
Σκυλακάκης: Εξατομικευμένα εργαλεία για την στήριξη επιχειρήσεων 
και θέσεων εργασίας σε κίνδυνο
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας 
στην ΕΡΤ, στους σχεδιασμούς είναι η χρήση “εργαλείων” και προγραμμάτων εξατομίκευσης 
προκειμένου να δοθούν διευκολύνσεις σε όσους έχουν λάβει στήριξη αλλά αποδεδειγμένα 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μάλιστα έκανε λόγο για ένα νέο εργαλείο το οποίο θα βασίζεται στις 
δαπάνες που έκαναν.

Αυξάνονται όλοι οι μισθοί από 1/1/2021 λόγω μείωσης εισφορών
Έμμεση βελτίωση κατά σχεδόν 1,4% στις καθαρές αποδοχές του συνόλου των 2 εκατ. μισθωτών 
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, θα φέρει η μείωση των εισφορών τους από την 1η 
Ιανουαρίου 2021. Ο λόγος για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 3 μονάδες (από το 
39,6% στο 36,6%).

«Γέφυρα ΙΙ» για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις
Νέο πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ», που θα επιδοτεί για 9 μήνες τη μηνιαία δόση των δανείων ύψους 
έως 250.000 ευρώ ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων -με εξασφαλίσεις και 
μη- με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση, ετοιμάζει, 
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα του προγράμματος 
«Γέφυρα», το οποίο δόθηκε στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων.

Το ΕΣΠΑ της υπομονής και της αναμονής - Στα 80 εκατ. ευρώ για 
δράσεις e-shop στο Λιανεμπόριο
Για το σκοπό αυτό  θα διατεθούν κεφάλαια  ύψους  80 εκατ. ευρώ και δικαίωμα συμμετοχής θα 
έχουν μόνο οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Νέα κίνητρα για e-πληρωμές ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ
Από το 2021 αναμένονται σημαντικές αλλαγές τόσο στη χρήση των POS όσο και στα κίνητρα 
που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση για να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις ηλεκτρονικές 
πληρωμές.

Απειλή «πανδημίας λουκέτων» το 2021 για το μικρομεσαίο 
εμπόριο
Στο τεντωμένο σχοινί της υπερχρέωσης και της αβεβαιότητας θα συνεχίσουν να ισορροπούν οι 
μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και την χρονιά που έρχεται. Η αυλαία του 2020 επιφύλαξε 
μία νέα δραματική επιδείνωση στις προοπτικές επιβίωσης τους, καθώς η παράταση του lockdown 
και η οριστική απώλεια του εορταστικού τζίρου φέρνει απειλητικά κοντά το ενδεχόμενο χιλιάδες 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να μην καταφέρουν να ανεβάσουν ρολά. «Η πρωτοφανής έλλειψη 
ρευστότητας έχει συσσωρεύσει από τον περασμένο Μάρτιο ένα τεράστιο όγκο απλήρωτων ή σε 
αναστολή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες διογκώνονται κάθε μήνα που περνά και οι 
επιχειρήσεις θα τις βρουν μπροστά τους την Άνοιξη. Όμως και τότε το «ταμείο θα είναι μείον», 
επισήμανε με άρθρο – παρέμβαση ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας.

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

Επιστολή ΕΣΕΕ: Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών Νοεμβρίου 2020 των εμπόρων που 
παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή, από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς 
Απασχολουμένων

Την χρήση των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς Απασχολουμένων για 
την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών Νοεμβρίου των εμπόρων που παραμένουν κλειστοί με 
κρατική εντολή ζήτησε η ΕΣΕΕ στις 29 Δεκεμβρίου 2020, με Επιστολή της στους συναρμόδιους 
υπουργούς. «Οι έμποροι βρίσκονται σε απόγνωση, χρειάζεται να αποκατασταθεί η ισότητα και η 
δικαιοσύνη στην αντιμετώπισή τους», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας.

Ψηφιακή Ενημερωτική Εκδήλωση της ΕΣΕΕ : «MyDATA: Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της 
φορολογικής διοίκησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Με στόχο να εξηγηθούν όλες οι παράμετροι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της πλατφόρμας 
MyDATA της ΑΑΔΕ και να απαντηθούν τα ερωτήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο, η 
ΕΣΕΕ διοργάνωσε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου ειδική ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση.

Τηλεδιασκέψεις του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Αλέξη Τσίπρα και την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κα Φώφη Γεννηματά

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανέλυσε τα ήδη οξύτατα προβλήματα επιβίωσης και την αδυναμία 
ανταπόκρισης των εμπορικών επιχειρήσεων στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις, που θα διογκωθούν 
και θα επιταθούν το αμέσως επόμενο διάστημα λόγω οριστικής απώλειας του εορταστικού τζίρου, 
από την απόφαση της κυβέρνησης για παράταση του lockdown.

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας και Προτάσεων του Δ.Σ της ΕΣΕΕ για το νέο πλαίσιο λειτουργίας 
της εορταστικής αγοράς

Στις 12 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας συνεδρίασε εκτάκτως, και εξέδωσε Ψήφισμα Διαμαρτυρίας και Προτάσεων, 
μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το νέο πλαίσιο λειτουργίας της εορταστικής αγοράς.

Επιστολή της ΕΣΕΕ στον Υπουργό Ανάπτυξης για παρελκυστικές πρακτικές πωλήσεων 
λιανικής με τον «μανδύα» της χονδρικής πώλησης

Τις πρακτικές συγκεκαλυμμένης λιανικής πώλησης από μεγάλες αλυσίδες, μέσω της παρελκυστικής 
χρήσης των διατάξεων του νόμου επισήμανε η ΕΣΕΕ στις 9 Δεκεμβρίου με Επιστολή της στον Υπ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη. 

Δήλωση του Προέδρου ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα για την Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης σε ότι 
αφορά την πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών από εξειδικευμένα καταστήματα

«Ποια λογική υπαγορεύει να δίνονται ευκαιρίες περαιτέρω αύξησης της κερδοφορίας στα 
σουπερμάρκετ, και όχι στις σφόδρα πληττόμενες από την πανδημία, μικρομεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες με κρατική εντολή παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα κλειστές 
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας»; Ήταν το ερώτημα που απηύθυνε στις 3 Δεκεμβρίου 
2020 ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας μετά την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης να 
επιτρέψει - εκτός από τα εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα - και στα σουπερμάρκετ να πωλούν 
χριστουγεννιάτικα είδη, κρατώντας παράλληλα κλειστές τις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις

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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2021: 
Επανεκκίνηση οικονομίας και αγοράς με όρους δικαιοσύνης
  
Το 2020, το έτος του Μεγάλου Lockdown, κλείνει εντός ενός δυσμενούς πλαισίου. Η 
μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της βραχυχρόνιας 
βιωσιμότητας των υποχρεώσεων και της μακροπρόθεσμης προοπτικής των μεγάλων 
μετασχηματισμών. Η προσαρμογή στους μετασχηματισμούς αυτούς είναι μια εξαιρετικά 
δύσκολη εξίσωση η δυσκολία της οποίας τεκμηριώνεται και από την καταστροφή 
του φυσικού κεφαλαίου ύψους 100 δις ευρώ για την δεκαετία πριν το ξέσπασμα της 
πανδημίας. Μπορεί το 2021, για να θυμηθούμε το World Economic Forum, να είναι το 
έτος της Μεγάλης Επανεκκίνησης της  ελληνικής οικονομίας; Οποιαδήποτε (απόλυτη) 
απάντηση ενέχει υψηλό ποσοστό διαψευσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας για την απαρχή 
της επανεκκίνησης είναι η οριστική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που είναι και η 
αναγκαία και κρίσιμη συνθήκη για το ξέφωτο της οικονομίας και της αγοράς. Θεωρώ όμως 
ότι η Μεγάλη Επανεκκίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα υπό όρους οικονομικής 
δικαιοσύνης.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, 
Συνοπτικός Σχολιασμός και Προτάσεις
Το κείμενο της τελικής Έκθεσης της επιτροπής Πισσαρίδη αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
μετεξέλιξη της ενδιάμεσης Έκθεσης της επιτροπής που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο. 
Θεωρούμε λογική τη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτήν καθώς ο διάλογος 
για τη μεταστροφή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας είναι μια 
κορυφαία διαδικασία που απαιτεί την συμμετοχή όλων των παραγωγικών και κοινωνικών 
φορέων. Άλλωστε η ίδια η σύνταξη της Έκθεσης είχε ως στόχο να αποτελέσει την 
πλατφόρμα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα καταθέσει η 
Ελληνική Κυβέρνηση. Το κείμενο συνολικά έχει δύο βασικά ελλείμματα. Το πρώτο είναι 
ότι παραμένει αποκομμένο σε σχέση με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό 
σχηματισμό. Αυτή η ‘επιτηδευμένη’ αποστείρωση αντανακλά την ψευδοδιάκριση θετικών 
και κανονιστικών οικονομικών, η οποία αποτελεί την κορυφαία αιτία για κείμενα με καθαρά 
ποσοτικό προσανατολισμό, τα οποία αγνοούν τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και 
της κοινωνικής συνοχής. Αναπαράγονται στην πραγματικότητα μια σειρά από στερεότυπα 
αναφορικά με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όπως πχ η άτυπη οικονομία, το 
πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και η αυτοαπασχόληση, παραβλέποντας το ρόλο 
και τις αδυναμίες προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων παρά τα διαθρωτικά μέτρα έχουν 
ληφθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμπορικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας
O Εμπορικός σύλλογος Νέας Ιωνίας (Ε.Σ.Ν.Ι) ιδρύθηκε το 1973 από εμπόρους της 
πόλης, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων τους αλλά και την καθιέρωση 
και ανάδειξη της αγοράς της περιοχής μας. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας 
του συλλόγου ανέδειξαν και το κοινωνικό του ρόλο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με το πολιτισμικό και πολιτιστικό παρελθόν, παρόν αλλά και μέλλον του Δήμου. Η 
σφραγίδα της Μικρασιατικής κουλτούρας είναι εμφανής από τα πρώτα του βήματα. 
Το ανήσυχο πνεύμα και η εργατικότητα που χαρακτήριζε όλα τα μέχρι σήμερα 
Δ.Σ του Ε.Σ.Ν.Ι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε ο Σύλλογος πολλές φορές να 
πρωτοστατήσει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων του Εμπορικού κόσμου.

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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Οδεύοντας στην ψηφιοποίηση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Στο πλαίσιο της διαδικτυακής  διάσκεψης που 
διοργάνωσε η Επιτροπή ΟΟΣΑ για την Παγκόσμια 
Πρωτοβουλία «Digital for SMEs», συζητήθηκε διεξοδικά 
το πρόγραμμα εργασίας D4SME για το 2021, το οποίο 
θα βασιστεί στο έργο του τρέχοντος έτους. Απώτερος 
στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι επιχειρηματικές ενώσεις, 
καθώς και οι εθνικές και οι τοπικές κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν τις ψηφιακές ανάγκες κατά τη διάρκεια 
της πανδημικής κρίσης και πώς προετοιμάζονται 
για την κανονικότητα στη μετά-Covid εποχή. Ο Luc 
Hendrickx, Διευθυντής Επιχειρηματικής Πολιτικής, 
ανταποκρινόμενος θετικά στο προτεινόμενο πρόγραμμα 
εργασίας, τόνισε ότι η SMEunited έχει δεσμευτεί να 
συνεισφέρει μέσω του δικτύου της στη βάση δεδομένων 
για τις ΜμΕ. Ο ίδιος επισήμανε την αναγκαιότητα 
εκτιμήσεων του αντίκτυπου της ψηφιοποίησης στην 
κοινωνία, καθώς και την επιτάχυνση εφαρμογής σε 
όλους τους τομείς και όχι μόνο στο εμπορικό κλάδο και 
ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι δημόσιες αρχές 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, προκειμένου 
να διασφαλίσουν μια λειτουργική ψηφιακή υποδομή, την 
ανάπτυξη 5G, λύσεις υπολογιστικού νέφους και υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ως μελλοντικές 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ο Luc 
Hendrickx επέμεινε στην ανάγκη για ένα νομικό πλαίσιο 
που θα εγγυάται στις ΜμΕ ίση πρόσβαση στα δεδομένα, 
για να συνεχίσουν να παρέχουν και να αναπτύσσουν νέες 
υπηρεσίες.

Μάθετε Περισσότερα  

Σχέδιο δράσης  για την κυκλική οικονομία

Ο Christian Verschueren, Director General της EuroCom-
merce, τόνισε τη σπουδαιότητα του νέου οικονομικού 
μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης, συνοψίζοντας τα 
συμπεράσματα των εργασιών του Συμβουλίου για το 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP). Ο 
ίδιος επισήμανε ότι «τα συμπεράσματα των Υπουργών 
επαναλαμβάνουν την άποψή μας ότι η κυκλική οικονομία 
προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες τόσο στον τομέα μας, 
όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Επιτρέπει σε όλους 
να επανεξετάσουν τα υπάρχοντα επιχειρηματικά 
μοντέλα, να προσφέρουν εναλλακτικά προϊόντα 
και να παρέχουν τα μέσα και την υποστήριξη στους 
καταναλωτές να υιοθετήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο 
ζωής. Ο κλάδος μας μπορεί να βοηθήσει αυτή τη 
διαδικασία, ανταποκρινόμενοι θετικά στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών και της κοινωνίας». Ο κλάδος του εμπορίου 
έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των προϊόντων και των δραστηριοτήτων, εφαρμόζοντας 
πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την επίτευξή τους. Είναι 
ιδιαίτερης σημασίας να διασφαλιστεί μια συντονισμένη 
προσέγγιση με την ενεργή συμμετοχή ρυθμιστικών αρχών, 
προμηθευτών και φορέων σε κάθε τομέα, καθώς το 
πρόγραμμα δράσης προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία 
για την αντιμετώπιση αυτών των βασικών ζητημάτων. 
Ο Christian Verschueren επιβεβαίωσε ότι η EuroCom-
merce θα συνεχίσει τη δέσμευσή της για συνεργασία στη 
δημιουργία  σωστού πλαισίου, το οποίο θα ενθαρρύνει 
την έρευνα και την καινοτομία στον οικολογικό σχεδιασμό 
και την ψηφιακή τεχνολογία. 

Διαβάστε περισσότερα   

Απειλή «πανδημίας λουκέτων» 
το 2021 για το μικρομεσαίο εμπόριο

Στο τεντωμένο σχοινί της υπερχρέωσης και της αβεβαιότητας θα συνεχίσουν 
να ισορροπούν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και την χρονιά που 
έρχεται. Περιμέναμε από την Πολιτεία, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της 
παράτασης του lockdown, ένα γενναίο πακέτο αντισταθμιστικών μέτρων 
με στόχευση ειδικά το πληττόμενο εμπόριο, κάτι που δεν έγινε.  Πρέπει 
πάση θυσία να προστατευθεί το επιχειρηματικό κεφάλαιο της χώρας και να 
διασφαλισθεί η κοινωνική συνοχή.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ 
κ. Γιώργου Καρανίκα

Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, 27/12/2020
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