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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46,  

T.K. 10433 
2108846852   
2108846853 

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.
Αυλωνίτου Ν. 
Γιακούλας Δ.
Κάρουλας Γ.
Κουρτίδης Σ.

Λαΐου Ε. 
Λιντζέρης Π.

Μιχαλοπούλου Γ.
Μπίμπας Δ.
Σιωμάδης Β.
Τζάμαλης Μ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Μισεντζής Γ.
Κοντίνη Τζ.

Η πράξη «Θεσμική, Ερευνητική 
και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση 
της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 
5001290, υλοποιείται από το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθώπινου 
Δυναμικού  Εκπαίδευση 
και Δία Βίου Μάθηση» με 
τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 
εθνικών πόρων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ και η Λέσχη Αρχιζαχαροπλα-
στών Ελλάδος – Hellenic Pastry Chef Club,  αναγνωρίζοντας ότι έχουν κοινούς 
στόχους και πεδία ενδιαφέροντος και ότι η εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασί-

ας θα έχει προστιθέμενη αξία στους στόχους τους κάθε φορά, προχώρησαν την Δευτέ-
ρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 σε υπογραφή κοινού μνημονίου συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  αναλαμβάνει την φιλοξενία 
των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της Λέσχης Αρχιζαχαροπλα-
στών Ελλάδος σε εργαστηριακή αίθουσα επισιτιστικών επαγγελμάτων που διατηρεί 
στην Κεντρική Δομή του στην Αθήνα. Από την πλευρά της η Λέσχη αναλαμβάνει τον 
απαραίτητο εξοπλισμό της εργαστηριακής αίθουσας προκειμένου για την υλοποίηση 
των σεμιναρίων - προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης μελών και μη μελών της 
καθώς επίσης και την ενημέρωση των μελών της και κάθε ενέργεια πληροφόρησης.

Μνημόνιο Συνεργασίας
 μεταξύ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
 και Λέσχης
 Αρχιζαχαροπλαστών
 Ελλάδος
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Στο επίκεντρο η στήριξη των 
μικρομεσαίων  επιχειρήσεων 
της Αττικής

Στις 29 Σεπτεμβρίου 
2017 υπεγράφη Μνη-
μόνιο Συνεργασίας με-

ταξύ του Ινστιτούτου Μικρών 
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και 
του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Αττικής. Αντικείμε-
νο του Μνημονίου Συνεργασίας 
που υπέγραψαν η Περιφερειάρ-
χης Αττικής και Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμεί-
ου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α. Αττικής), 
Ρένα Δούρου και ο Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Μικρών Επι-
χειρήσεων της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών, Βιο-
τεχνών και Εμπόρων Ελλάδας 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργος Καββα-
θάς, αποτελεί η ενδυνάμωση 
και η ενίσχυση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων της Αττικής. 

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τα δύο μέρη αποφάσισαν τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαι-
σίου συνεργασίας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αντι-
κείμενα ενδιαφέροντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και, ειδικότερα, σε πεδία του 
επαγγελματικού και βιοτεχνικού οικοσυστήματος και στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπη-
ρεσιών. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το Ινστι-
τούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ μεταξύ άλλων, προχωρούν σε:

 Î Πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργατικών δράσεων ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

 Î Εκπόνηση σχεδίου ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της 
Περιφέρειας Αττικής, στην κατεύθυνση της τόνωσης των πυλώνων ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσε-
ων, της εξωστρέφειας και στην προοπτική της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

 Î Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με την αξιοποίηση καλών 
πρακτικών άλλων Περιφερειών της Ευρώπης. 

 Î Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνή forum και διεθνείς θεματικές εκθέσεις.  

 Î Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχετικά με δράσεις επιχειρημα-
τικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων και εξωστρέφειας.  
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Στη δημοσιότητα έδωσε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(UEAPME) το Ευρωβαρόμετρο β’ εξα-

μήνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης (για την ελληνική οικονομία, 

τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα οικονο-

μικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που διενεργείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε εξαμηνι-

αία βάση, τα τελευταία πρωτογενή και επεξεργα-

σμένα στοιχεία παρουσιάστηκαν τον περασμένο 

Σεπτέμβριο). Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση 

της UEAPME, το οικονομικό κλίμα για τις ΜμΕ 

παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, και εμφανίζει 

τις υψηλότερες τιμές από την περίοδο εκδήλω-

σης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 

(2007). Αυτή η βελτίωση του οικονομικού κλίμα-

τος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανθεκτικό-

τητα  της εσωτερικής ζήτησης στην ευρωπαϊκή 

αγορά, γεγονός που ευνοεί τις μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους τροφοδο-

τούν την ανάκαμψη σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Οι κυριότερες δείκτες που επιδρούν στη 

σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος 

είναι οι παραγγελίες και ο κύκλος εργασιών (αυ-

ξημένη κατανάλωση). Οι κλάδοι με τον υψηλότε-

ρο βαθμό αισιοδοξίας είναι η μεταποίηση και οι 

κατασκευές, ένδειξη που οφείλεται στη βελτίωση 

του καταναλωτικού κλίματος. 

Το Ευρωβαρόμετρο 
για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις /

 Οκτώβριος 2017
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Από τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για τις ΜμΕ προκύπτει ότι παραμένουν οι αδυναμίες σχετικά με τους ρυθ-

μούς αύξησης της απασχόλησης και των επενδύσεων, οι οποίοι παραμένουν ασθενικοί. Επιπλέον, το χάσμα Βορ-

ρά – Νότου διατηρείται αναλλοίωτο- ίσως μάλιστα διευρύνεται οριακά, καθώς ο δείκτης οικονομικού κλίματος 

βρίσκεται στις 82,1 μονάδες για τις χώρες του Βορρά και στις 75,5 μονάδες για τις χώρες του Νότου. Αξιοσημείω-

τη είναι η αρνητική επίδοση που σημειώνει το μπλοκ των χωρών εκτός Ευρωζώνης και εκείνων που βρίσκονται 

υπό την επιρροή του «βρετανικού στέμματος», και οι οποίες συγκροτούν τον πυρήνα των υφιστάμενων των συ-

νεπειών χωρών του Brexit (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία), καθώς για αυτές τις χώρες ο δείκτης  κλίματος 

ανέρχεται σε 68,2 μονάδες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος για τις ΜΜΕ



www.imegsevee.gr
6

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
49η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ 
στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2017.

Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχαν 220 αντιπρόσω-
ποι της Γενικής Συνομοσπονδίας από όλη την Ελλάδα, 
οι οποίοι στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν τόσο στα με-
γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε κλάδος 
όσο και στις προοπτικές.

Καθώς είναι καθολικά αποδεκτό ότι οι μικρές επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα συμβάλλουν καθοριστικά στην απα-
σχόληση, την κοινωνική συνοχή και την προστιθέμενη 
αξία, η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ εξέδω-
σε ψήφισμα με το οποίο διακηρύττει ότι σήμερα πιο 
έντονα από ποτέ θα συνεχίσει να διεκδικεί πολιτικές οι 
οποίες θα στοχεύουν:

 Î Στη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού 
λογαριασμού,

 Î στην ενίσχυση θεσμικού πλαισίου για την πλήρη 
προστασία της α’ κατοικίας και της επαγγελματι-
κής στέγης για τους επαγγελματίες και τους εγγυ-
ητές, 

 Î στη δημιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για την 
αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων και χρεών 
των ΜμΕ,

 Î στην άμεση ενεργοποίηση του επιδόματος ανερ-
γίας για επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους χω-
ρίς προαπαιτούμενα,

 Î στην άμεση θεσμοθέτηση μιας πάγιας ρύθμισης 
120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
εφορία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία,

 Î στο πάγωμα και μετατροπή των οφειλών στον 
ΕΦΚΑ / ΟΑΕΕ σε ασφαλιστικό χρόνο,

 Î στη φορολόγηση μικρών επαγγελματιών, βιοτε-
χνών, εμπόρων με την κλίμακα των μισθωτών,

 Î στην καθιέρωση ειδικών εργαλείων για τη χρημα-
τοδότηση επενδυτικών αναγκών της μικρής επι-
χειρηματικότητας,

 Î στη διατήρηση και επαναφορά των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της χώρας, δε-
δομένης της ανάγκης ενίσχυσης της τουριστικής 
ανταγωνιστικότητας και των τοπικών κοινωνιών, 
καθώς και της προάσπισης των εθνικών συμφε-
ρόντων,

 Î στη βελτίωση της συμμετοχής στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και αναβάθμιση του κοινωνι-
κού διαλόγου, ζήτημα το οποίο άπτεται της δημο-
κρατίας και της κοινωνικής συμμετοχής.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος 
Καββαθάς εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το 
παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα επεσήμανε  πόσο εύθραυστη είναι η ανά-
καμψη της οικονομίας και πόσο αβέβαιη είναι η θέση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το επόμενο διάστη-
μα. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις που 
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μικρές επιχειρήσεις 
και παρέθεσε μια σειρά από ρεαλιστικές προτάσεις 
που πρέπει να υιοθετήσουν, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα 
αιχμηρός ως προς την «αστάθεια» των πολιτικών απέ-
ναντι στις ΜμΕ και την απουσία ενός ολοκληρωμένου 
στρατηγικού σχεδιασμού. Ο κ. Καββαθάς ολοκλήρω-
σε την ομιλία του καταθέτοντας τις προτάσεις πολιτι-
κής της ΓΣΕΒΕΕ τις οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά 
εδώ.

Μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα ακολούθησε η 
απονομή τιμητικών πλακετών σε 20 συνδικαλιστές της 
ΓΣΕΒΕΕ που με την μακρόχρονη και ουσιαστική προ-
σφορά τους εισέφεραν στη στήριξη και προστασία 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στη τελετή 
που ακολούθησε δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους 
κ.κ. Σπυρίδωνα Αναγνωστόπουλο, Νικόλαο Αντζινά, 
Ιωάννη Βαφειάδη, Δημήτριο Γιαννούκα, Ευστράτιο 
Δαγκωνάκη, Ευστάθιο Δάρα, Νικόλαο Δημητρόπου-
λο, Νικόλαο Ζαχαρόπουλο, Κωνσταντίνο Ζηνέλη,            

49η

Τακτική 
Γενική Συνέλευση 
ΓΣΕΒΕΕ
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Κωνσταντίνο Καγκελάρη, Αναστάσιο Κοτταρίδη, Βα-
σίλειο Λιαμέτη, Γρηγόριο Λιάντα, Κωνσταντίνο Μαυρί-
δη, Θεόδωρο Μπαζίγο, Ελευθέριο Ντεγιάννη, Κοσμά 
Περπιράκη, Ευστάθιο Πλαστάρα, Αριστείδη Ποζρικίδη, 
Νικόλαο Σακελαρίδη, Ευάγγελο Σουλτανά και Γρηγόριο 
Τσάμη.

Την 49η Τακτική Γενική Συνέλευση, τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι κ.κ. Ηλίας Ξανθάκος – Γενικός Γραμμα-
τέας Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Θανάσης 
Μπούρας – Βουλευτής ΝΔ & Αναπληρωτής Τομεάρ-
χης Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέκος Οφίδης – Μέ-
λος του Εθνικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ & Γραμματέ-
ας Τομέα ΕΒΕ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος – Πρόεδρος 

ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Τζίμας – Υπεύθυνος Τμήματος ΕΒΕ 
ΚΚΕ, Μάριος Γεωργιάδης Βουλευτής Ένωσης Κεντρώ-
ων– Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Α’ Αθη-
νών, Δημήτρης Στρατούλης – Μέλος της Πολιτικής 
Γραμματείας της ΛΑΕ, Γιώργος Κουτρουμάνης – Ειδι-
κός Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής, Γιώργος Βερνί-
κος – Πρόεδρος ΟΚΕ & Εκπρόσωπος Προέδρου ΣΕΤΕ, 
Γεώργιος Γεωργακόπουλος – Γραμματέας Οικονομι-
κού της ΓΣΕΕ, Άκης Σκέρτσος – Γενικός Διευθυντής 
ΣΕΒ,  Γιώργος Καρανίκας – Γενικός Γραμματέας ΕΣΕΕ, 
η κα. Γεωργία Παπαδάκου – Πρόεδρος των Συνταξι-
ούχων Εμπόρων, καθώς και οι πρώην Πρόεδροι της 
ΓΣΕΒΕΕ κ.κ. Δημήτρης Ασημακόπουλος και Διονύσης 
Κορφιάτης.
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Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων στις 22-24 

Νοεμβρίου 2017), που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο Τάλιν της Εσθονίας δημοσιεύτηκε η Ετήσια 

Έκθεση για τις ΜΜΕ και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για τις επι-

δόσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις χώρες μέλη της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον Πρόεδρο Γιώρ-

γο Καββαθά και τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Κουράση, ενώ ο Επιστη-

μονικός Σύμβουλος Δημήτρης Μπίμπας εκπροσώπησε το Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων. 

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, επιβεβαιώθηκε η ανοδική πορεία της 

ευρωπαϊκής οικονομίας για το 2016 και 2017, καθώς οι τρεις βασικοί 

δείκτες (αριθμός επιχειρήσεων, προστιθέμενη αξία και απασχόληση) 

σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ 

παράλληλα οι προβλέψεις για το 2018 παραμένουν  θετικές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΠO ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΣ

 ΤΏΝ Μ
ΙΚΡΌΜΕΣΑΙΏ

Ν 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ



9
www.imegsevee.gr

Τα δεδομένα όμως σχετικά με τους ρυθμούς μεγέθυνσης και την κατανομή των ωφελειών στις χώρες μέλη πα-

ρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις και ακολουθούν μη ισόρροπα τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε η διαχεί-

ριση της κρίσης στην ΕΕ-27.  

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ ο δείκτης προστιθέμενης αξίας έδειξε σημάδια επιταχυνόμενης ανάκαμψης (110 μονάδες 

από 99,3 το 2013), οι δείκτες απασχόλησης και αριθμού επιχειρήσεων αυξάνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό (η 

απασχόληση ανήλθε στις 100,6 μονάδες, βελτιούμενη μόλις κατά 0,6 μονάδες από το 2008). Η ένδειξη αυτή προ-

σιδιάζει σε μια συνθήκη συγκέντρωσης της παραγόμενης αξίας σε λιγότερες επιχειρήσεις, ενώ μια διαφορετική 

ερμηνεία τοποθετεί ως κυρίαρχο αίτιο αυτής της υστέρησης, την καθυστερημένη προσαρμογή των μικρομεσαί-

ων επιχειρήσεων, που τείνουν να αποφεύγουν έπειτα από μια μεγάλη οικονομική κρίση την ανάληψη επενδυτι-

κών πρωτοβουλιών, την πρόσληψη νέου προσωπικού και  τη σύναψη νέων συμφωνιών. 

Από την άλλη, ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο σταθεροποίησης και διεύρυνσης της συνθήκης διχοτόμησης 

μεταξύ επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Βορρά και Ευρωπαϊκού Νότου. Από το 2008 έως σήμερα, παγιώνεται η εικόνα 

επιδείνωσης των βασικών οικονομικών δεικτών στις χώρες του Νότου, ενώ αντίστοιχα θετικές είναι οι επιπτώσεις 

στις επιχειρήσεις των χωρών του Βορρά. Συγκεκριμένα, οι χώρες της Μεσογείου (εκτός Γαλλίας) σημειώνουν αρ-

νητικές επιδόσεις στους δείκτες απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1- Δείκτες οικονομικών επιδόσεων ΜΜΕ στην ΕΕ

Πηγή: SME Performance Review 2016/2017
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έπειτα από ένα διάστημα βα-

θιάς ύφεσης και αυστηρής προσαρμογής. Ενώ οι απώλειες από την έναρξη της κρίσης παραμένουν υψηλές, ανα-

φύονται σημάδια ανάκαμψης στους βασικούς οικονομικούς δείκτες. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη συντριπτική πλειονότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα, διατηρώντας ως μερίδιο το 99,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της απασχόλησης και 

το 73,2% της προστιθέμενης αξίας. Η απασχόληση στις ΜΜΕ αυξήθηκε την περίοδο 2015-2016 κατά 2,4%, ενώ 

η προστιθέμενη αξία σημείωσε άνοδο 1,4%. Για το 2018, αναμένονται να δημιουργηθούν από τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις επιπλέον 96,500 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι προβολές δείχνουν θετικό ρυθμό αύξησης της 

προστιθέμενης αξίας κατά 5,8%.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2008-2016)  

Θετική προστιθμένη αξία και θετικό ποσοστό απασχόλησης
Θετική προστιθμένη αξία και αρνητικό ποσοστό απασχόλησης
Αρνητική προστιθμένη αξία και θετικό ποσοστό απασχόλησης
Αρνητική προστιθμένη αξία και αρνητικό ποσοστό απασχόλησης 
Εξαιτίας της διαρθρωτικής διακοπής  η περίοδος αναφοράς 
για τη Δημοκρατία της Σλοβακίας είναι 2010 -2016
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Στο σκέλος εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με σημαντικές ωστόσο ενδείξεις βελτίωσης στους το-

μείς των δημοσίων επενδύσεων και των δημοσίων συμβάσεων. Αντίθετα, σημειώνει τη χειρότερη επίδοση στην 

ΕΕ-27 στον τομέα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ σημαντική υστέρηση παρατηρείται στο κριτήριο 

της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνολικά, η χώρα αξιολογείται θετικά ως προς την πορεία 

εφαρμογής των αρχών της Πράξης για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, η Έκθεση για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις αναφέ-

ρεται στην αποτελεσματική εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, αλλά και στην ανάγκη 

θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης των επιχειρήσεων σε κρίση, μια δράση την οποία έχει 

αναλάβει να υλοποιήσει πιλοτικά το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μεταφέροντας τις καλές πρακτικές και την ευρωπαϊκή εμπειρία 

στην ελληνική πραγματικότητα.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΕ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SBA Factsheet 2017

Κατηγορία Αριθμός Επιχειρήσεων Αριθμός Απασχολούμενων Προστιθέμενη Αξία

Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28

Αριθμός Ποσοστό Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό Ποσοστό ΔΙΣ   € Ποσοστό Ποσοστό

Πολύ 
Μικρές 678.816 96,2 % 93,0 % 1.288 988 57,3 % 29,8 % 17,0 34,3 % 20,9 %

Μικρές 23.829 3,4 % 5,8 % 412.490 18,3 % 20,0 % 9,5 19,2 % 17,8 %

Μεσαίες 2.684 0,4 % 0,9 % 254.639 11,3 % 16,7 % 9,8 19,7 % 18,2 %

ΜΜΕ 705.329 99,9 % 99,8 % 1.956.117 86,9 % 66,6 % 36,3 73,2 % 56,8 %

Large 388 0,1 % 0,2 % 294.094 13,1 % 33,4 % 13,3 26,8 % 43,2 %

Total 705.717 100,0 % 100,0 % 2.250.211 100,0 % 100,0 % 49,6 100,0 % 100,0 %

Πρόκειται για εκτιμήσεις που παρήχθησαν από το DIW Econ για το 2016, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2008-2014 από τη 
βάση στατιστικών δεδομένων της Eurostat σχετικά με τη διάρθρωση των επιχειρήσεων (Structural Business Statistics Database, Eurostat). 
Τα στοιχεία καλύπτουν την «οικονομία του τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων», στην οποία περιλαμβάνονται η μεταποίη-
ση, οι κατασκευές, το εμπόριο και οι υπηρεσίες (NACE αναθ. 2 τομείς B έως I, Λ, M και N), αλλά όχι επιχειρήσεις στους τομείς της γεωργίας, 
της δασοκομίας και της αλιείας καθώς και τους σε μεγάλο βαθμό μη εμπορεύσιμους τομείς υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Η 
μέθοδος ταξινόμησης που εφαρμόζεται  ως προς το μέγεθος της επιχείρησης είναι η ακόλουθη: Πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 απασχο-
λούμενοι), μικρές επιχειρήσεις (10-49 απασχολούμενοι), μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 απασχολούμενοι), και μεγάλες επιχειρήσεις (250+ 
απασχολούμενοι). Το πλεονέκτημα της χρήσης δεδομένων της Eurostat είναι ότι οι στατιστικές είναι εναρμονισμένες και συγκρίσιμες με-
ταξύ των χωρών. Το μειονέκτημα είναι ότι για ορισμένες χώρες τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα στοιχεία που δημοσιεύονται από 
τις εθνικές αρχές. 
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Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του Στρατηγικού
 Πλαισίου Ανασχεδιασμού των 
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 

Το  Στρατηγικό πλαίσιο Ανασχεδιασμού των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του Υπουργείου 

Εργασίας αποτυπώνει με ρεαλισμό την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τα χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης και της ανεργίας και τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων να δημιουργή-

σουν νέες θέσεις εργασίας. 

Με βάση την ανάλυση που γίνεται συνάγεται το συμπέρασμα, και ορθά, ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις 

στο σκέλος της ζήτησης της εργασίας. Ωστόσο, αρκετές από τις περιγραφόμενες δράσεις δεν είναι στοχοθε-

τημένες στην ενίσχυση της ζήτησης, ούτε φαίνεται (τουλάχιστον στο επίπεδο του υπό εξέταση κειμένου) να 

εξασφαλίζουν την αναγκαία εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τους 

στόχους αυτούς μετατίθενται για το μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ θετική η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την αναδιοργάνωση των δο-

μών του Υπουργείου Εργασίας. Σημαντική και αναγκαία είναι επίσης η προσπάθεια για διασύνδεση των πλη-

ροφοριακών συστημάτων καθώς και η δημιουργία εθνικού συστήματος και μηχανισμού διάγνωσης αναγκών 

δεξιοτήτων και επαγγελμάτων. 

Γενικά φαίνεται ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην μελλοντική τροποποίηση 

ή/και τον ουσιαστικό ανασχεδιασμό δράσεων και πολιτικών που εφόσον υιοθετηθούν θα έχουν την μεγαλύτε-

ρη δυνατή αποτελεσματικότητα και προστιθέμενη αξία. 

Στην κατεύθυνση αυτή, της τεκμηρίωσης και διαμόρφωσης πολιτικών απασχόλησης, ο ρόλος των κοινωνικών 

εταίρων και των ινστιτούτων τους είναι σημαντικός και το Υπουργείο Εργασίας μπορεί και πρέπει να αξιοποιή-

σει την εμπειρογνωμοσύνη και τις επιστημονικές και επιχειρησιακές τους δυνατότητες πιο συστηματικά. 
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Ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς, ως κεντρικός ομιλητής, παρουσίασε στο συνέδριο, που πραγμα-

τοποίησε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ την Τρίτη 26 Σεπτεμβρί-

ου 2017 με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την 

Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή», τις θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.  

Στην ομιλία του ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ενδιαφέρον που διατηρεί η ΓΣΕΒΕΕ για το χώρο της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Όπως επισήμανε, από το συγκεκριμένο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος προέρ-

χεται η πλειονότητα των επαγγελματιών, μικρών επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων, που συνιστούν το χώρο 

εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ αλλά και ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του κόσμου των μικρών επιχειρή-

σεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τους νέους ανθρώπους η ένταξη τους σε ένα  υγιές σύστημα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο θα επενδύει στις σύγχρονες δεξιότητες, συνδυάζοντας τις 

θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική άσκηση και την απασχόληση.  Τέλος, αναφορά έγινε στην σημασία του πεδίου 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως προνομιακού χώρου αποτελεσματικού τριμερούς κοινωνικού 

διαλόγου. Μια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να είναι ούτε εφήμερη ούτε προσχηματική, προτείνοντας εμφατικά ότι 

πρέπει «να κάνουμε όλοι μας και περισσότερο οι κρατικοί φορείς μαθητεία στον κοινωνικό διάλογο». Ο πρόεδρος 

συνεχάρη τη ΓΣΕΕ και το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, για την πρωτοβουλία που ανέλαβε για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης 

Ημερίδας επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση του συστήματος 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι ιδιαίτερα σημαντική και γόνιμη.

Ομιλία του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 
κ. Γ. Καββαθά στο συνέδριο του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 
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Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 30/11 & 1/12/2017 στο Μι-
λάνο, η  2η συνάντηση εργασίας του έργου με τίτλο: «Εκπαιδεύοντας τους 
Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις 
ΜΜΕ» (MigrAID), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το έργο MigrAID εστιάζεται στην διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας 
στο χώρο εργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συντονίζεται από 
το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) σε συνεργασία με τους ακόλου-
θους επτά οργανισμούς: 

 Î Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), Κύπρος
 Î Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Εργατών 

(ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ελλάδα
 Î Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Ελλάδα
 Î Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Universita Delgi Studi di Milano - UMIL), 

Ιταλία
 Î Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ENAIP Veneto I.S.), Ιταλία
 Î Ινστιτούτο Έρευνας,  Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής (Iriv Conseil), 

Γαλλία
 Î Κέντρο Πληροφόρησης για την Κοινωνική Ένταξη (Videnscenter for 

Integration), Δανία.

Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης διακρατικής συνάντησης, ο εκπρό-
σωπος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Σιωμάδης Βασίλειος, ανέπτυξε μεταξύ άλλων τις 
προδιαγραφές εκπόνησης του Οδηγού Εθνοτικής Ποικιλομορφίας για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
παραδοτέα του έργου.

Σκοπός του συγκεκριμένου Οδηγού είναι η βελτίωση της κατανόησης από 
τους κοινωνικούς εταίρους θεμάτων που αφορούν την διαχείριση της εθνο-
τικής ποικιλομορφίας, και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στην διαχείρι-
ση συγκρούσεων  και στην προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών 
μέσα στο εργασιακό περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συνάντηση

εργασίας στο πλαίσιο  

του  ERASMUS+ -        

“MigrAID”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΟΤΙΚΗ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 

ΜΜΕ 

Ως παράδειγμα καλή πρακτικής αναδείχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολού-

θηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) το Έργο «Εθνικές 

Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο». Εταίροι του 

Έργου από την Ελλάδα αποτέλεσαν ο ΟΑΕΔ –συντονιστής εταίρος-, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το ΙΕΠ, ενώ διακρατικοί 

εταίροι αποτέλεσαν η BiBB ((Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γερμανίας), το 

ΚΕΠΑ (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου) και το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Στόχος του 

Έργου αποτέλεσε η αναβάθμιση του συστήματος μαθητείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας 

από τη Γερμανία, μια χώρα με πολυετή παράδοση στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και στα παραδοτέα του Έργου μέσω της 
ιστοσελίδας  http://naagrcy.oaed.gr/  

Ανάδειξη του προγράμματος NAAGRCY ως καλή πρακτική
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4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή επιστημονικών στελεχών 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη συνάντηση της 

ομάδας των φορέων για την ανάπλα-

ση της οδού Πειραιώς που διοργάνω-

σε η Περιφέρεια Αττικής

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Διεξαγωγή σεμιναρίου στο αμφιθέα-

τρο της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα τον Εξωδικα-

στικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών 

παρουσία Ειδ. Γραμματέα Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους κ. Κουρμούση

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. 

Καββαθά στα εγκαίνια της έκθεσης 

«ΚΑΒΑΛΑ EXPO», που διοργάνωσε το 

Επιμελητήριο Καβάλας

 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. 

Γ. Καββαθά  στα εγκαίνια της 33ης 

Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Δυτικής 

Μακεδονίας, που διοργάνωσε το Επι-

μελητήριο Κοζάνης

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ομιλία Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. 

Καββαθά στην ημερίδα του Επιμελη-

τηρίου Χανίων με θέμα την Επιχειρη-

ματικότητα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συνάντηση Προέδρων Κοινωνικών 

Φορέων σε συζήτηση στο Υπ. Εξωτε-

ρικών με θέμα το μέλλον της Ευρώ-

πης – έξοδος Μ. Βρετανίας

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕ-

ΒΕΕ κ. Δ. Μπίμπα στη συνεδρίαση 

της διαρκούς επιτροπής παραγωγής 

και εμπορίου της Βουλής για το Σ/Ν  

«Τροποποίηση Ν. 2939/2001 για την 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασι-

ών»

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τεχνική συνάντηση του Διεθνούς Γρα-

φείου Εργασίας στη ΓΣΕΒΕΕ με θέμα 

«Ενημέρωση για την Κοινωφελή Ερ-

γασία»

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ομιλία Προέδρου και Γ. Γραμματέα 

ΓΣΕΒΕΕ στην εκδήλωση που διοργά-

νωσε ο ΣΕΒΙΤΕΛ και η ΠΟΕΣΕ με θέμα 

«Το ελαιόλαδο στη μαζική εστίαση»

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή Στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

κ. Α. Αγγελάκη στο φόρουμ Αγροδια-

τροφής – Βιομηχανίας και Τουρισμού

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ομιλία Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. 

Καββαθά στο 1ο Συνέδριο για τον 

Κερκυραϊκό Τουρισμό που διοργάνω-

σε το Υπ. Τουρισμού και το Επιμελη-

τήριο Κέρκυρας

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή Προέδρου και Γ. Γραμμα-

τέα ΓΣΕΒΕΕ στην ετήσια συνέλευση 

ΜμΕ που διοργάνωσε η Γεν. Δ/νση 

Ανάπτυξης και Βιομηχανίας της Ε.Ε., 

στο Τάλιν της Εσθονίας

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ομιλία Αντιπροέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. 

Ασμάτογλου, στο Διεθνές Συνέδριο 

που διοργάνωσε η ΟΚΕ και το Διεθνές 

Γραφείο Εργασίας, με θέμα τον «Κοι-

νωνικό διάλογο και το μέλλον της ερ-

γασίας»

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συμμετοχή Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. 

Καββαθά  και Γ. Γραμματέα κ. Γ. Κου-

ράση στη συνάντηση των κοινωνικών 

φορέων που συγκάλεσε η ΓΣΕΕ με 

θέμα τον προϋπολογισμό 2018

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΒΕ κ. γ. Καβ-

βαθά και παρουσίαση των δράσεων 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην ενημερωτική 

ημερίδα του Πάντειου Πανεπιστημί-

ου με θέμα «Επιχειρηματικότητα και 

επενδύσεις»

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συνάντηση Προέδρου ΓΣΕΒΒΕ με τον 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 

κ. Θ. Καρυπίδη στη Κοζάνη, για την 

υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασί-

ας μεταξύ ΓΣΕΒΕΕ και Περιφέρεια Δυ-

τικής Μακεδονίας

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρέμβαση Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

κ. Γ. Καββαθά στην εκδήλωση της 

ΕΟΚΕ με θέμα την θέση της Ελλάδας 

στο μέλλον της Ευρώπης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της 

ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες 
www.gsevee.gr, www.imegsevee.gr, 

www.kekgsevee.gr



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΘΗΝΑ
Αριστοτέλους 46, 104 33
Τηλ.: 210 8846852
Φαξ: 210 8846853
info@imegsevee.gr 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστημίου 170, 264 43 
Πάτρα
Τηλ.: 2610 438557
Φαξ: 2610 461766
patra@imegsevee.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κωλέττη 24, 546 27
Τηλ.: 2310 545967
Φαξ: 2310 546275
thessaloniki@imegsevee.gr
ΚΡΗΤΗ
Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 361040
Φαξ: 2810 361150
iraklio@imegsevee.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καστοριάς 2α, 413 35 Λάρισα
Τηλ.: 2410 579876
Φαξ: 2410 579878
larisa@imegsevee.gr
ΉΠΕΙΡΟΣ
Σταύρου Νιάρχου 94, 45 500
Ιώαννινα
Τηλ.: 26510 44727
Φαξ: 26510 44541
ioannina@imegsevee.gr


