτήματα έρχεται να πραγματευθεί το βιβλίο της καταξιωμένης επαγγελματία στο χώρο των 
επιχειρήσεων. Στο σχετικό σημείωμά του, το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο, ο πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας επισημαίνει: «Καταφέρνει με ζηλευτό τρόπο να συνθέσει την 
αποκρυσταλλωμένη εμπειρία με τη θεωρητική τεκμηρίωση ζωντανεύοντας αναγνωρίσιμους 
χαρακτήρες της ελληνικής επιχειρηματικότητας.»

Στηρίζουμε τη Γειτονιά μας» η νέα καμπάνια από την ΕΣΕΕ 
για την ενίσχυση των Μμε της χώρας
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας προχώρησε στη δημιουργία 
ενημερωτικής καμπάνιας με στόχο τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας 
που αποτελούν τον κλάδο αιχμής για την ελληνική οικονομία. Σκοπός της καμπάνιας ήταν  να 
μεγαλώσει τη φωνή της τοπικής αγοράς και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές παρέχοντας 
κίνητρα που θα ενισχύσουν την πρόθεση αγοράς από τα μαγαζιά της γειτονιάς τους μετά την 
άρση των περιοριστικών μέτρων και του lockdown στα μέσα του Ιανουαρίου. Αποτελώντας τον 
θεσμικό εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου της χώρας, η ΕΣΕΕ ανέλαβε για ακόμη μια φορά 
την  πρωτοβουλία να υπογραμμίσει την αξία της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας και την 
ισορροπία της οικονομικής αλυσίδας για τη διατήρηση της εμπορικής και κοινωνικής ζωής σε 
κάθε γειτονιά της Ελλάδας. Οι περιορισμοί που συνεχίζει να επιβάλλει η πανδημία, καθιστούν 
πιο αναγκαία από ποτέ τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων της γειτονιάς μας που αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. 

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

Οι θέσεις του εμπορικού κόσμου στη τηλεδιάσκεψη της ΕΣΕΕ με τον Υπ. Εργασίας Κ. 
Χατζηδάκη

Στην ανάγκη το Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ να επικεντρωθούν άμεσα με στοχευμένες 
δράσεις και επιδοτούμενα προγράμματα στην προστασία των ήδη υπαρχουσών θέσεων εργασίας, 
τουλάχιστον έως το τέλος του 2021, εστίασε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γ. Καρανίκας στη 
τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη

Συζήτηση για τις κινητήριες δυνάμεις του ψηφιακού μετασχηματισμού του λιανικού 
εμπορίου, στο διαδικτυακό συνέδριο της ΕΣΕΕ

Με την επαναλειτουργία μέρους των καταστημάτων λιανικής πώλησης η ΕΣΕΕ διοργάνωσε το 
διαδικτυακό συνέδριο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανικού εμπορίου, αναδεικνύοντας τη 
νέα τάση ψηφιοποίησης της αγοράς. Συμμετείχε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Αδωνης Γεωργιάδης, 
ο οποίος τόνισε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του λιανικού εμπορίου θα ενισχυθεί στο 
πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας σημείωσε: «Θέλουμε από 
την πολιτεία να αγκαλιάσει το ψηφιακό μέλλον του εμπορίου δίνοντας μας εφόδια που θα μας 
επιτρέψουν να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί».

Συνάντηση ΕΣΕΕ – Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση για 
γρήγορη επιστροφή σε μία μορφή κανονικότητας

Στην ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης για τον απεγκλωβισμό του εμπορικού κόσμου από την 
ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας που προκαλούν η πανδημία και τα παρατεταμένα lockdown 
συμφώνησαν ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και η ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνάντησή τους 
στις 11 Ιανουαρίου. 

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα «Απογοήτευση στον εμπορικό κόσμο για τη νέα 
παράταση του lockdown»

«Εξαντλούνται τα τελευταία αποθέματα ψυχολογικών και οικονομικών αντοχών του εμπορικού 
κόσμου» δήλωσε στις 8 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, σχολιάζοντας την 
κυβερνητική απόφαση για παράταση του lockdown.

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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Ούτε το click in shop ούτε το click away συνιστούν λύση για 
το εμπόριο
  
Είναι γεγονός πως οι συνεχείς μεταπτώσεις από τα ανοικτά καταστήματα σε υβριδικά 
και πολύπλοκα πλαίσια λειτουργίας προκαλούν σύγχυση σε εμπόρους και καταναλωτές 
και νέο σοβαρό πλήγμα στα ταμεία των επιχειρήσεων.Ούτε το clickinshop ούτε ακόμη 
περισσότερο το clickawayσυνιστούν λύση για το εμπόριο. Τα δεχόμαστε περισσότερο ως 
αναγκαίο κακό.Προέχει πάντα η δημόσια υγεία και ο εμπορικός κόσμος έχει αποδείξει 
ότι δεν κάνει «εκπτώσεις» σε αυτό το ζήτημα. Ρωτάμε όμως καλόπιστα, ως πολίτες της 
χώρας που ενδιαφέρονται όχι μόνο για το επιχειρηματικό αλλά και για το κοινό συμφέρον: 
Θα κάνουμε αυτοί τη φορά, όλοι μας, πολιτεία και κοινωνία, φορείς και κόμματα, την 
επιβεβλημένη αυτοκριτική μας για την τήρηση και την επιτήρηση των υγειονομικών 
κανόνων; 

Διαβάστε τη συνέχεια  

Τοποθέτηση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ στο Δελτίο Τύπου 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το ΔΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο του 
Νοεμβρίου 2020
Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.[1] για το Δείκτη Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) 
στο Λιανικό Εμπόριο του Νοεμβρίου οι πιέσεις που ασκήθηκαν στο εμπόριο κατά την 
επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις (“lockdown”) το εν λόγω χρονικό διάστημα 
αποδεικνύονται ιδιαίτερα ισχυρές. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 7,9% σε ετήσια 
βάση. Ανοδικά κινήθηκαν μόνο τα φαρμακευτικά και καλλυντικά (+29,8%), τα μεγάλα 
καταστήματα τροφίμων (+14,5%), καθώς και οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων-κατά 
κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (+60,5%)για ευνόητους λόγους. Αντίθετα, ισχυρότατη 
πτώση του ΔΚΕ σημειώθηκε σε αρκετές κατηγορίες μεταξύ των οποίων η Ένδυση-
Υπόδηση (-56,5%) και τα Καύσιμα και Λιπαντικά Αυτοκινήτων (-31,1%).

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς
Ο «Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς» ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός της Οργάνωσης είναι 
η επίτευξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος σε όλο και περισσότερα 
μέλη και η συνένωσή τους κάτω από την σκέπη της οργάνωσης. Η συστηματική 
και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση 
κάθε θέματος που αφορά την εμπορική τάξη και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή 
και ανάπτυξη ως και η κοινωνική, επαγγελματική και ηθική εξύψωση της, στα 
πλαίσια των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της εμπορικής τάξης, της ατομικής 
πρωτοβουλίας και του γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού συμφέροντος, 
καθώς και η συμβολή στη συνένωση όλης της εμπορικής τάξης της χώρας σε ενιαία 
οργάνωση για την καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων.    

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

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΕΕ 

Ποιοι Είμαστε Οι Θέσεις μας 

ΙΝ.ΕΜ.Υ Κ.Α.Ε.Λ.Ε 

Μητροπόλεως 42
Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Τ: 210 32 59 200
F: 210 32 59 209

info@esee.gr

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση – Μεγάλη Βρετανία: Η 
επόμενη μέρα για τις Μμε
Μετά την αβεβαιότητα που σηματοδότησε τις 
διαπραγματεύσεις για τη μετά-Brexit εποχή και τις 
πολύμηνες διαβουλεύσεις του προηγούμενου έτους, 
η SMEunited εκφράζει την ανακούφισή της για τη 
συμφωνία εμπορικής και οικονομικής σύμπραξης 
ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία. Από 
την 1η Ιανουαρίου 2021 εφαρμόζεται προσωρινά η 
συμφωνία, η οποία θεσπίζει μια στενή εταιρική σχέση 
για την ασφάλεια των πολιτών και ένα γενικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται μια σειρά 
ευνοϊκών ρυθμίσεων σε τομείς όπως το εμπόριο αγαθών 
και υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο, η προστασία 
των δεδομένων, η πνευματική ιδιοκτησία, οι δημόσιες 
συμβάσεις, οι κρατικές ενισχύσεις, ο ανταγωνισμός, η 
φορολογική διαφάνεια, οι οδικές μεταφορές, η ενέργεια, 
η αλιεία, ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, 
η συνεργασία και η συμμετοχή σε προγράμματα της 
Ένωσης. Ο Alban Maggiar, Πρόεδρος της SMEunited, 
τόνισε αναφορικά με τις ανησυχίες που αφορούν στον 
κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: «Παρόλο που 
δεν ισχύουν ποσοστώσεις ή τιμολόγια, η νέα κατάσταση 
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρόσθετο κόστος για 
τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται 
να επενδύσουν  περισσότερο χρόνο σε διοικητικές 
διαδικασίες, να καταρτιστούν για να αναπτύξουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες και πολλά άλλα.»

Μάθετε Περισσότερα  

Λιανέμποροι και Χονδρέμποροι έτοιμοι να 
συνεργαστούν με κοινό κώδικα συμπεριφοράς 
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η EuroCommerce, η Euro Coop και η Independent 
Retail Europe συμμετείχαν στην εκδήλωση με στόχο 
την έναρξη εργασιών  για την προώθηση ενός κώδικα 
συμπεριφοράς, στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to 
Fork - μιας νέας ολοκληρωμένης προσέγγισης για το πώς 
οι Ευρωπαίοι εκτιμούν τη βιωσιμότητα των τροφίμων. 
Οι πωλητές λιανικού και χονδρικού εμπορίου έχουν 
ξεκινήσει πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη, με κριτήριο 
την ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων - από 
τον καταναλωτή μέχρι τον παραγωγό. Απώτερος στόχος 
των ενεργειών αυτών είναι να υποστηρίξουν την αειφόρο 
παραγωγή και κατανάλωση, καθώς οι ίδιοι είχαν καίριο 
ρόλο στην αύξηση της βιωσιμότητας των προϊόντων που 
προσφέρουν. Η άμεση διασύνδεση μεταξύ προμηθευτών 
και καταναλωτών παρέχει νέες και ικανοποιητικές 
ευκαιρίες αγοράς για όλους τους παραγωγούς βιώσιμων 
προϊόντων και δύναται να ωθήσει τους καταναλωτές 
στην αγορά τους. Από την πλευρά των φορέων, οι 
εκπρόσωποί τους επιβεβαιώνουν τη θετική ανταπόκρισή 
τους και τη συμφωνία τους στη δημιουργία συνεργασίας 
σε έναν κώδικα συμπεριφοράς, που θα αναδείξει και θα 
αναπτύξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας του 
εμπορικού κλάδου για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Διαβάστε περισσότερα   

https://www.kathimerini.gr/economy/561233107/yfesi-10-4-to-a-trimino-vlepei-to-kepe/
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1686022/xr-staikouras-sxedio-kalupsispagion-dapanon-apo-martio-2020-iounio-2021
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