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#GSEVEEDIALOGUES 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ: «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑ-COVID ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ- 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»  

ΔΩΡΕΑΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

109Η  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ILO 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ SMEUNITED: ΔΗΛΩΣΗ 5 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 210035
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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 

Αυλωνίτου Ν. 
Βαλάση Δ.

Βατικιώτης Λ.
Γιακούλας Δ.

Θανόπουλος Γ.
Λαΐου Ε. 

Λιντζέρης Π.
Μαραγκός Φ.

Μιχαλοπούλου Γ.
Χαριλόγη Α.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Μισεντζής Γ.

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»

Τον Μάιο, η Γενική Συνομοσπονδία δημιούργησε τηλεοπτικό σποτ 
που αφορούσε την επανεκκίνηση της αγοράς μετά την άρση 

των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Το εν λόγω σποτ 
μιλούσε για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων προστασίας 
καθώς και την ασφάλεια που παρέχει ο εμβολιασμός. Το βίντεο 
προβλήθηκε τηλεοπτικά και ως κοινωνικό μήνυμα με την άδεια του 
Ε.Σ.Ρ. Το σποτ είναι διαθέσιμο στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο YouTube.

Τηλεοπτικό σποτ 
της ΓΣΕΒΕΕ 

* Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, ερευνητική και 
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) από το 
Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"

Η νέα σειρά εκπομπών #gseveeDialogues 
στο YouTube

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζει τη 
σειρά #gseveeDialogues. Η πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

περιλαμβάνει εκπομπές οι οποίες προβάλλονται στο κανάλι της 
ΓΣΕΒΕΕ στο YouTube, με θέματα που απασχολούν διαχρονικά την 
Συνομοσπονδία και τα μέλη της. Την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 
2021, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα νέα επεισόδια, που ασχολήθηκαν 
με την τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το εμβληματικό έργο της 
Παρακολούθησης Επαγγελμάτων του Ινστιτούτου, τη συμμετοχή 
της ΓΣΕΒΕΕ στο Delphi Forum και τέλος με την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τα πράσινα κτίρια. Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα 
στο κανάλι της ΓΣΒΕΕΕ στο YouTube. Την εκπομπή παρουσιάζει ο 
δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης.



3
www.imegsevee.gr

Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος για τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

η οποία διενεργείται συστηματικά από τον Μάιο του 
2009, αποτέλεσε την δεύτερη που διεξάχθηκε υπό 
τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχει διαμορφώσει η 
υγειονομική κρίση.

Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, που στην 
οικονομία έχουν εκδηλωθεί με την μορφή της βαθιάς και 
απότομης ύφεσης, όπως είναι επόμενο, έχουν επηρεάσει 
αρνητικά την οικονομική κατάσταση των ΜμΕ. Αυτό 
άλλωστε αποτυπώθηκε και στην αντίστοιχη έρευνα του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το Α’ εξάμηνο του 2020 όπου καταγράφηκε 
σοβαρή πτώση όλων των βασικών δεικτών που 
προσδιορίζουν την κατάσταση που βρίσκονται οι μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Τα ευρήματα της έρευνας για το Β’ εξάμηνο του 2020 
καταδεικνύουν πως η κατάσταση παραμένει δυσμενής. 

Στην έρευνα καταγράφεται μια μικρή αύξηση τόσο των 
επιχειρήσεων που επωφελούνται από την κρίση όσο και 
των επιχειρήσεων που έχουν καταφέρει να απορροφήσουν 
τις δυσμενείς της επιπτώσεις. Για την πλειονότητα όμως 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων φαίνεται πως 
η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, ναρκοθετώντας 
τις προοπτικές τους για το μέλλον. 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Εξαμηνία αποτύπωση οικονομικού κλίματος 
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
(Απρίλιος 2021)

επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα



Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος 
το Β εξάμηνο του 2020 διατηρείται 
σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο καθώς 
διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες. Δεν 
έχει μεταβληθεί, δηλαδή, σε σχέση με 
το Α εξάμηνο του 2020 όπου κατέγραψε 
πτώση 46 μονάδων 

20,1

32,4

1στις 2  

70,7

16,9

11,1

Μέσος όρος μείωσης 
του  κύκλου εργασιών

Διπλασιάστηκαν οι 
επιχειρήσεις πού 
έκλεισαν με ζημιές. 

Υποδιπλασιάστηκαν 
οι επιχειρήσεις που 
κατέγραψαν κέρδη. Με ζημιές Μηδενικό Με κέρδη ΔΑ

47,8 27,6 16,1 8,5 27,3 55,2 8,8 8,7

Ισολογισμός 2020

Φεβρουάριος 2021

Το 2020 σε σύγκριση με το 2019:

Δεν 
υπάρχουν

< από μήνα 1 μήνα 2 μήνες 3 - 4 
μήνες

5 - 6 
μήνες

 >  6 
μήνες

Ισολογισμός 2019

Ιούνιος 2020

14,8 10,7 15,2 13,7 14,8 9,9 10,6

7,6
10,3

12,9
13,714,4

9,6

24,7

Τα ταμειακά διαθέσιμα για πόσο καιρό επαρκούν για να 
καλύψουν τις βασικές υποχρεώσεις της επιχείρησης;

έχουν ταμειακά 
διαθέσιμα το πολύ 
για ένα μήνα

των επιχειρήσεων δηλώνουν 
μείωση του τζίρου τους

των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι ο 
τζίρος τους δεν μεταβλήθηκε

των επιχειρήσεων δηλώνουν 
αύξηση  του τζίρου τους

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικού κλίματος 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Β εξάμηνο 2020)



Αύξησε το 
προσωπικό

Θα κάνει 
προσλήψεις

Μείωσε το 
προσωπικό

Θα προχωρήσει 
σε μειώσεις 
προσωπικού

Διατήρησε σταθερό το 
προσωπικό

Θα διατηρήσει 
σταθερό το 
προσωπικό

Ιούλιος 
2019

Φεβρ. 
2020

Ιούλιος 
2020

Φεβρ. 
2021

84,5 86,1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

1στις 4  δήλωσε πως έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές

προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ) (23,8)

προς τον πρώην ΟΑΕΕ (26,3)

14,9 
των επιχειρήσεων που απασχολούν 
προσωπικό δήλωσε πώς έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
πρώην ΙΚΑ

32,9 
των επιχειρήσεων που έχουν 
τραπεζικά δάνεια δήλωσε πως έχει 
καθυστερημένες οφειλές

23,0 
των επιχειρήσεων που έχουν 
ενοίκιο δήλωσε πως έχει 
καθυστερημένες οφειλές 

22,6 έχει καθυστερημένες οφειλές 
προς προμηθευτές

1στις 3  

1στις 4 

44,6 

δεν θα μπορέσει 
να ανταποκριθεί

δεν θα μπορέσει 
να ανταποκριθεί

στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (31,3% προς 
τον πρώην ΟΑΕΕ και 24,2% προς το ΙΚΑ, αφορά τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό)

στις φορολογικές της υποχρεώσεις (30,1%)

στις υποχρεώσεις ενοικίου (35,2%)

στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές (26,6%)

στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας (26,3%) 
και λοιπούς λογαριασμούς (25,1%)

από τις επιχειρήσεις που 
έχουν τραπεζικό δάνειο 
δήλωσε πως δεν θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί

24,1 20,9 32,7 38,2

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ               
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

επιχειρήσεις εκφράζουν το κίνδυνο να 
διακόψουν την δραστηριότητα τους το 
επόμενο διάστημα.

38,2

3,46,2 7,49
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Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθη-
κε στο Επιμελητήριο Καβάλας η παρουσία-

ση της μελέτης που συνέταξε το  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με 
θέμα «Μια νέα αρχή για την μετά Covid εποχή 
στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας». Την πα-
ρουσίαση έκαναν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώρ-
γος Καββαθάς και το στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Δημήτρης Γιακούλας. Η έρευνα αφορά την εικό-
να της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσε-
ων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και 
Θάσου στους τομείς του τουρισμού, μεταποίη-
σης, εστίασης και εμπορικής δραστηριότητας.

Οι κ.κ. Καββαθάς και Γιακούλας αναφέρθηκαν 
στα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής στην 
ΠΕ Καβάλας και Θάσου, τονίζοντας ότι το οικο-
νομικό προφίλ είναι καλό, αλλά υπάρχουν περι-
θώρια βελτίωσης. 

Μετα την παρουσίαση ακολούθησαν ερωτή-
σεις και συζήτηση με τον πρόεδρο του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας, Μάρκο Δέμπα καθώς και 
εκπρόσωπους της Περιφέρειας και της τοπικής 
επιχειρηματικότητας. 

Παρουσίαση έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Καβάλα: 

« Μια νέα αρχή για την μετα-Covid εποχή στην 
ΠΕ Καβάλας - Αποτύπωμα του οικονομικού 
περιβάλλοντος : μια ανάλυση για την οπτική του 
τουρισμού»
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 διαδικτυακή παρουσίαση της μελέτης με τίτλο 
«Δημογραφικές εξελίξεις και προκλήσεις» η οποία εκπονήθηκε από τον Βύρωνα Κοτζαμάνη, 

Καθηγητή Κοινωνικής Δημογραφίας (αφυπηρετήσας) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι δημογραφικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών και η πορεία στο μέλλον των βασικών 
δημογραφικών συνιστωσών θα καθορίσουν το μέγεθος και την ηλικιακή δομή του πληθυσμού μας 
τις άμεσα επόμενες δεκαετίες. Οι διαθέσιμες δε προβολές δίδουν μια πρώτη εικόνα για το πώς 
αναμένεται να εξελιχθεί ο πληθυσμός μας  μέχρι το 2050 και όλες συγκλίνουν στα εξής σημεία: 
Η μείωσή του που προβλέπεται να είναι συνεχής (αν και με διαφοροποιημένους ανά σενάριο/
περίοδο) θα προκύψει αποκλειστικά από την συρρίκνωση των νέων και των ηλικιακά εν δυνάμει 
οικονομικά ενεργών, ενώ αντιθέτως, η αύξηση των ηλικιωμένων -δημογραφική γήρανση-, δεν 
πρόκειται να ανακοπεί. Στο αν η μείωση αυτή θα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη θα εξαρτηθεί 
κυρίως από το πρόσημο και την ένταση των μεταναστευτικών ισοζυγίων, δευτερευόντως από την 
γονιμότητα των γενεών που θα τεκνοποιήσουν τις τρεις επόμενες δεκαετίες, και, λιγότερο, από 
την εξέλιξη των πιθανοτήτων θανάτου στις μεγάλες ηλικίες.

Οι έχοντες επομένως την ευθύνη σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων οφείλουν να 
συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της μεταβλητής πληθυσμός και τις επιπτώσεις -άμεσες και 
απώτερες- της πορείας των βασικών δημογραφικών συνιστωσών στη μελλοντική οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. Θα πρέπει ειδικότερα αφενός μεν να θεωρήσουν ως δεδομένο την μείωση 
του πληθυσμού μας και την γήρανσή του τις αμέσως επόμενες δεκαετίες και να λάβουν υπόψη 
τις όποιες επιπτώσεις τους, αφετέρου δε, να πάρουν μέτρα, στο πλαίσιο, εκτός των άλλων, και 
μιας ενεργής δημογραφικής πολιτικής, μέτρα τα οποία θα αλλάξουν προοδευτικά τους βασικούς 
δημογραφικούς δείκτες και τις ηλικιακές δομές. Επομένως προετοιμασία για την προσαρμογή 
στις αναμενόμενες αλλαγές και δράσεις για την επίτευξη 
των επιθυμητών αλλαγών θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις 
παθητικές στάσεις.

Πέρα από την παρουσίαση αυτής καθ΄ αυτής μελέτης από 
τον συγγραφέα διεξήχθη εκτενής συζήτηση με τους/τις  
συμμετέχοντες /ουσες αναφορικά με τα αποτελέσματα της 
και ειδικά για τις επιπτώσεις του δημογραφικού ζητήματος 
στην Ελλάδα σε άλλα υποσυστήματα όπως η απασχόληση, η 
εκπαίδευση, οι δεξιότητες, το ασφαλιστικό σύστημα, κ.ο.κ..

Παρουσίαση μελέτης  

«Δημογραφικές εξελίξεις και προκλήσεις»

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
«Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της 
ΓΣΕΒΕΕ» μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»
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Η Mastercard σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Mastercard 
“Digital Doors”  για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 
τη διευκόλυνση της ψηφιακής τους μετάβασης, δημιούργησαν μια σειρά 
δωρεάν ψηφιακών μαθημάτων.

 X Ψηφιακές συναλλαγές - ηλεκτρονικές πληρωμές

 X Ψηφιακό μάρκετινγκ με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 X Βασικές αρχές επικοινωνίας στην εξυπηρέτηση πελατών

Τα προσφερόμενα ψηφιακά μαθήματα διατίθενται στην εκπαιδευτική 
πλατφόρμα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  και περιλαμβάνουν ενότητες  που έχουν 
στόχο να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες 
και τις δεξιότητες επικοινωνίας των συμμετεχόντων. Με την 
παρακολούθησή τους οι συμμετέχοντες γίνονται μέρος μιας 12ωρης 
εκπαιδευτικής εμπειρίας πλούσιας σε παραδείγματα, δραστηριότητες 
και οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να κατανοήσουν και να 
εμπεδώσουν, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή σε τόπο, χρόνο και 
ρυθμό επιλογής τους, όσα τελικώς επιθυμούν να κρατήσουν από την 
εκπαιδευτική ύλη.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να δηλώνει ηλεκτρονικά τη συμμετοχή 
του μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επιλέγοντας ένα 
από τα ψηφιακά μαθήματα και δηλώνοντας επιθυμητή παρακολούθηση 
για επιπλέον δύο αν υπάρξουν κενές θέσεις κατάρτισης. Ακολούθως, 
οι υπηρεσίες του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επικοινωνούν με τον υποψήφιο και 
πραγματοποιούν εξατομικευμένες ενεργοποιήσεις κωδικών πρόσβασης 
(ως εκ τούτου η κατάρτιση άρχεται και ολοκληρώνεται ξεχωριστά και 
εξατομικευμένα για τον κάθε καταρτιζόμενο) παρέχοντας επιπλέον 
χρήσιμες οδηγίες.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε ψηφιακού μαθήματος, δηλαδή η 
προσπέλαση όλου του εκπαιδευτικού υλικού σε 12 ώρες, οδηγεί στη λήψη 
βεβαίωσης κατάρτισης από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ως αδειοδοτημένο Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις ανά τόπους δομές του 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε μια σημαντική δράση 
με αντικείμενο την υλοποίηση μιας παρέμβασης που 

στοχεύει στην αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω των επαγγελματικών 
περιγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν ως «σημείο 
ισορροπίας» μεταξύ εκπροσώπων εργαζομένων και 
εργοδοτών σχετικά με τη λειτουργία ενός επαγγέλματος 
αλλά και ως  εργαλείο σχεδιασμού προγραμμάτων σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης και χάραξης πολιτικών στη διά βίου 
μάθηση. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης, σχεδιάστηκε, 
από σύμπραξη εταίρων, συγκεκριμένα τον ΕΟΠΠΕΠ, το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής), το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τη Στέγη Ελληνικής 
Βιομηχανίας, το ΙΝΣΕΤΕ και το ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ και εγκρίθηκε, ένα 
νέο έργο, με κεντρικό σκοπό την ανάπτυξη, επικαιροποίηση 
και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και 
πλαισίων προγραμμάτων. 

Το βασικό πλέγμα ενεργειών του έργου αφορά στην 

 X αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διαβούλευ-
ση με εμπλεκόμενους φορείς,

 X θεσμοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών (κατάρτιση ρυθμι-
στικού πλαισίου),

 X  επικαιροποίηση πιστοποιηθέντων και ανάπτυξη και πιστο-
ποίηση νέων σύγχρονων επαγγελματικών περιγραμμάτων, 
βάσει του ESCO 08, συμπεριλαμβανομένων και των αντί-
στοιχων πλαισίων προγραμμάτων (η πιστοποίηση θα γίνε-
ται από τον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία),

 X  ανάπτυξη διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας των 
προγραμμάτων με τα αντίστοιχα επαγγελματικά 
περιγράμματα, 

 X  πιλοτική ανάπτυξη και πιστοποίηση προτύπων προ-
γραμμάτων - προτάσεις για διευρυμένη εφαρμογή του 
συστήματος,

 X  ανάπτυξη και παραγωγή σχετικού υλικού / εντύπων,

 X  ανάπτυξη σύγχρονου και ευέλικτου Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφορικού εργαλείου Διαχείρισης, Απόθεσης και Προβο-
λής Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προ-
γραμμάτων Σπουδών. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2023, 
εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και εποπτεύεται 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δία Βίου Μάθηση. 

Περισσότερες πληροφορίες για όποιον το επιθυμεί, 
παρέχονται στο 210 8846852 (εσωτερ. 302).

Ανάπτυξη- 
επικαιροποίηση 
και πιστοποίηση

επαγγελματικών 
περιγραμμάτων

και πλαισίων 
εκπαιδευτικών 
προδιαγραφών 
προγραμμάτων

www.imegsevee.gr
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Έπειτα από την αναβολή το 2020 της 
109ης Συνόδου της Διεθνούς Διάσκεψης 

Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ILO), λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
το 2021, από τις 20 Μαΐου έως τις 19 
Ιουνίου, έλαβε χώρα το πρώτο μέρος της 
Διάσκεψης, για πρώτη φορά στην ιστορία 
της σε διαδικτυακή μορφή, με τη συμμετοχή 
επιστημονικού στελέχους του φορέα στο 
πλαίσιο της εθνικής αντιπροσωπείας και της 
τριμερούς εκπροσώπησης των κρατών του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Ο αντίκτυπος της CoViD-19 στον κόσμο της 
εργασίας και οι δυνατότητες ανάκαμψης 
υπήρξε ένα από τα βασικά θέματα 
συζήτησης. Ομόφωνα υιοθετήθηκε το 
ψήφισμα «Παγκόσμιο Κάλεσμα Δράσης 
για μια χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη, και 
ανθεκτική, ανθρωποκεντρική ανάκαμψη από 
την κρίση CoViD-19» όπου σκιαγραφούνται 
μέτρα δημιουργίας μιας τέτοιου είδους 
ανάκαμψης από την πανδημία, προκειμένου 
να αποφευχθεί μακροχρόνιο πλήγμα των 
οικονομιών και των κοινωνιών.  

Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι η πανδημία 
οδήγησε σε κλείσιμο και πτωχεύσεις 
επιχειρήσεων, ιδίως πολύ μικρών, μικρών, 
και μεσαίων (ΠΜΕ και ΜΜΕ)· η δέσμευση 
εργασίας στην κατεύθυνση: - της υποστήριξης 
της συνέχειας του επιχειρείν και ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την καινοτομία, 
την αύξηση της παραγωγικότητας, και 
βιώσιμες επιχειρήσεις, περιλ. ΠΜΕ και ΜΜΕ, 
αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των 
βιώσιμων επιχειρήσεων στη δημιουργία 
απασχόλησης και στην προώθηση της 
καινοτομίας και της αξιοπρεπούς εργασίας, 
αλλά και - της προώθησης ανθεκτικότερων 
εφοδιαστικών αλυσίδων που συμβάλλουν, 
μεταξύ άλλων, στη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων σε όλο το μήκος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, περιλαμβανομένων 
των ΠΜΕ και ΜΜΕ· η χρηματοδότηση της 
επιχειρηματικής συνέχειας των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν δυσανάλογα από την κρίση, 
περιλαμβανομένων των ΠΜΕ και ΜΜΕ ως 
αντικείμενο που πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα των εθνικών πολιτικών και της 
αναπτυξιακής συνεργασίας. 

109η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας της ILO

Πηγή: © M. Crozet / ILO (URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/image/wcms_805022.jpg)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/image/wcms_805022.jpg
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Γενική Συνέλευση SMEunited

Στις 18 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε 
η Γενική Συνέλευση της SMEunited, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, με 
κεντρική ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών 
του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Maroš Šefčovič. Οι εργασίες κατέληξαν 
σε συμπεράσματα με τη μορφή δήλωσης, 
σύμφωνα με τα οποία για την επιτάχυνση της 
ανάκαμψης, η οποία θα υποστηρίξει τη διπλή 
-ψηφιακή και πράσινη- μετάβαση, χρειάζεται 
να συντελεστεί μια αντίστοιχη μετάβαση από τα 
λόγια στις πράξεις.

Σε 5 κρίσιμους παράγοντες εστίασαν οι 
εργασίες και τα συμπεράσματα της Γενικής 
Συνέλευσης: στα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, στην πρόσβαση των ΜΜΕ 
σε χρηματοδότηση, και στη δεύτερη ευκαιρία· 
στην ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού και 
στην ενθάρρυνση της καινοτομίας ως προς την 
πράσινη μετάβαση· στο σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης 
και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε εθνικό, 

περιφερειακό, και/ή κλαδικό επίπεδο σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους· 
στη δικαιοσύνη στις συναλλαγές σε ψηφιακές 
πλατφόρμες· σε έξυπνη νομοθεσία που 
προϋποθέτει συστηματική ανάλυση και «δοκιμή 
ΜΜΕ». 

Με δεδομένη την πρωτοφανή οικονομική 
ύφεση που επέφερε η CoViD-19, με τρομερή 
μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και 
σημαντικές απώλειες εισοδήματος, ιδίως για 
τους αυτοαπασχολούμενους, τους ιδιοκτήτες 
ΜΜΕ, και τους απασχολούμενούς τους, 
δυνατότητα στην οικονομία να ανακάμψει θα 
δώσει η πρόοδος στους εμβολιασμούς, και η 
μετάβαση «από τα λόγια στην πράξη. […] Οι 
Βιοτεχνίες & οι ΜΜΕ αποτελούν την καρδιά 
της Ευρώπης, πρέπει να τους παρέχουμε το 
κατάλληλο πλαίσιο και να τους δώσουμε την 
ευκαιρία και τους πόρους να υλοποιήσουν 
τους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους», όπως 
επεσήμανε ο Πρόεδρος της SMEunited Alban 
Maggiar. 

Πηγή: https://www.smeunited.eu/cache/800/800/admin/storage/_cache/0becd59.general-
asembly-1-0x0.png

Δήλωση

σημείων 
για ταχεία 
ανάκαμψη
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Μελέτη των 
επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης 
στα εισοδήματα 
και τις συνθήκες 
διαβίωσης των μικρών 
επιχειρηματιών και 
αυτοαπασχολουμένων: 
νέες μορφές 
ανισοτήτων, κίνδυνος 
φτώχειας και ο ρόλος 
του κοινωνικού 
κράτους

Το κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση 
της ανισότητας και του επιπέδου διαβίωσης 
των Ελλήνων αυτοαπασχολούμενων και μικρών 
επιχειρηματιών, αλλά και ο ρόλος του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας στην αναδιανομή 
του εισοδήματος και στην αντιμετώπιση των 
εκβάσεων φτώχειας, αποστέρησης και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη 
έχει ως βασικό στόχο τη διάγνωση της εγχώριας 
δομής και των πολύπλευρων τάσεων της φτώχειας 
και της ανισότητας κατά την περίοδο εμφάνισης 
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την ΕΕ, 
δίνοντας έμφαση στις συνθήκες διαβίωσης και 
εισοδηματικής φτώχειας των μικρών επιχειρηματιών 
και των αυτοαπασχολουμένων.

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παραδοσιακά 
αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας 
ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι αντιπροσωπεύουν 
ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο σύνολο των 
απασχολούμενων, σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ. Η παγκόσμια οικονομική κρίση 
που οι επιπτώσεις της στην χώρα εμφανίστηκαν 
το 2008/09 και η βαθιά και παρατεταμένη 
ύφεση που ακολούθησε σε συνδυασμό με 
τις πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης που 
επιβλήθηκαν επηρέασαν σημαντικά τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα λόγω της δραστικής μείωσης 
του ΑΕΠ (περίπου κατά ¼) και της αγοραστικής 
δύναμης των νοικοκυριών με αντίκτυπο στη 
συνολική ζήτηση και κατ’ επέκταση στην 
οικονομική δραστηριότητα και την κερδοφορία 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, η 
κρίση στον τραπεζικό τομέα έκανε δυσχερέστερη 
την πρόσβαση στην αναγκαία  χρηματοδότηση για 
τις επιχειρήσεις αυτές. Επιπρόσθετα, η οικονομική 
ύφεση έφερε στην επιφάνεια τα διαχρονικά 
διαρθρωτικά προβλήματα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα την στενή εξάρτησή τους 
από την εγχώρια ζήτηση και την υποεπένδυση στην 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών προορισμένων 
για τη διεθνή αγορά.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική 
ευθύνη του Χρ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητή 
Κοινωνικής Πολιτικής & Αντιπρύτανη Οικονομικών, 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και τους Βλάση Μισσός, Ερευνητή στο 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
και Στέφανο Παπαναστασίου, Επίκουρος καθηγητής, 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης οι οποίοι και συμμετείχαν ως 
μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
«Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της 
ΓΣΕΒΕΕ» μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα
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Μια νέα αρχή 
για την μετα-
Covid εποχή στην 
Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας. 
Αποτύπωση του 
οικονομικού 
περιβάλλοντος: 
μία ανάλυση από 
την οπτική του 
τουρισμού

Η μελέτη που εκπόνησαν τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
Λεωνίδας Βατικιώτης και Δημήτρης Γιακούλας έχει ως σκοπό 
την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας στο μεταίχμιο μιας εποχής που ορίζεται 
από τα lockdowns του 2020 και 2021. 

H ερευνητική προσέγγιση συνδυάζει την ανάλυση 
δευτερογενών ποσοτικών και πρωτογενών ποιοτικών 
δεδομένων. Συγκεκριμένα, η μελέτη ξεκινά με την ανάλυση 
δευτερογενών ποσοτικών δεδομένων για την οικονομία 
της περιοχής και συνεχίζεται με την ανάλυση αντίστοιχων 
δεδομένων για τους κλάδους των καταλυμάτων και της 
εστίασης. Στη συνέχεια επιχειρείται μία πιο ποιοτική 
εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές του αντικειμένου μέσα 
από τη διοργάνωση ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus 
groups) με επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού από την 
ευρύτερη περιοχή.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

 X Η ΠΕ Καβάλας  χαρακτηρίζεται από έντονο δυισμό ο 
οποίος προκύπτει από τη διαφορετική διάρθρωση της 
οικονομίας της Καβάλας σε σχέση με εκείνη της Θάσου.

 X  Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τουρισμό της περιοχής 
σχετίζεται με α) την επίτευξη συνεργειών μεταξύ του του-
ριστικού προορισμού της Θάσου από την μια μεριά και 
της Καβάλας, από την άλλη, β) την επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου σε 6-7 μήνες το χρόνο κάτι το οποίο 
θα ενίσχυε σημαντικά τη λειτουργία κλάδου και γ) την 
επέκταση σε νέες αγορές.

 X  Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να αποφέ-
ρει στα παραπάνω η δημιουργία συνεργατικών σχηματι-
σμών επιχειρήσεων εντός αλυσίδων αξίας (πχ αγροδια-
τροφή με καταλύματα).

 X  Θα πρέπει να υπάρξει ένας μακροχρόνιος και ολιστικός 
σχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η 
περιοχή

 X  Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για την εξασφάλιση επαρ-
κών και σταθερών μεταφορικών συνδέσεων στην περιο-
χή, ιδιαίτερα των ακτοπλοϊκών.

επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα
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Προτάσεις για 
τη μετάβαση στη 
μεταλιγνιτική εποχή 
της Περιφέρειας 
Δυτικής 
Μακεδονίας. Ένα 
ολιστικό, κοινωνικό, 
οικονομικό και 
περιβαλλοντικό 
πλαίσιο

Στο ερευνητικό κείμενο που εκπονήθηκε από το στέλεχος 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Λεωνίδα Βατικιώτη και τον Καθηγητή 
του ΕΑΠ Ευθύμιο Ζέρβα, επιχειρείται η διατύπωση μιας 
συνεκτικής και ρεαλιστικής πρότασης για την Δυτική 
Μακεδονία για την περίοδο μετά την απολιγνιτοποίηση. 

Στο πρώτο μέρος διατυπώνονται οι προτάσεις για την 
αναγκαία περιβαλλοντική αποκατάσταση των εκτάσεων 
των ορυχείων. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις 
βέλτιστες πρακτικές, προτείνονται μέθοδοι και λύσεις 
με κριτήριο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, το 
οποίο έχει υποστεί χρόνιες βλάβες, και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που δε θα πλήττουν την περιβαλλοντική 
ισορροπία.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική αποκατάσταση της 
Περιφέρειας, προτείνεται ένα μίγμα δράσεων που 
αναφέρεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής: από τον 
πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. 
Η δράση που αναμένεται να «ξεκλειδώσει» την 
παραγωγική δυναμική της περιοχής είναι η δημιουργία 
επώνυμων προϊόντων, κάτω από μία ενιαία εμπορική 
επωνυμία, που θα συνενώνει οικειοθελώς, στο πλαίσιο 
συνεργειών, αγροτοκτηνοτροφικές και μεταποιητικές 
δραστηριότητες. Τα διαθέσιμα ποσά από το λογαριασμό 
του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αρκούν 
για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για την 
πραγματοποίηση αυτών των δράσεων.

Συνολικά, εκτιμάται ότι χρονική προθεσμία που έχει τεθεί 
για την απολιγνιτοποίηση το 2023, είναι πολύ πρόωρη 
ώστε να ξεκινήσουν όλες εκείνες οι δραστηριότητες 
που θα επιτρέψουν την οικονομική μετάβαση της 
Περιφέρειας, και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός 
μαζικού κύματος μετανάστευσης. Γι’ αυτό το λόγο 
προτείνεται η παράταση της απολιγνιτοποίησης, για ένα 
διάστημα που θα κινείται εντός των ευρωπαϊκών στόχων 
για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε επίσημα στατιστικά και 
διοικητικά στοιχεία όπως επίσης σε επιτόπια επίσκεψη 
και συνεντεύξεις με παραγωγούς και διοικητικά στελέχη 
της περιοχής.

Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της Πράξης "Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη 
συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών 
του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων", του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα
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Προοπτικές 
ευρύτερης 
διασύνδεσης 
των κλάδων της 
αγροδιατρoφής 
και της εστίασης 
στην ελληνική 
οικονομία

Δημοσιεύτηκε το ενημερωτικό σημείωμα της Δρ. 
Αντωνίας Ματάλα, καθηγήτριας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου με τίτλο «Προοπτικές ευρύτερης 
διασύνδεσης των κλάδων της αγροδιατρoφής 
και της εστίασης στην ελληνική οικονομία». Η 
μελέτη πραγματεύεται τις νέες συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί στην αγορά αγροδιατροφικών 
προϊόντων και πως  αυτές μπορούν να ευνοήσουν 
την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 
με βιώσιμες μεθόδους καθώς και την καλύτερη 
διασύνδεση της παραγωγής με την εστίαση σε 
τοπικό επίπεδο. Η μελέτη ξεκινά με την ανάπτυξη 
του πλαισίου της βιώσιμης παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων όπως αυτή προκύπτει ως ανάγκη πλέον 
εξαιτίας των περιβαλλοντικών προκλήσεων και πως 
αυτή περνάει στις προτεραιότητες πολιτικής της 
Ε.Ε. Ακολουθεί η ανάλυση των νέων τάσεων στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών  οι οποίοι φαίνεται 
να στρέφονται πλέον στην αναζήτηση προστιθέμενης 
αξίας από τη διατροφή που συνδέεται με την εμπειρία 
που αποκομίζει ενώ ο δυτικός τρόπος ζωής έχει 
καθιερώσει σε μεγάλο βαθμό τη διατροφή εκτός 
σπιτιού στην οποία όμως πλέον υπάρχουν αυξημένες 
προσδοκίες από τους καταναλωτές. 

Ακολουθεί μία εκτενής συζήτηση για τις δυνατότητες 
σύνδεσης του τουρισμού με την κατά τόπους 
αγροδιατροφική παραγωγή εστιάζοντας στα οφέλη 
τόσο για τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς 
ενώ παρουσιάζονται μία σειρά από αξιόλογες 
πρωτοβουλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. 

Στη συνέχεια η μελέτη εστιάζεται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο αγροδιατροφικός 
κλάδος στην Ελλάδα και στα πλεονεκτήματα και 
τα αδύνατα σημεία του και ολοκληρώνεται με 
συμπεράσματα και προτάσεις για τη σύνδεση της 
αγροτικής παραγωγής με την εστίαση στην Ελλάδα.

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της Πράξης "Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για 
τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 
αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" 
του E. Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα
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