
Όλα τα νέα ασφαλιστικά - εργασιακά μέτρα στήριξης της απασχόλησης
Νέα ασφαλιστικά -εργασιακά μέτρα στήριξης της απασχόλησης ανακοίνωσε ο Υπουργός 
Εργασίας, κος Κωστής Χατζηδάκης με αιχμή τον Απρίλιο, αν και κάποια εξ αυτών αφορούν τον 
τρέχοντα μήνα, ενώ ο ορίζοντας ορισμένων άλλων εκτείνονται έως και τον Ιούνιο.

Ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας μέχρι 31 Μαΐου - 
Όροι και προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία 
όσων επλήγησαν από την πανδημία. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά, συνεχίζουν να αναστέλλονται 
έως 31 Μαΐου 2021 όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παράταση της δημοσιονομικής ευελιξίας και το 2022 μέσω… Ρώμης
Η κατάσταση στην Ιταλία αναμένεται να είναι η αιτία για την οποία, ο Ευρωπαϊκός Νότος θα 
ομονοήσει με τον Ευρωπαϊκό Βορρά στις προτάσεις της Επιτροπής.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της 
απασχόλησης μετά την πανδημία
Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο όπως η 
εστίαση, το λιανεμπόριο και ο τουρισμός. Ακόμη οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θα ενταχθούν 
στις στοχευμένες παρεμβάσεις θα πρέπει να αποδεχθούν τον όρο να μην προχωρήσουν σε 
απολύσεις εργαζομένων

Κάλεσμα τραπεζών στις επιχειρήσεις για business plans επενδύσεων 13 
δισ. ευρώ
Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να κινούνται, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ταμείου, στους βασικούς άξονες: Πράσινη μετάβαση (38%), 
Ψηφιακή μετάβαση (13%), Απασχόληση και κοινωνική συνοχή (25%), Ιδιωτικές επενδύσεις και 
οικονομικός μετασχηματισμός (24%).

Κάλεσμα τραπεζών στις επιχ
Ανώνυμοι πληροφοριοδότες και taskforce για την αντιμετώπιση των 
καρτέλ
Το δικό της σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (γνωστό κυρίως 
με τον αγγλικό όρο whistleblowing) αποκτά έως το τέλος Μαρτίου η ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, σύστημα με το οποίο η ανεξάρτητη αρχή φιλοδοξεί να αποκαλυφθούν 
περισσότερες «καρτέλ» και εν γένει αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Πώς θα γίνεται ψηφιακά η έναρξη ατομικής επιχείρησης
Με τη νέα διαδικασία θα μειωθούν τα δικαιολογητικά που πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται, 
πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς (φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, 
υπεύθυνες δηλώσεις, πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ), ενώ θα 
καταργηθούν και επιμέρους διαδικασίες που συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη.

«Πάνε» για το 2022 οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων 
των επιμελητηρίων
Μεταξύ 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των 
νέων διοικήσεων των επιμελητηρίων, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εντείνονται οι πιέσεις στις ΜμΕ από την πανδημία και το 
ιδιωτικό χρέος
Η εύθραυστη ισορροπία στην πραγματική οικονομία που δημιουργούν σωρευτικά οι επιπτώσεις 
της πανδημίας και η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους βρέθηκε στο επίκεντρο του 3ου διαδικτυακού 
σεμιναρίου που πραγματοποίησε η ΕΣΕΕ, σήμερα, Παρασκευή 5 Μαρτίου στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας “Future of Retail 2040». Στην προβληματική του Webinar τέθηκαν τα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν 
να εξυπηρετήσουν το 47% των δανείων τους, δηλαδή 13,5 δις ευρώ σε σύνολο 28,9 δις ευρώ. 
Επιπρόσθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις δεν δύνανται 
να καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις για το 55,4% των δανείων τους, δηλαδή για 9,5 δις ευρώ 
σε σύνολο 17,2 δις χορηγήσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το 
πρώτο εξάμηνο του 2020, οι περισσότερες κατηγορίες οφειλών των εμπορικών επιχειρήσεων 
παρουσιάζουν αύξηση μεταξύ 2019-2020.

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

«Η λύση είναι το άμεσο ελεγχόμενο άνοιγμα των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων», τόνιζε 
από τις  11 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας

Τρεις εβδομάδες πριν την κυβερνητική απόφαση να ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα από 
τις 5 Απριλίου με νέους κανόνες, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας έθετε δημόσια 
με τεκμηριωμένα επιχειρήματα τους λόγους που τα συναρμόδια υπουργεία έπρεπε νωρίτερα να 
προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, που αποτελούσε το αίτημα του εμπορικού κόσμου όλης της 
χώρας.

Επιστολή ΕΣΕΕ στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα: Αποκλείονται αναίτια και 
άδικα από την κάλυψη των παγίων εξόδων οι εμπορικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας υπογραμμίζει πως ο εμπορικός 
κόσμος διαπιστώνει την αδικαιολόγητη εξαίρεση από το μέτρο κάλυψης των παγίων δαπανών 
περίπου 130 χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων, κυρίως ατομικού και οικογενειακού χαρακτήρα, 
καθώς ως κριτήριο υπαγωγής αναφέρεται ότι θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν 
εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Εμπόριο και Βιώσιμη ανάπτυξη: ποιοτικό άλμα με ανταποδοτικά οφέλη

Ο »πράσινος» μετασχηματισμός της οικονομίας μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ποιοτικό άλμα στον 
κλάδο του εμπορίου, επισημαίνει με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο Πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας

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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Σύννεφα ιδιωτικού χρέους τρομάζουν τις ΜμΕ και σκιάζουν 
την «επόμενη μέρα»
Τα δύσκολα για την αγορά δεν θα τελειώσουν με την αποκλιμάκωση της πανδημικής 
κρίσης. Αντίθετα, το τεντωμένο σχοινί πάνω στο οποίο ισορροπούν επί μήνες χιλιάδες 
μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις θα κινδυνεύσει να σπάσει την «επόμενη μέρα»,  
όταν θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις από την πολύμηνη 
«απραξία», την αδυναμία προμήθειας νέων εμπορευμάτων λόγω των άδειων ταμείων και 
την μειωμένη κρατική στήριξη που, όπως πρόσφατα έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά από 
κυβερνητικά χείλη, είναι «πεπερασμένη». Στο στάδιο αυτό το «ξεπάγωμα» των χρεών 
αναμένεται να αυξήσει τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και να φέρει 
πιο κοντά την απειλή των λουκέτων και των απολύσεων. Γίνεται φανερό πως η ανάγκη 
εξεύρεσης λύσεων για το ιδιωτικό χρέος και δη για τα «χρέη» της πανδημίας είναι 
επιτακτική και ο διάλογος μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της αγοράς πρέπει να 
αποφέρει βιώσιμες λύσεις το συντομότερο δυνατόν.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020 – Το 
αποτύπωμα της πανδημίας 

Σύμφωνα με την επετειακή Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Εμπορίου 2020 το εμπόριο 
δέχεται τις ισχυρές πιέσεις του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά διατηρεί την ισχυρή 
του συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα (12% του ΑΕΠ) παραμένοντας 
παράλληλα ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας (18,3% στη συνολική 
απασχόληση). Άλλωστε, η πανδημία του COVID-19 συνιστά σημαντική απειλή για τις 
εμπορικές επιχειρήσεις με το 88% να θεωρεί πως η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά 
τον κύκλο εργασιών, και την μείωση να ανέρχεται πάνω από το 40% για το 56% των 
επιχειρήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής ιδρύθηκε και λειτουργεί  από το 1974 ως 
Επαγγελματικό Σωματείο με έδρα την Κομοτηνή, με πρωτοβουλία εικοσιτριών 
πρωτοπόρων για την εποχή τους, καταξιωμένων καταστηματαρχών .Σκοπός του 
συλλόγου από την έναρξη του είναι η μελέτη, η προάσπιση και η προαγωγή των 
ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του αλλά και η 
ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή στην ανάπτυξη και προστασία τους. Μέχρι την 
ως τώρα λειτουργία του ο σύλλογός  έχει πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία 
πολλαπλές δράσεις, προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες με κύριους αποδέκτες 
τις επιχειρήσεις της περιοχής σε συνεργασία με τοπικούς αλλά και διεθνείς φορείς.
 

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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Οι ανταγωνιστικές αγορές στην Ευρώπη 
καθορίζουν τον κλάδο του εμπορίου
Η EuroCommerce καλωσόρισε τη Margrethe Vestager, 
Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, η οποία έδωσε 
τις δικές της απαντήσεις για την ανάκαμψη μετά το 
πέρας της πανδημίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη 
βιωσιμότητα της οικονομίας, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να ευθυγραμμιστεί 
με τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής για τη 
διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής αγοράς στην Ευρώπη. 
Η ίδια, αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
ο κλάδος του εμπορίου, τόνισε ότι οι κλάδοι του 
λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και 
προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο εργασιακό 
περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των 
εργαζομένων και των καταναλωτών. Όπως σημείωσε 
η ίδια «απώτερος στόχος είναι η στήριξη του κλάδου 
και η προστασία των ισχυρών, ανταγωνιστικών αγορών 
με τις απαραίτητες αλλαγές για τις επιχειρήσεις στη 
μεταβαλλόμενη ψηφιακή εποχή». Από την πλευρά 
του, ο Christian Verschueren, Γενικός Διευθυντής του 
EuroCommerce, επισήμανε ότι το καταναλωτικό κοινό 
αποτελεί προτεραιότητα και η ύπαρξη ανταγωνιστικών 
αλυσίδων εφοδιασμού σε συνδυασμό με μια βιώσιμη 
ενιαία αγορά είναι υψίστης σημασίας για την εξυπηρέτηση 
των πελατών με ευρεία επιλογή των καλύτερων 
προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστική τιμή. Το 
ραγδαία μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον έχει 
δημιουργήσει αυξημένη διαφάνεια για τους καταναλωτές, 
αλλά, παράλληλα, δημιούργησε νέα κανάλια πωλήσεων 
για τους κατασκευαστές.

Μάθετε Περισσότερα  

Πρωταρχικός στόχος των Μμε είναι η 
απόκτηση δεξιοτήτων και η διαρκής 
εκπαίδευση

Κλειδί για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και 
την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας 
και της οικονομικής ανάπτυξης των Μμε αποτελούν οι 
δεξιότητες και η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση, 
σύμφωνα με τη Valentina Guerra, Σύμβουλο Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Πολιτικής Κατάρτισης. Το ζήτημα 
της κάθετης αναντιστοιχίας δεξιοτήτων έχει αρνητικό 
πρόσημο στη σχέση κατάρτισης και απασχόλησης 
και απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να 
προσδιοριστούν οι δεξιότητες που χρειάζονται οι 
εταιρείες και τα προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης να προσαρμοστούν σε αυτές, για να 
ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Valentina Guerra υπογραμμίζει ότι τα 
εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρήζουν βελτίωσης 
για τον εντοπισμό και την καλύτερη προώθηση των 
δεξιοτήτων που χρειάζονται οι Μμε, ενώ εξίσου 
σημαντικό είναι αυτές οι ανάγκες να αναγνωριστούν 
τόσο υπό το πρίσμα των κλάδων όσο και των 
αντίστοιχων περιφερειών. Η αναγκαιότητα συμμετοχής 
τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς 
η αντιμετώπιση των προκλήσεων δεξιοτήτων και 
προσόντων των εταιρειών απαιτεί τον προσανατολισμό 
τους στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα   

#RetailingIntoTheFuture

3RD WEBINAR 
ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΧΡΈΌΣ 

ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Άρθρο του Προέδρου 
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα 
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