
Γενναιόδωρα πακέτα ενισχύσεων, αλλά χαμηλής αποτελεσματικότητας
Την υψηλότερη άμεση δαπάνη για τη στήριξη της οικονομίας της από την πανδημία μεταξύ 
των χωρών της Ευρωζώνης πραγματοποίησε η Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να επιτύχει αντίστοιχες 
υψηλές επιδόσεις στην αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος.

Έντυπο Ε3: Οι αλλαγές- Τι θα πρέπει να συμπληρώσουν φέτος οι 
φορολογούμενοι
Ανανεωμένο, με τις κατάλληλες προσθήκες σε σχέση με πέρυσι, είναι το νέο έντυπο Ε3 το οποίο 
καλούνται να συμπληρώσουν πάνω από 1 εκατ. επιτηδευματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

PwC: Πως επηρέασε η πανδημία του κορονοϊού τις καταναλωτικές 
συμπεριφορές
Η πανδημία του κορονοϊού έχει εντείνει την τάση που θέλει τους καταναλωτές πιο 
ευαισθητοποιημένους σε θέματα βιωσιμότητας, με ακόμα μεγαλύτερη εστίαση στην επίπτωση 
που έχουν οι αγοραστικές τους επιλογές αναφορικά με τους παράγοντες παράγοντες ESG 
(περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση).

Oι 16 σημαντικότερες αλλαγές που έρχονται στα εργασιακά
Το νομοσχέδιο προβλέπει 125 άρθρα, από τα οποία ξεχωρίζουν, σύμφωνα με την διάκριση που 
έκανε το ίδιο Υπουργείο, δεκαέξι αλλαγές, εκ των οποίων πιο σημαντικές είναι η εισαγωγή της 
ψηφιακής κάρτας εργασίας, η Αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, η 
θέσπιση κανόνων για την τηλεργασία και “δικαιώματος αποσύνδεσης”.

Συμφωνία εξυγίανσης: Από 1 Ιουνίου η διαδικασία για μικρές 
επιχειρήσεις-νοικοκυριά
Μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα 
από την 1η Ιουνίου 2021 να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, 
δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ή μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης

Έρχεται επανάσταση στα super markets!
Η πραγματική επανάσταση φαίνεται ότι ξεκινά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και μάλλον 
είναι ζήτημα χρόνου το πότε θα ακολουθήσει η Ευρώπη. Κατ’ αρχάς, η Amazon εγκαινιάζει το 
αυτόματο σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής (checkout) σε μεγάλα καταστήματα σουπερμάρκετ.

Τα κλειδιά για νέα ρύθμιση χρεών της πανδημίας
Δυναμικά στη δημόσια συζήτηση μπαίνει η μέχρι πρότινος απαγορευμένη φράση «κούρεμα 
χρεών», καθώς εδραιώνονται οι εκτιμήσεις πως «τα χειρότερα πέρασαν» όσον αφορά τις 
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Νέες αντικειμενικές: Σε ποιες περιοχές αυξάνονται - Οι 20 φόροι που 
επηρεάζονται
Οι νέες τιμές ζώνης αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο καλοκαίρι και θα ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 - Οι εκτιμητές έχουν προτείνει αυξήσεις 30% - 100% σε αρκετές περιοχές

Άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στο λιανεμπόριο για 
ισόρροπη επανεκκίνηση της αγοράς
Τις στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις που είναι άμεσα απαραίτητες στο μείζον θέμα 
ενίσχυσης της ρευστότητας των πληττόμενων μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε 
να υπάρξει ισόρροπη και βιώσιμη επανεκκίνηση του λιανεμπορίου έθεσε αντιπροσωπεία της 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
κ. Γιώργο Καρανίκα σε συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 10 Μαΐου, με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη.

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

Νέα κανονικότητα με όρους ανάπτυξης για το λιανεμπόριο

Τους όρους που οφείλει η Πολιτεία να διαμορφώσει προκειμένου το λιανεμπόριο να βρει το 
βηματισμό του την «επόμενη μέρα» της πανδημίας έθεσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, σε άρθρο του 
– παρέμβαση, μετά την άρση των περιορισμών στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. 
Ενίσχυση ρευστότητας, ψηφιοποίηση και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι οι βασικοί παράγοντες 
ανάπτυξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιστολή της ΕΣΕΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απόφαση να 
λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές 16 και 23 Μαίου

«Είναι απαράδεκτο, μέτρα που εκτάκτως λαμβάνονται και μάλιστα με υπουργικές αποφάσεις 
να ακυρώνουν στην πράξη νόμους και να λειτουργούν σαν κερκόπορτα για το καθολικό άνοιγμα 
των Κυριακών, το οποίο έχει αποδοκιμαστεί από την οικονομία, την κοινωνία και τα δικαστήρια», 
επισημαίνει μεταξύ άλλων η ΕΣΕΕ στην Επιστολή της, με αφορμή την κυβερνητική απόφαση για 
τις Κυριακές.

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 απομείωση και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η 
πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» για τις επιχειρήσεις 
  
Η εικόνα της αγοράς μετά την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών 
και στις συναλλαγές προμηνύει μία πολύ αργή, δύσκολη και - για πολλές επιχειρήσεις 
- επώδυνη διαδικασία μετάβασης στη νέα κανονικότητα της «μετά – COVID» εποχής. 
Η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών παραμένει ισχυρή, τόσο για την πορεία της 
υγειονομικής κρίσης και την πιθανότητα να νοσήσουν, όσο και για τη δυνατότητα τους να 
ανταπεξέλθουν τους επόμενους μήνες στις βασικές τους ανάγκες. Αυτό έχει προκαλέσει 
ιδιαίτερα χαμηλούς τζίρους στο λιανεμπόριο, ενώ ούτε το «άνοιγμα» του τουρισμού 
φαίνεται έως τώρα ότι μπορεί να στηρίξει την προοπτική μίας θετικής ανατροπής το 
επόμενο διάστημα.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Το Υπόμνημα του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ για τον κατώτατο 
μισθό

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα κριτήρια για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού 
είναι ποικίλα και εξαρτώνται από οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά και ιστορικούς 
παράγοντες. Μερικά ενδεικτικά κριτήρια είναι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας, το επίπεδο κάλυψης των εργαζομένων από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
ο βαθμός παρέμβασης του κράτους στις εργασιακές σχέσεις3, το επίπεδο των 
υφιστάμενων μισθών, το μέγεθος της απασχόλησης και τηςανεργίας, η συμμετοχή 
στο εργατικό δυναμικό, η ανισότητα των εισοδημάτων αλλά και τα επίπεδα φτώχειας 
των ήδη εργαζομένων, η παραγωγικότητα, ο πληθωρισμός, η ανταγωνιστικότητα κ.ά. 
Βέβαια, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνδέεται, μεταξύάλλων, 
με την εξέλιξη του επιπέδου τιμών ώστε να παρέχει τα αναγκαία μέσα διαβίωσης. 
Παράλληλα, άλλο ένα στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία 
του καθορισμού του κατώτατου μισθού είναι η ικανότητα καταβολής του από τις 
επιχειρήσεις, συνεπώς η ευρωστία / χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων 
όπως η κερδοφορία, οι εξελίξεις στον κύκλο εργασιών, το οικονομικό/ επιχειρηματικό 
κλίμα κλπ θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ιδρύθηκε το 1936 και αποτελεί αναμφίβολα ένα 
σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Ο Σύλλογος ήταν πάντοτε παρών σε όλες 
τις αναπτυξιακές προσπάθειες, κατέθετε και εξακολουθεί να καταθέτει προτάσεις 
για ζητήματα που αφορούν όχι μόνο στον εμπορικό κόσμο της πόλης αλλά σε 
όλους τους πολίτες του Ναυπλίου. Ο εμπορικός κόσμος του Ναυπλίου αποτελεί 
όχι μόνο ένα ισχυρό στήριγμα της οικονομίας του τόπου αλλά και ένα σημαντικό 
συνομιλητή στο διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού 
καθώς και με την δημόσια διοίκηση. Σήμερα την περίοδο της κρίσης, ο Εμπορικός 
& Επιχειρηματικός Σύλλογος Ναυπλίου προσαρμόζεται στις εξελίξεις, οργανώνει 
επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη του , για τους εργαζόμενους τους χωρίς να 
παραλείπει και την κοινωνική του δράση. Παρεμβαίνει και υποβάλλει προτάσεις 
στον Δήμο, στη Περιφέρεια Πελοποννήσου , στο Επιμελητήριο Αργολίδας και όπου 
αλλού απαιτείται. Καταγγέλλει το παραεμπόριο, το άστεγο και πλανόδιο εμπόριο και 
άλλα πολλά. Συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Κοινωνίας 
προς όφελος των μελών του και της Πόλης του Ναυπλίου.
 

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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Το όραμα των ΜμΕ για το μέλλον της 
Ευρώπης
Με αφορμή την έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης που έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου, η SMEunited 
οραματίζεται τις συνθήκες για την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με δίκαιο τρόπο και τη σταθερότητα 
του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζοντας την πεποίθησή του ότι 
μια επιτυχημένη μετάβαση θα είναι δυνατή μόνο με 
τη συμμετοχή των ΜμΕ, ο Alban Maggiar, Πρόεδρος 
της SMEunited, υπογράμμισε ότι: «Είναι προφανές ότι 
σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, η συζήτηση σχετικά 
με τις περαιτέρω προτεραιότητές της και τον τρόπο 
συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της 
κοινωνίας και να αφορά τις μελλοντικές γενιές. Η κύρια 
πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι ο καθορισμός 
των σωστών μονοπατιών για την υλοποίηση των στόχων 
στους διάφορους τομείς χωρίς επιβλαβείς συνέπειες 
για τους άλλους». Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 
οι εκπρόσωποί τους είναι έτοιμοι να συμβάλουν και να 
ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλες τις 
ομάδες της κοινωνίας μας, έχοντας την πεποίθηση ότι η 
Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην ευημερία, στοχεύοντας 
σε μια πράσινη, δυναμική και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνία. Καταλήγοντας, ο κ. Maggiar σημείωσε ότι η 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική 
ευκαιρία προβληματισμού για τη SMEunited σχετικά με 
τις αξίες, τους στόχους και τον τρόπο συνεργασίας.

Μάθετε Περισσότερα  

Μετασχηματισμός της οικονομίας: νέες 
προκλήσεις για φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων 
για τον 21ο αιώνα, ο Christian Verschueren, Γενικός 
Διευθυντής του EuroCommerce επεσήμανε την 
αναγκαιότητα ενός σταθερού και προβλέψιμου 
φορολογικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις με στόχο 
τη διασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης. Ο ίδιος, σε 
δήλωσή του, υπογράμμισε: «Περισσότερο από ένα 
τέταρτο του αιώνα μετά την υποτιθέμενη ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λειτουργούν 
ως σημαντικό εμπόδιο κόστους για τη διασυνοριακή 
λειτουργία και την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός του οικοσυστήματός μας 
και της οικονομίας στο σύνολό της χρειάζεται ένα 
φορολογικό σύστημα που να ανταποκρίνεται σε αυτόν 
και γι’ αυτό οι φόροι χρειάζεται να είναι δίκαιοι και 
ορθά κατανεμημένοι, αντανακλώντας τη διεθνή και 
ψηφιοποιημένη αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται 
οι επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε ότι η 
φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 
να εναρμονιστεί περισσότερο στο εσωτερικό της και να 
ευθυγραμμιστεί διεθνώς με το έργο του ΟΟΣΑ και της 
G20, ώστε να δημιουργηθεί ένα φορολογικό σύστημα που 
να αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτές τις αλλαγές».

Διαβάστε περισσότερα   

Η απομείωση και ρύθμιση 
του ιδιωτικού χρέους είναι 
η πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» 
για τις επιχειρήσεις
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