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Τιμητική διάκριση για τον νέο
λογότυπο της ΓΣΕΒΕΕ και την
επετειακή έκδοση «100 χρόνια
ΓΣΕΒΕΕ»

Μ

ε έπαινο στην κατηγορία μεσαίοι και μεγάλοι πελάτες στην
διαδικτυακή τελετή των Ετήσιων Βραβείων Γραφιστικής και
Εικονογράφησης - ΕΒΓΕ, τιμήθηκε ο νέος λογότυπος της ΓΣΕΒΕΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟΥ
Μισεντζής Γ.
Καλουμένου Ι.

Τον λογότυπο της Συνομοσπονδίας επιμελήθηκε η εταιρεία Somethink*.
Στην φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 341 συνολικά δημιουργοί με 1.260
έργα.
Ο ανασχεδιασμός του λογοτύπου και της νέας εικόνας της ΓΣΕΒΕΕ
βασίστηκε στον θεσμικό ρόλο και την μακρά ιστορία της Συνομοσπονδίας,

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
της πράξης «Θεσμική,
ερευνητική και επιχειρησιακή
ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με
κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δία Βίου
Μάθηση 2014-2020»
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η οποία μετρά 100 χρόνια ενεργού δράσης στη συνδικαλιστική οργάνωση
μεγάλης μερίδας επιχειρήσεων.
Η διατήρηση του ήδη υπάρχοντος εμβλήματός της, ήταν θεμελιώδους
σημασίας και για τη νέα εικόνα της συνομοσπονδίας. Η ανανεωμένη
σχεδιαστική γραμμή στο σύνολό της επιχείρησε να συνταιριάξει το

παρελθόν και την ιστορικότητα του θεσμού με τη δυναμική και τους στόχους του για το μέλλον. Το
έμβλημα του ασπιδοφόρου λέοντα διατηρήθηκε, καθώς εύστοχα παραπέμπει στη δύναμη και τον
ηγετικό ρόλο της Συνομοσπονδίας και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τα μέλη
της αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα με την «ισχύ εν τη ενώσει» τους.
Με έπαινο επίσης στη διαδικτυακή τελετή των Ετήσιων Βραβείων Γραφιστικής και Εικονογράφησης
– ΕΒΓΕ 2020 τιμήθηκε και η επετειακή έκδοση της ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ». Το
σχετικό λεύκωμα που εκδόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της
Συνομοσπονδίας επιμελήθηκε ο κ. Χρήστος Τσολερίδης.
Στόχος του έργου είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση, συντήρηση και δημόσια
παρουσίαση του διαθέσιμου, από τη ΓΣΕΒΕΕ και τις Ομοσπονδίες - μέλη της, υλικού που θεωρείται
ότι έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία και φιλοδοξεί να συμβάλει στην αναγνώριση των σημαντικότερων
ζητημάτων και αιτημάτων που απασχόλησαν τους επαγγελματοβιοτέχνες διαχρονικά αλλά και
να παρακολουθήσει, υπό αυτήν τη σκοπιά, την κοινωνικοπολιτική και οικονομική εξέλιξη της
σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.

www.imegsevee.gr
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Συμμετοχή του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
σε διεθνές
επιστημονικό
συνέδριο του
Ελληνικού
Ανοιχτού
Πανεπιστημίου

Τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Λ. Βατικιώτης και
Δ. Γιακούλας συμμετείχαν με εισηγήσεις στο
διεθνές επιστημονικό συνέδριο «International
Conference on Business and Economics» του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το οποίο
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 & 27
Ιουνίου 2020.
Πιο συγκεκριμένα, ο Λ. Βατικιώτης παρουσίασε
στο πλαίσιο της εισήγησής του με θέμα «Greek
Small and Medium Enterprises after the Crisis»
μέρος της ετήσιας «έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»,
εστιάζοντας στον δομικό μετασχηματισμό του
χάρτη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
εξαιτίας της συρρίκνωσης της ζήτησης και
της αύξησης της φορολογίας. Οι συνθήκες
αυτές οδήγησαν σε ύφεση τους κλάδους –
ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας, όπως
για παράδειγμα οι κατασκευές, αναδεικνύοντας
παράλληλα άλλους κλάδους, όπως αυτούς των
καταλυμάτων και του επισιτισμού, καθιστώντας
κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία πιο
ευάλωτη στις μεταβολές της οικονομικής
συγκυρίας.
Ο Λεωνίδας Βατικιώτης παρουσίασε, επίσης,
την έρευνα για την «Ενεργειακή φτώχεια στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ποιοτική και
ποσοτική έρευνα σε 17 κλάδους μικρομεσαίων
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επιχειρήσεων σχετικά με την έκταση και τις μορφές
εμφάνισης της ενεργειακής φτώχειας» («Energy Poverty
in Greek Small and Medium Enterprises»), με επικέντρωση
στα ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματά της. Από τα
σημαντικότερα ευρήματα της εν λόγω έρευνας αποτελούν ότι
το 15,3% των ερωτηθέντων επαγγελματιών δήλωσε πως έχει
καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας καθώς
και απαντήσεις συμμετεχόντων στην έρευνα που έκαναν λόγο
για κλειστά φώτα σε εμπορικά μαγαζιά, λειτουργία γραφείων
που ακολουθούσε τις ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου
προς εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.
Ο Δ. Γιακούλας στο πλαίσιο της εισήγησής του με τίτλο
«An assessment of Greece’s debt crisis impact on its
macroeconomic environment: Implications for investments and
future growth prospects» παρουσίασε αρχικά μία αποτίμηση
των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, όπως αυτή
αποτυπώνεται μέσα από βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
της ελληνικής οικονομίας και δείκτες διεθνών οργανισμών.
Τα στοιχεία αυτά είχαν παρουσιαστεί στην «έκθεση ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Όπως
προκύπτει, η συνιστώσα της οικονομικής δραστηριότητας
που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή των επενδύσεων.
Αυτό συνιστά μία ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, καθώς
η απομείωση του κεφαλαίου της χώρας υπονομεύει τις
μελλοντικές αναπτυξιακές της προοπτικές, ενώ η ανάκαμψη
της επενδυτικής δραστηριότητας είναι ένας από τους πιο
δύσκολους στόχους σε μία οικονομία. Στη συνέχεια, η
παρουσίαση εστιάστηκε στη διάρθρωση των εγχώριων και
των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην ελληνική οικονομία.
Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι οι εγχώριες επενδύσεις
προέρχονταν κατά βάση από τα νοικοκυριά και τον δημόσιο
τομέα, ενώ οι επενδύσεις των επιχειρήσεων υπολείπονταν
σημαντικά του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Προκύπτει, επίσης,
ότι ο τομέας που έχει βιώσει τη μεγαλύτερη αποεπένδυση
είναι αυτός της μεταποίησης στον οποίον, τόσο οι εγχώριες
όσο και οι ξένες επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά.

www.imegsevee.gr
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Βιβλιοπαρουσίαση:
Σύγχρονη Ιστορία
της ΓΣΕΒΕΕ
1997 - 2018
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Café
στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείο στην
Αθήνα, βιβλιοπαρουσίαση της μελέτης για
τη Σύγχρονη ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ 1997-2018 –
Ραγίζοντας τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, του
Κώστα Παλούκη.
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο
Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργιος
Καββαθάς. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ.
Κώστας Παλούκης – Συγγραφέας του βιβλίου,
η κα Λήδα Παπαστεφανάκη – Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
η κα Τζένη Λιαλιούτη – Επίκουρη καθηγήτρια
Ιστορίας, τμήμα πολιτικής επιστήμης και
δημόσιας διοίκησης ΕΚΠΑ, Ο Κ. Γιώργος
Μπιθυμήτρης – Ερευνητής Γ΄βαθμίδας, Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ο κ. Δημήτρης
Χαροντάκης – Δημοσιογράφος.
Το βιβλίο «Σύγχρονη ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ
1997-2018, ραγίζοντας τη ραχοκοκαλιά της
κοινωνίας» είναι μία μελέτη του Κώστα
Παλούκη, που στοχεύει να αναδείξει τη
μετάβαση της ΓΣΕΒΕΕ στον 21ό αιώνα, να
οριοθετήσει τις τομές και τις συνέχειες
αυτής της πορείας σε συνάρτηση με τα
ιστορικά ερωτήματα της κάθε συγκυρίας και
να περιγράψει τη σύγχρονη φυσιογνωμία
του μεγαλύτερου φορέα συνδικαλιστικής
εκπροσώπησης των μικρών επιχειρηματιών
στην Ελλάδα.
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Το πρώτο μέρος ξεκινά με τις ελπίδες και οράματα για έναν νέο
συνδικαλισμό, ευρωπαϊκό και σύγχρονο, που να συνάδει με τις νέες
κατευθύνσεις της εποχής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των τεχνολογικών
επαναστάσεων και ενός μεσσιανισμού γύρω από την έλευση της νέας χιλιετίας.
Περιγράφει την τομή στο Συνέδριο του 1997 και την πορεία αποκρυστάλλωσης, μέχρι
τα τέλη της δεκαετίας του 2000, ενός συνδικαλισμού βασισμένου στην τεκμηρίωση,
τον ρόλο του κοινωνικού εταίρου και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές των ομάδων
πίεσης, χωρίς όμως να εγκαταλείπονται οι παραδόσεις του αγωνιστικού συνδικαλισμού της
προηγούμενης περιόδου του εκδημοκρατισμού.
Το δεύτερο μέρος καλύπτει την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των αντιστάσεων
του στρώματος απέναντι στα μνημόνια. Η Συνομοσπονδία, στέκοντας απέναντι
στις πολιτικές διάλυσης και στοχοποίησης του στρώματος των μικρομεσαίων,
οργάνωσε αντιστάσεις σε κάθε επίπεδο, τόσο με μαχητικές δράσεις όσο και με
διαβουλεύσεις. Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκε και προέταξε δέσμες αιτημάτων, συνέβαλε
στην αποτύπωση της οικονομικής πραγματικότητας και τοποθετήθηκε πάνω στα κρίσιμα
διακυβεύματα, όπως το δημοψήφισμα του 2015. Ο σύγχρονος ευρωπαϊκός εταιρικός
συνδικαλισμός βρέθηκε σε κρίση, ενώ η Συνομοσπονδία κατέφυγε στον αγωνιστικό
συνδικαλισμό σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση.
Ο επίλογος συμπυκνώνει και πλαισιώνει θεωρητικά τα συμπεράσματα. Για την περίοδο 19972008, η αλλαγή συνδικαλιστικού παραδείγματος συσχετίζεται με την αποβιοτεχνοποίηση
και το μετασχηματισμό των μικρομεσαίων. Για την περίοδο 2009-2018, η καταστροφή και
η επιβίωση των μικρομεσαίων από την κρίση και τη μνημονιακή νομοθεσία οδηγεί στην
αναζήτηση ενός νέου συνδικαλιστικού παραδείγματος.

Η μελέτη εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» και συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

www.imegsevee.gr
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Διάθεση ηλεκτρονικών μαθημάτων από το
ΚΕΚ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Η έλευση της νέας «ψηφιακής εποχής» σε συνδυασμό τόσο
με αποφάσεις κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής που
τοποθετούνται σε θεσμικό επίπεδο όσο και με τις νέες συνθήκες
διασφάλισης της δημόσιας υγείας, επικεντρώνει το ενδιαφέρον
των διάφορων εκπαιδευτικών οργανισμών στη σταδιακή
διαδικασία αποπλαισίωσης της εκπαίδευσης από χωροχρονικούς
περιορισμούς.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της
ΓΣΕΒΕΕ, ως αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ2 και το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, εισήγαγαν και θα εφαρμόσουν
από τον Σεπτέμβριο του 2020 , αποφασιστικά τη χρήση νέων
τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική δραστηριότητά τους.
Ειδικότερα, οι φορείς προχώρησαν στην ανάπτυξη πλατφόρμας
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση συστήματος
διαχείρισης μάθησης (L.M.S. – Learning Management System)
προκειμένου για τον μετασχηματισμό και αναβάθμιση των
μεθόδων εκπαίδευσης και με στόχο τη διάθεση ηλεκτρονικών
μαθημάτων ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες συμμετοχής
ομάδων ανθρώπων, που για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους
δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
εκπαίδευσης.
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα του ΚΕΚ
– ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα γίνεται από κεντρικό δικτυακό τόπο, μέσω του
οποίου θα γίνεται η καταχώρηση των χρηστών που θα αιτούνται
να παρακολουθήσουν κάποιο/α από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά
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E- Learning
Πλατφόρμα
Εκπαίδευσης
ΚΕΚ/ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ

μαθήματα. Ο κάθε χρήστης θα εισέρχεται στο

ουσίες (ψυκτικά μέσα) που χρησιμοποιούνται

περιβάλλον της πλατφόρμας με ονομαστική

από συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων.

άδεια χρήσης και θα έχει πρόσβαση στο σύνολο
των ενεργειών και δεδομένων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Το κάθε ηλεκτρονικό μάθημα θα περιλαμβάνει

Εφαρμογή της πλατφόρμας
τηλεκατάρτισης σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα

χρονοδιάγραμμα ενεργειών, βασικό

Από τον Οκτώβριο του 2020 η νέα πλατφόρμα

εκπαιδευτικό υλικό και συνοδευτικό υλικό

του ΚΕΚ & ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα χρησιμοποιηθεί στο

σε εκτυπώσιμη μορφή για τους χρήστες

πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση

που προτιμούν το έντυπο υλικό. Θα

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε

περιλαμβάνονται ακόμα τεστ αυτοαξιολόγησης

επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των

τα οποία θα αποτελούνται από ερωτήσεις

Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης

ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης για

ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

τον έλεγχο κατανόησης και εμπέδωσης της

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και

εκπαιδευτικής ύλης.

Καινοτομία 2014 – 2020».

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ειδικά

Το έργο αφορά στην υλοποίηση επιδοτούμενων

διαμορφωμένο, με εύκολη πλοήγηση, ώστε να

προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 50

βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης με τους

ωρών, για 1.492 εργαζόμενους σε ιδιωτικές

καταρτιζόμενους, οι οποίοι θα συμμετέχουν

επιχειρήσεις όλης της χώρας. Οι υποψήφιοι

ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες,

κατά την υποβολή της αίτησής τους θα

αξιοποιώντας τα διάφορα εργαλεία που

πρέπει να επιλέξουν την επιθυμητή μέθοδο

προσφέρει μια ηλεκτρονική διαδικτυακή

κατάρτισης, η οποία θα γίνει:

πλατφόρμα.

Πιλοτική εφαρμογή
Με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης
υλοποιήθηκαν πιλοτικά τέσσερα (4)
προγράμματα από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σε
συνεργασία με την Ένωση Βιοτεχνών Μετάλλου
επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων
Μοτοποδηλάτων Ν. Σερρών, με τίτλο
«Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών για A/C
Αυτοκίνητων», διάρκειας δέκα πέντε (15) ωρών.

X είτε με συμβατικό τρόπο (δια ζώσης με φυσική παρουσία),
X είτε με τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση),
X είτε με μικτή κατάρτιση (συνδυασμός
συμβατικής κατάρτισης και ασύγχρονης
τηλεκατάρτισης).
Το έργο περιλαμβάνει επίσης και δωρεάν
διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων
προσόντων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Στα προγράμματα συμμετείχαν 100 εργοδότες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά

και αυτοαπασχολούμενοι, μέλη της Ένωσης.

με το έργο ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

Στόχος του προγράμματος ήταν να παράσχει
όλες τις τεχνικές πληροφορίες, γνώσεις και
δεξιότητες που απορρέουν από κανονιστικές

https://imegsevee.gr/projects/κατάρτισηκαι-πιστοποίηση-εργαζομένων-σε-θέματαεξοικονόμησης-ενέργειας/

διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο για τις

www.imegsevee.gr
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Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
για τις επιπτώσεις
της υγειονομικής
κρίσης στις μικρές
και πολύ μικρές
επιχειρήσεις

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησε έρευνα γνώμης
για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την
συνεργασία της εταιρεία MARC ΑΕ σε
πανελλαδικό δείγμα 802 μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα
προσωπικό) σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση της έρευνας υλοποιήθηκε
τον Απρίλιο του 2020 εν μέσω των μέτρων
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού και η
δεύτερη φάση τον Ιούλιο του 2020 αμέσως
μετά την άρση των μέτρων.
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν τα
εξής:
X 7 στις 10 επιχειρήσεις, που συνεχίζουν
να λειτουργούν κατέγραψαν μείωση του
τζίρου τους,
X 7 στις 10 επιχειρήσεις, θεωρούν ότι
το σημαντικότερο πρόβλημα που θα
αντιμετωπίσουν μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων θα είναι η
έλλειψη ρευστότητας,
X 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται
να κλείσουν μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων,
X 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι η
προστασία της πρώτης κατοικίας θα
πρέπει να επεκταθεί για τουλάχιστον 6
μήνες,
X 8 στις 10 επιχειρήσεις που έχουν
αναστείλει μερικώς ή πλήρως την
δραστηριότητα τους έχουν προχωρήσει
σε αναστολή συμβάσεων εργασίας,
X 1 στις 8 επιχειρήσεις υιοθέτησαν
καθεστώς τηλεργασίας για το
προσωπικό τους,
X 2 στις 10 επιχειρήσεις που δεν
ανέστειλαν την λειτουργία τους
μείωσαν το προσωπικό τους ενώ μόλις 3
στις 100 το αύξησαν,
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X 1 στις 8 του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων ενδέχεται να μειώσουν το προσωπικό τους
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ μόλις 3 στις
100 δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας αποτυπώθηκε ότι η
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την σταδιακή άρση των
περιοριστικών μέτρων. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας που
αποτυπώνουν την δυσμενή αυτή κατάσταση είναι τα εξής:
X 8 στις 10 επιχειρήσεις (81,7%) δήλωσαν πως ο τζίρος τους
ήταν μειωμένος το προηγούμενο διάστημα (μήνα) σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο
μέσος όρος μείωσης του τζίρου είναι 46%,
X 2 στις 10 επιχειρήσεις (21,1%) δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανό
το προσωπικό τους να μειωθεί το επόμενο εξάμηνο, ενώ
μόλις το 5% δήλωσε πως θα προχωρήσει σε προσλήψεις.
Εκτιμάται, με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
σήμερα πως μέχρι το τέλους του έτους κινδυνεύουν να
χαθούν περίπου 190.000 θέσεις εργασίας,
X 1 στις 3 (33,9%) επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για
ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους το επόμενο
διάστημα,
X Σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (37,2%) δήλωσαν ότι το
επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
φορολογικές τους υποχρεώσεις,
X 1 στις 3 επιχειρήσεις (33,4%) δήλωσε ότι το επόμενο
διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις
ασφαλιστικές της υποχρεώσεις,
X Σχεδόν 6 στις 10 (55,1%) επιχειρήσεις είναι λίγο ή καθόλου
ικανοποιημένες με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για
την στήριξη των επιχειρήσεων.

Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική
παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία 2014-2020»
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Άξονες πολιτικής
για τη διάσωση
των επιχειρήσεων,
τη διατήρηση
των θέσεων
εργασίας και
τη διασφάλιση
της κοινωνικής
συνοχής την
περίοδο του
Covid 19

Το ξέσπασμα της πανδημίας δημιούργησε μια νέα πολυεπίπεδη κρίση οι επιπτώσεις της οποίας, παρόλο που
δεν είναι ακόμα δυνατόν να υπολογιστούν σε όλο τους
το εύρος, έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμα τους στην
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις σοβαρά προβλήματα
βιωσιμότητας καθώς καλούνται να προσαρμοστούν
μέσα σε ένα έκτακτο αλλά σε κάθε περίπτωση νέο
ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας και σε μια αγορά στην
οποία οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης έχουν
εκδηλωθεί με την εκτεταμένη μείωση των εισοδημάτων,
τα προβλήματα ρευστότητας και τη μεταφορά
υποχρεώσεων για το μέλλον.
Με βάση αυτά και για την ανάσχεση των πλέον
δυσμενών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση
η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε προς την κυβέρνηση και τα
πολιτικά κόμματα οκτώ βασικούς άξονες πολιτικής
που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθηθούν ώστε η
δύσκολη επαναφορά στην οικονομική και κοινωνική
κανονικότητα να επιτευχτεί με τις λιγότερες δυνατές
απώλειες.
Σε τίτλους οι άξονες πολιτικής είναι οι ακόλουθοι:
1ος Άξονας - Χρηματοδότηση –ρευστότητα –επενδύσεις
2ος Άξονας – Ανάσχεση διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους
3ος Άξονας – Φορολογικά ζητήματα
4ος Άξονας – Απασχόληση/Συγκράτηση ανεργίας Ασφαλιστικά ζητήματα
5ος Άξονας - Άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος
6ος Άξονας – Προώθηση των συνεργατικών
σχηματισμών
7ος Άξονας - Ενίσχυση του συστήματος υγείας
8ος Άξονας - Κατάρτιση – επανακατάρτιση
επιχειρήσεων και εργαζομένων

Το Κείμενο Γνώμης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»
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Κυκλική
οικονομία
& μικρές
επιχειρήσεις:
Ανάδειξη
εμποδίων, καλές
πρακτικές &
προτάσεις για
την ανάπτυξη
της κυκλικής
οικονομίας

Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές
συνέπειες της συνεχιζόμενης εξάντλησης των
φυσικών πόρων, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη
αντικατάστασης του κυρίαρχου γραμμικού
οικονομικού μοντέλου με ένα μοντέλο κυκλικής
οικονομίας κεντρικός στόχος του οποίου είναι
να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη
αξία από τους πόρους, τα προϊόντα και τα
υλικά, για τη δημιουργία ενός συστήματος που
επιτρέπει τη μακροχρόνια ζωή, τη βέλτιστη
επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την
ανακύκλωση των προϊόντων
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παρόν
ερευνητικό κείμενο της Κ. Κοτταρίδη,
αναπληρώτριας καθηγήτριας του τμήματος
οικονομικής επιστήμης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, εξετάζει την εφαρμογή της κυκλικής
οικονομίας στις μικρές επιχειρήσεις, εστιάζοντας
στα οφέλη της κυκλικής οικονομίας αλλά
και στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα ως
μοχλός εκκίνησης της κυκλικής οικονομίας. Πιο
συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις
ευρωπαϊκές διατάξεις που αφορούν την κυκλική
οικονομία αλλά και στο βαθμό διείσδυσης
των διάφορων κλάδων που δυνητικά υπάρχει
σημαντικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό
όφελος από την ανάπτυξη της κυκλικής
οικονομίας στους τομείς αυτούς.

Το Ερευνητικό Κείμενο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις
της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του
παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία 2014-2020»
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Τεχνολογική
αλλαγή,
ψηφιοποίηση,
εργασία και
δεξιότητες

Συνεργατικοί
χώροι εργασίας:
χαρακτηριστικά,
τάσεις και
προτάσεις
πολιτικής

Το ερευνητικό κείμενο* του Π. Λιντζέρη, εκτελεστικού διευθυντή
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, επιχειρεί να συμβάλλει στη διερεύνηση των
επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού στις δεξιότητες
μέσω των μεταβολών που επέρχονται στα περιεχόμενα και τις
μορφές της εργασίας.
Οι υπό εξέταση δυνητικές αλλαγές στις δεξιότητες εστιάζονται
στους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις. Αφού
εισαγωγικά αποσαφηνίζεται ο κεντρικός ρόλος της εργασίας
και η -συνδεόμενη με αυτήν- έννοια της δεξιότητας τίθενται
ορισμένα βασικά ερωτήματα που διέπουν την έρευνα αλλά
και το δημόσιο διάλογο για τις δεξιότητες στην εποχή της
ψηφιοποίησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά
ευρήματα σχετικά με την κατάσταση των δεξιοτήτων -με
αναφορές και στις ψηφιακές δεξιότητες- των ενηλίκων
στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες των OECD και Cedefop.
Τέλος, εξετάζεται το ερώτημα με ποιες όψεις του ψηφιακού
μετασχηματισμού συνδέονται οι αλλαγές στις δεξιότητες των
απασχολούμενων στις μικρές επιχειρήσεις και παρουσιάζονται
ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συνεπειών στα επίπεδα
της παραγωγικής διαδικασίας, των μορφών προώθησης
και πώλησης προϊόντων και της διαχείρισης της ίδιας της
επιχείρησης.

Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας (collaborative workspaces)
αναφέρονται στους νέους εναλλακτικούς εργασιακούς χώρους
που έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία, όπως οι χώροι
coworking, οι θερμοκοιτίδες και οι επιταχυντές νεοφυών
επιχειρήσεων, τα fab labs, hackerspaces, makerspaces, οι
κολεκτίβες εργασίας, οι δημιουργικοί κόμβοι κ.λπ.
Η εμφάνιση των συνεργατικών χώρων συνοδεύεται και
είναι άρρηκτα δεμένη με την εμφάνιση της λεγόμενης
«δημιουργικής τάξης» και την διαδικασία ψηφιοποίησης της
οικονομίας.
Το ερευνητικό κείμενο* του Β. Αυδίκου, επίκουρου καθηγητή
του τμήματος οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης
του Παντείου Πανεπιστημίου, προσπαθεί να ορίσει το
φαινόμενο των συνεργατικών χώρων, να περιγράψει τα
χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους και να αναδείξει
τα οφέλη των χρηστών τους καθώς και τις συνέπειες στην
επιχειρηματικότητα. Επίσης, αναδεικνύει μερικές νέες τάσεις
στις διαδικασίες ανάπτυξης των συνεργατικών χώρων
και προτείνει ορισμένες πολιτικές για την ανάπτυξη των
συνεργατικών χώρων στην Ελλάδα.
*Το κείμενο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη
συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
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Design 4.0 - Η
ψηφιακή μετάβαση
του ελληνικού design

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
αποτελεί σήμερα κάτι περισσότερο από αναγκαία
επιταγή για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και
την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Ο χώρος του
σχεδίου (design) και οι κλάδοι που εντάσσονται σε
αυτόν αποτελούν τμήμα της δημιουργικής οικονομίας
και είναι πεδία που διαθέτουν ψηφιακή αντίληψη,
λειτουργώντας ήδη σε ένα ανεπτυγμένο τεχνολογικά
περιβάλλον. Στην Ελλάδα, παρά τις δομικές δυσκολίες
που υπάρχουν, τόσο σε επίπεδο μονάδας όσο και
εξωτερικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις του
σχεδίου εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα
οποία δίνουν προοπτικές για μεγαλύτερη εξωστρέφεια
και ανταγωνιστικότητα.
Το ερευνητικό κείμενο* του επιστημονικού στελέχους
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Φ. Μαραγκού, δομήθηκε πάνω σε
μια ποιοτική έρευνα που εμπεριέχει βιβλιογραφική
επισκόπηση, εξέταση πρωτογενών και δευτερογενών
στοιχείων (όπου κατέστη εφικτό) για τις εξελίξεις στον
τομέα, καθώς και σε δεκαπέντε (15) ανοικτές ημιδομημένες συνεντεύξεις.

Ψηφιακός
μετασχηματισμός και
γεωργική παραγωγή:
κινητήριοι παράγοντες,
επιδράσεις, προκλήσεις
και προϋποθέσεις
υιοθέτησης νέων
τεχνολογικών
συστημάτων

Η νέα τεχνολογική και «ψηφιακή εποχή» αναμένεται
να επηρεάσει καθοριστικά το πεδίο της αγροτικής
παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας και της
αγροδιατροφικής αλυσίδας στα επόμενα έτη.
Η «γεωργία ακριβείας» (precision agriculture)
συνιστά ουσιαστικά τον συνδυασμό ενός πλήθους
τεχνολογικών ακολουθιών που συντήκονται ως προς
την εφαρμογή τους σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής
και οικονομίας. Η αξιοποίηση νέων ψηφιακών
τεχνολογιών συμβάλλει στη διαφοροποιημένη χρήση
εισροών και τη βέλτιστη αξιοποίηση παραγωγικών
συντελεστών στην παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση
αγροδιατροφικών προϊόντων.
Το παρόν Ερευνητικό Κείμενο* του Α. Αγγελάκη,
επιστημονικού στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, επιχειρεί
να διερευνήσει συγκεκριμένα ερωτήματα που
αφορούν στο ακριβές περιεχόμενο και τα διακριτικά
χαρακτηριστικά της αναδυόμενης συναφούς
τεχνολογικής ακολουθίας, σε σχέση με τους τρόπους
εφαρμογής των νέων τεχνολογικών συντελεστών στις
παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.
*Το κείμενο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για
τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
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Παρατηρήσεις για
το εθνικό σχέδιο
για την ενέργεια και
το κλίμα

Η Ελληνική Πολιτεία κατάρτισε πρόσφατα το Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Το Σχέδιο αυτό
περιλαμβάνει τον στόχο εκπομπών αερίου θερμοκηπίου της
Ελλάδας για το 2030 καθώς και μία σειρά από σημαντικές
προτάσεις που επηρεάζουν το σύνολο της Ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Στο ερευνητικό κείμενο* του Ε. Ζέρβα, Καθηγητή της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ,
παρουσιάζονται οι κυριότερες παρατηρήσεις για το
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Οι κυριότερες
παρατηρήσεις σχετίζονται με τη φιλοδοξία του Σχεδίου, τα
χρησιμοποιούμενα σενάρια και την επικαιροποίησή τους,
την απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ενέργειας και το
προτεινόμενο μελλοντικό ενεργειακό μίγμα (φυσικό αέριο,
ΑΠΕ), το κόστος της ενέργειας και τις οικονομικές και
κοινωνικές του επιπτώσεις, τις επιπτώσεις σε εργασιακά
θέματα, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων,
την ενημέρωση των εργαζομένων και των πολιτών, την
κατάστρωση κλαδικών σχεδίων, το επιχειρείν και την
ενεργειακή ένδεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιπτώσεις της
μετάβασης στη
μετα-λιγνιτική
εποχή. H περίπτωση
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην
περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Στο παρόν ερευνητικό κείμενο* του επιστημονικού
στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Λ. Βατικιώτη, εξετάζονται οι
συνέπειες από την παύση λειτουργίας των λιγνιτικών
μονάδων σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Φλώρινα.
Η Περιφέρεια της Δ. Μακεδονίας θα καταβάλλει το
μεγαλύτερο τίμημα από την απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας.
Ήδη αποτελεί μια κοινωνικά επιβαρυμένη Περιφέρεια, όπως
δείχνει η γήρανση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του
πληθυσμού της. Η συμμετοχή του τομέα της ενέργειας στην
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειας ανερχόταν
στο 23,48%.
Το εργατικό δυναμικό ήδη βιώνει μια ανεργία σχεδόν
κατά 50% μεγαλύτερη της εθνικής, ενώ η πραγματική
ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη. Στον τομέα της ενέργειας
εργάζονται άμεσα 9.469 εργαζόμενοι (10,81% του εργατικού
δυναμικού), στην αλυσίδα αξίας πέριξ της λιγνιτικής
παραγωγής 5.667 εργαζόμενοι (6,47%), ενώ από την
απολιγνιτοποίηση θα επηρεαστούν 35.388 εργαζόμενοι
(40,38%). Εξαιρετικά ευάλωτη είναι και η θέση των 20.253
επιχειρήσεων στην Δ. Μακεδονία.

*Το κείμενο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για
τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
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Πολύ λίγα και πολύ …
τοξικά. Οικονομικά
μέτρα ανά τον κόσμο
για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων από
την πανδημία του
κορονοϊού (Covid-19)

Στο παρόν ερευνητικό κείμενο* του επιστημονικού
στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Λ. Βατικιώτη, αξιολογούνται
οι αντιδράσεις των κυβερνήσεων μετά το ξέσπασμα της
πανδημίας. Η απότομη διακοπή πολλών οικονομικών
δραστηριοτήτων τον Μάρτιο του 2020 για να αποτραπεί
η εξάπλωση της πανδημίας που προκάλεσε ο Covid-19
οδήγησε σε μια ύφεση μεγαλύτερη ακόμα και από εκείνη
του 2008. Όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου παρενέβησαν
αποφασιστικά. Τα ποσά, ωστόσο, που δόθηκαν
υπολείπονται των περιστάσεων, μιας και δεν κατάφεραν
να αποτρέψουν την ύφεση. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
στρέφονταν, κυρίως, σε τρεις κατευθύνσεις: άμεσες
εισοδηματικές ενισχύσεις, παρατάσεις στην εξόφληση
υποχρεώσεων και παροχή εγγυήσεων για δάνεια κι
ευνοϊκότερους όρους δανεισμού. Η πείρα του 2008 έδειξε
ότι η πλημμυρίδα νέων δανείων μπορεί βραχυπρόθεσμα
να εγγυήθηκε την αποπληρωμή προηγούμενων δανείων,
ωστόσο μακροπρόθεσμα οδήγησε στην υπερχρέωση και
αύξησε την αστάθεια του συστήματος.

Πανδημία και
«ψηφιακό χάσμα»:
η τριπλή πρόκληση
για τις μικρές
επιχειρήσεις στη
«μετά Covid-19»
εποχή

Στο παρόν Κείμενο Γνώμης* του Α. Αγγελάκη, επιστημονικού
στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ περιγράφεται το ζήτημα της
σχέσης ανάμεσα στην τρέχουσα υγειονομικο-οικονομική
κρίση του Covid-19 και την επιτάχυνση του «ψηφιακού
μετασχηματισμού» του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η προσεκτική εξέταση επιμέρους διαστάσεων του
επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας των εγχώριων μικρών
επιχειρήσεων αναδεικνύει ιδιαίτερες παραμέτρους στο
πεδίο της ψηφιακής προσαρμογής. Βάσει των διαθέσιμων
στοιχείων, φαίνεται ότι μεγάλο τμήμα των μικρών
επιχειρήσεων θα κληθεί άμεσα να αντιμετωπίσει μια
ισχυρή τριπλή πρόκληση στη «μετά Covid-19» εποχή που
περιλαμβάνει: i) την ανάγκη προσαρμογής στις ψηφιακές
προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιμάκωση του νέου
τεχνολογικού κύματος της λεγόμενης «4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης», ii) την αντιμετώπιση ενός έντονα
ψηφιοποιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος ως συνέπεια
και των επιπτώσεων του Covid-19 και iii) την επιβίωση και
ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε
ένα ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής ύφεσης, συναφών
μακροοικονομικών και χρηματοδοτικών περιορισμών καθώς
και εντατικοποιημένου ανταγωνισμού.
*Το κείμενο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για
τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
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Συμμετοχή της
ΓΣΕΒΕΕ στις
τηλεδιασκέψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιοτεχνιών και ΜΜΕ
(SMEunited)

Από την αρχή της κρίσης COVID-19, με την
οποία ήρθε αντιμέτωπη και η ελληνική
κοινωνία και οικονομία, καλούμενη
να διαχειριστεί και να υπερβεί -για
δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό
διάστημα- τις σφοδρές επιπτώσεις
της, η ΓΣΕΒΕΕ μετείχε στο σύνολο των
τηλεδιασκέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιοτεχνιών και ΜΜΕ (SMEunited), όπου
συζητούνται, εξετάζονται, προτείνονται,
και διεκδικούνται τα αιτήματα των
βιοτεχνικών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIS), στις
6 Μαΐου, η ρευστότητα και πρόσθετα μέτρα στήριξης, με φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές,
κυριάρχησαν στην ατζέντα ως πανευρωπαϊκό ζητούμενο, με βασική διαπίστωση ότι στο πλαίσιο της
πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά και της στρατηγικής εξόδου και ανάκαμψης, χρειάζεται
καλύτερη και περισσότερο επεξεργασμένη στήριξη, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι ΜΜΕ και να
δοθεί δυνατότητα ανάκαμψης. Ζητήθηκε επίσης η εναρμόνιση στον τομέα του ΦΠΑ, και προτάθηκε
η δημιουργία ομάδα δράσης («task force») για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων
στήριξης στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της Επιτροπής συζητήθηκε και το Πρόγραμμα Ανάκαμψης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών ενισχύσεων. Ως
προς τη στήριξη εισοδήματος και την παροχή στις ΜΜΕ ρευστότητας και πρόσβασης σε τραπεζικά
δάνεια, επαναλήφθηκε η ανάγκη για περισσότερους πόρους, και οι σημαντικές καθυστερήσεις
και ελλείψεις, τα οποία είχαν επισημανθεί και στη συνεδρίαση του Προεδρείου της SMEunited, στο
τέλος Απριλίου, με τη συμμετοχή ξανά της ΓΣΕΒΕΕ.
Με κοινό παρανομαστή την αλληλεγγύη και την αναγκαιότητα για άνευ προηγουμένου δράσεις, και
επενδύσεις σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να μετέχει και να συνδράμει
σε πανευρωπαϊκές δράσεις και αιτήματα των μικρομεσαίων και βιοτεχνών για στήριξη της
πραγματικής οικονομίας και των πολιτών των κρατών μελών.
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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

