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ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΒΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, 
ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΟΚΕ 
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ COVID-19»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΜΕ 
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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. 
Θανόπουλος Γ.

Λαΐου Ε. 
Λιντζέρης Π.

Μακρή Ι.
Μαραγκός Φ.

Μιχαλοπούλου Γ.
Προφύρη Ι.
Σιωμάδης Β.

Χαραλαμπίδου Ε.
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»

#gseveeDialogues

* 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"

"Πράσινα" κτίρια & 
εξοικονόμηση ενέργειας 
στην πόλη

επεισόδιο 17

Υπάρχουν κτίρια με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα; 

Είναι ακριβό ένα "πράσινο" κτίριο; Υπάρχουν στην αγορά 

οι τεχνικές δεξιότητες για την κατασκευή ενός φιλικού στο 

περιβάλλον σπιτιού; Υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα από την 

πολιτεία; Οι #gseveeDialogues, η νέα σειρά εκπομπών που 

προβάλλονται στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο YouTube, σε αυτό το 

επεισόδιο μας πηγαίνουν σε ένα κτίριο πρότυπο στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, ενώ παράλληλα συνομιλούν με ανθρώπους του χώρου 

της επιστήμης του περιβάλλοντος, της κατασκευής και των νέων 

υλικών, για θέματα που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και τις 

νέες πρακτικές, καθώς και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται 

για την κατασκευή πιο ορθολογικών και περιβαλλοντικά φιλικών 

κτιρίων. Την εκπομπή παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Νίκος 

Υποφάντης.
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Βραβείο ΕΒΓΕ 
για την ετήσια έκθεση 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Άλλη μια διάκριση για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

στα φετινά βραβεία ΕΒΓΕ. Η 

ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου, με τίτλο 

"Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές 

επιχειρήσεις", η οποία και σχεδιάστηκε 

από το δημιουργικό γραφείο The 

Birthdays Design, απέσπασε το βραβείο 

στην κατηγορία "Εταιρικό Έντυπο". 

Η άρτια και "έξυπνη" σχεδίαση της 

έκθεσης, η πρωτοποριακή παράθεση και 

οπτικοποίηση των δεδομένων δίνουν μία 

νέα, ανανεωτική ματιά στις ερευνητικές 

εκδόσεις του Ινστιτούτου.

Σκοπός της ετήσιας έκθεσης είναι η ανάδειξη των βασικότερων πτυχών και προεκτάσεων του 

ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Στην έκδοση παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρωτογενούς 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 801 επιχειρήσεις, στην οποία 

αναδεικνύονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ωριμότητα 

των μικρών επιχειρήσεων, τον βαθμό κατανόησης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών από 

τις μικρές επιχειρήσεις, τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών συστημάτων, το επίπεδο 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών προμηθειών, 

καθώς και το επίπεδο επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ 

εξετάζονται διαστάσεις σχετικά με τις αναδυόμενες ψηφιακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες. 

Στη συνέχεια διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη 

των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

δυνατότητές τους.

Η έκθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική 
παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία.
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Αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών 
στη ζωγραφική, τον κινηματογράφο 
και τη λογοτεχνία

Επισκεφτείτε

την ιστοσελίδα
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Η μελέτη «Αναπαραστάσεις των 
επαγγελματοβιοτεχνών στη ζωγραφική, 

τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία» 
συγκαταλέγεται στο πλαίσιο υλοποίησης 
μιας σειράς πολύπλευρων δράσεων για τον 
εορτασμό, κατά το επετειακό έτος 2019, των 
100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ. 

Στόχος των δράσεων αυτών υπήρξε 
γενικότερα η ανάδειξη της μακραίωνης 
πορείας και ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ συνδέοντάς 
την, ταυτόχρονα, με την ιστορία του τόπου 
και τον ρόλο που διαδραμάτισε σε διάφορες 
χρονικές περιόδους και ιστορικές στιγμές 
και ειδικότερα η προσέγγιση και ανάδειξη 
αδιερεύνητων πτυχών του χώρου των 
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων. 

Το εν λόγω πόνημα, αξιοποιώντας ως 
μελέτες περίπτωσης τη ζωγραφική, 
τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, 
επιχειρεί να διερευνήσει τις ανά δεκαετίες 
ταυτοτικές αναζητήσεις, διεκδικήσεις και 

αιτήματα, καθώς και αναπαραστάσεις 
της κοινωνικοεπαγγελματικής ομάδας 
των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, 
όπως αυτά παρουσιάζονται στην τέχνη 
και τον πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτόν 
επιχειρεί να φωτίσει μια σημαντική, αλλά 
άδηλη πτυχή της ιστορίας του χώρου των 
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, στο 
πλαίσιο νέων ιστοριογραφικών τάσεων, 
με επίκεντρο την Πολιτισμική Ιστορία, 
λαμβάνοντας υπ’όψιν τους περιορισμούς της 
αλλά και τις αλληλεπιδράσεις της με άλλες 
ιστοριογραφικές τάσεις.

Παράλληλα, καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για 
την ανάδυση νέων «εργαλείων» ανάλυσης 
και διερεύνησης του εξεταζόμενου θέματος, 
αποκαλύπτοντας άγνωστες πλευρές, 
θέτοντας νέα ερευνητικά ερωτήματα και 
διευρύνοντας, συνεπώς, την ερευνητική 
οπτική επί του θέματος.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή 
ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και         
Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»
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Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

της ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζει να υλοποιεί 

σεμινάρια κατάρτισης, κατά βάση εξ 

αποστάσεως, σε τεχνικά θεματικά 

αντικείμενα, σε διακλαδικά - οριζόντια αλλά 

και σε θεματικά αντικείμενα που εμπίπτουν 

στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Οι σύγχρονες επιμορφωτικές ανάγκες 

εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και 

αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών 

και ιδιαίτερα η ανάγκη για καλλιέργεια 

σύγχρονων δεξιοτήτων, βρίσκουν έκφραση 

στο πλαίσιο σύγχρονων τεχνολογιών και 

διαδικτυακών εφαρμογών.

Μέχρι το διάστημα αναφοράς περισσότερα 

από πενήντα (50) προγράμματα έχουν 

υλοποιηθεί μέσω σύγχρονων εφαρμογών 

ηλεκτρονικής μάθησης και χρήσης 

διαδικτυακών περιβαλλόντων κατάρτισης 

και πάνω από εννιακόσιοι εβδομήντα 

(970) καταρτιζόμενοι ωφελήθηκαν από 

τα πλεονεκτήματα διαδικτυακών και 

πολυμορφικών προγραμμάτων, που 

προσδίδουν ευελιξία στον τόπο, τον χρόνο 

και τον ρυθμό της μάθησης.

Προγράμματα 
ανάπτυξης 
σύγχρονων 
δεξιοτήτων, 
μέσω εφαρμογών 
ηλεκτρονικής 
μάθησης 

Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα



7
www.imegsevee.gr

Εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης

ιδιόκτητη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης https://eseminars.gsevee.gr/ για 

την παροχή μεμονωμένων ψηφιακών μαθημάτων ή/και ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

(ασύγχρονη ή/και σύγχρονη παρακολούθηση)

χρήση υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης που επιτρέπει τη σύνδεση σε εικονικά δωμάτια 

εκπαίδευσης (σύγχρονη παρακολούθηση παρουσία εκπαιδευτή)

Περισσότερες πληροφορίες για όποιον το επιθυμεί, παρέχονται από το προσωπικό του φορέα στις 

ανά τόπους δομές.

1. Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων

2. Χημικός Καθαρισμός και Απολύμανση Κλιματιστικών Μονάδων

3. Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

4. Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου

5. Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

6. Δράσεις επαναπιστοποίησης και κατάρτισης ταπητοκαθαριστών, στεγνοκαθαριστών

7. Δράσεις επαναπιστοποιήσης και κατάρτισης τεχνιτών υαλοπινάκων

8. Ψηφιακό μάρκετινγκ με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

9. Ψηφιακές συναλλαγές - ηλεκτρονικές πληρωμές 

10. Βασικές αρχές επικοινωνίας στην εξυπηρέτηση πελατών

Ενδεικτικά προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης

https://www.kekgsevee.gr/2021/03/08/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84/
https://www.kekgsevee.gr/2021/02/26/%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%bb/
https://www.kekgsevee.gr/2021/02/23/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83/
https://www.kekgsevee.gr/2020/06/09/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%88%cf%85%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-a-c-%ce%b1%cf%85%cf%84/
https://www.kekgsevee.gr/2021/02/23/%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82/
https://www.kekgsevee.gr/2021/03/22/%ce%b5%ce%be-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af/
https://www.kekgsevee.gr/2021/06/15/e-learning-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%80/
https://www.kekgsevee.gr/2021/05/25/%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b5/
https://www.kekgsevee.gr/2021/05/25/%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b5/
https://www.kekgsevee.gr/2021/05/25/%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b5/
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Με τη συμμετοχή έως σήμερα περίπου χιλίων εκατό (1.100) 
δικαιούχων ωφελούμενων συνεχίζεται η υλοποίηση ενός 

σημαντικού έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με κύρια δράση την παροχή 
επιδοτούμενων (5€/ώρα) προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, 
διάρκειας 50 ωρών, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες 
πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας οι 
δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης, που υλοποιούνται με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ), αφορούν σε 5 θεματικά 
αντικείμενα:

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για

α) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, 

β) ηλεκτρολόγους, 

γ) τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων, 

δ) υδραυλικούς, 

ε) ψυκτικούς.

Επιδοτούμενα 
προγράμματα 
κατάρτισης 
εργαζομένων 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
σε θέματα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας

 � Εύκολη 
πλοήγηση

 � Φιλικό και 
εύχρηστο 
περιβάλλον

Κατ’ ιδίαν μελέτη 
διαδραστικού 
ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού, 
που καλύπτει συνολικά 
35 ώρες (ασύγχρονη 
τηλεκατάρτιση)

Συμμετοχή σε πέντε (5) 
ομαδικές διαδικτυακές 
εκπαιδευτικές 
συναντήσεις (εικονικές 
ηλεκτρονικές 
τάξεις), παρουσία 
εκπαιδευτή, που 
καλύπτουν συνολικά 
15 ώρες (σύγχρονη 
τηλεκατάρτιση)

Τεχνική και 
συμβουλευτική 
υποστήριξη

 � Εγχειρίδιο χρήσης 
πλατφόρμας

 � Γραφείο help desk
 �  Άμεση τηλεφωνική 

και ηλεκτρονική 
επικοινωνία

1 2 3 4

Γνωρίστε το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον εκπαίδευσης 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 

παρακολουθήστε το 

πρόγραμμα που σας 

ενδιαφέρει μέσω ηλεκτρονικής 

διαδικτυακής πλατφόρμας

url: 024-kekgsevee.talentlms.com

http://024.eseminars.gsevee.gr
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Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού 

κλίματος για τις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία 

διενεργείται συστηματικά από τον Μάιο του 

2009, αποτελεί την τρίτη κατά σειρά έρευνα 

που διεξάγεται υπό τις πρωτοφανείς συνθήκες 

που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κρίση.

Μετά την καθίζηση στον δείκτη οικονομικού 

κλίματος των ΜμΕ που καταγράφηκε στις δυο 

προηγούμενες έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 

2020 και Φεβρουάριος 2021), ο γενικός δείκτης 

σημειώνει σημαντική άνοδο 26,2 μονάδων, 

καθώς διαμορφώνεται στις 46,3 μονάδες για 

το Α’ εξάμηνο του 2021. Παραμένει, ωστόσο, 

χαμηλότερα σε σχέση με τα προ πανδημίας 

επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει πως τα μέτρα 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας σε 

συνδυασμό με την σταδιακή άρση των 

περιοριστικών μέτρων στην οικονομική 

δραστηριότητα, που κατέστη εφικτή κυρίως 

από την πρόοδο στους εμβολιασμούς, 

έχει επιτρέψει στις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις να παραμείνουν «ζωντανές».

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ευρήματα 

της έρευνας, ένα μεγάλο μέρος των 

επιχειρήσεων συνεχίζει να αντιμετωπίζει 

σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Η έλλειψη 

ρευστότητας παραμένει το σημαντικότερο 

πρόβλημα για τις ΜμΕ διατρέχοντας τον 

κίνδυνο να γίνει χρόνιο, ιδιαίτερα για τις 

επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία 

τους με κρατική εντολή, όπως οι επιχειρήσεις 

του κλάδου της εστίασης.

Στα παραπάνω προβληματικά στοιχεία 

προστίθεται και ένα καινούργιο. Η σημαντική 

άνοδος των τιμών που μειώνει τα εισοδήματα 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ναρκοθετώντας 

τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής 

οικονομίας.

Η αύξηση των τιμών είναι μια πρόδρομη 

ένδειξη των πληθωριστικών πιέσεων που 

θα δεχθούν όλες οι οικονομίες. Αυτές οι 

πληθωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό με τις 

υφεσιακές τάσεις που μπορεί να προκληθούν 

από τη συνέχιση της πανδημίας εγκυμονούν 

τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού.

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» 
με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
2014-2020».

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  
Εξαμηνίαια αποτύπωση οικονομικού 
κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 
(0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων)

Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα
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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.

Δωρεάν αυτοτελή 
ψηφιακά μαθήματα 
για εργοδότες μικρών 
επιχειρήσεων και 
αυτοαπασχολούμενους 
επαγγελματίες

Ψηφιακές συναλλαγές - 
ηλεκτρονικές πληρωμές

Τα προσφερόμενα ψηφιακά μαθήματα διατίθενται 

στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ .

Ψηφιακό μάρκετινγκ με τη χρήση 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Βασικές αρχές επικοινωνίας 
στην εξυπηρέτηση πελατών
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Τα ψηφιακά μαθήματα συνεχίζονται σε τόπο, χρόνο και ρυθμό της επιλογής των 

ενδιαφερομένων  και ο καθένας δύναται να δηλώνει ηλεκτρονικά τη συμμετοχή του 

επιλέγοντας ένα από τα ψηφιακά μαθήματα και δηλώνοντας επιθυμητή παρακολούθηση για 

επιπλέον δύο αν υπάρξουν κενές θέσεις κατάρτισης. 

Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε ψηφιακού μαθήματος οδηγεί στη λήψη βεβαίωσης 

κατάρτισης από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. 

« Ίσως κάτι πιο πρακτικό 
(κάποια άσκηση ή 
παράδειγμα από real 
life) πάνω στο θεωρητικό 
μέρος θα ήταν χρήσιμο. 
Κατά τα άλλα, ήταν 
πολύ ενδιαφέρον! Σας 
ευχαριστούμε πολύ!»

«Πολύ καλή προσπάθεια, 
μπράβο σε όλα τα στελέχη 
και τους ειδικούς των 
παρουσιάσεων, περιμένουμε 
ακόμα περισσότερα».

«Το τελικό αποτέλεσμα 
μετράει και αυτό είναι 
θετικό. Ιδιαίτερα για την 
περιφέρεια που υπό άλλες 
συνθήκες θα ήταν αδύνατη 
η συμμέτοχη  μου και λόγω 
απόστασης και λόγω χρόνου. 
Ευχαριστώ».

Τα έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες που επιθυμούσαν να βελτιώσουν 

τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους αποτιμώντας ότι :

Πληροφορίες στις ανά τόπους δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα

http://www.kekgsevee.gr
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 

συμμετέχει μέσω ευρέων συμπράξεων (με τη 

συμμετοχή ανά περίπτωση του ΕΟΠΠΕΠ και 

επιστημονικών φορέων κοινωνικών εταίρων) σε 

τρεις εμβληματικές δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» διάρκειας έως το 2023, οι οποίες 

εποπτεύονται από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. και στοχεύουν στην 

αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ως μέρος 

της ευρείας εθνικής στρατηγικής για την 

αναβάθμιση της Δία Βίου Μάθησης στη χώρας 

μας.

1
Mελέτη 
αποτύπωσης 
υφιστάμενης 
κατάστασης

39
Nέα επαγγελματικά 
περιγράμματα 
(7 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

124
Eπικαιροποιημένα 
υφιστάμενα 
επαγγελματικά 
περιγράμματα 
(26 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1
Mεθοδολογία 
εκπόνησης 
πρότυπων 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

5
Προτάσεις 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων συμβάλλει στην αναβάθμιση 

του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις του έργου αποσκοπούν στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση και 

πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας, ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ αλλά και της αποδοτικότερης 

σύνδεσής της με την απασχόληση. Το γεγονός αυτό μπορεί, παράλληλα, να συνεισφέρει και στην 

αύξηση της διαφάνειας και ποιότητας στην εργασία.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Δράσεις 
ενδυνάμωσης
εισροών συστήματος 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης

Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων 
και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων1
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Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας εκπαιδευομένων επαγγελματικής κατάρτισης

130
Oδηγοί κατάρτισης 
(29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

130
Eκπαιδευτικά 
εγχειρίδια 

(29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

16
Επιμορφωτικά 
σεμινάρια 
(4 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1
μελέτη διερεύνησης 
χαρακτηριστικών, 
ιδιαιτεροτήτων και 
προβλημάτων στο 
πεδίο της αρχικής 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης

1
μεθοδολογία 
- εργαλεία 
επανεξέτασης και 
επικαιροποίησης 
των εκπαιδευτικών 
περιεχομένων

2.000
Εκπαιδευόμενοι 
- πρακτικά 
ασκούμενοι 
(581 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1
Οδηγός εφαρμογής 
Εκπαιδευτικού 
Mentoring

1 
Πολυμορφικό 
επιμορφωτικό υλικό

1
Επιμορφωτικό 
πρόγραμμα (200) 
μεντόρων

1
Ηλεκτρονική 
πλατφόρμα 
σύζευξης 
εκπαιδευομένων 
ΙΕΚ - επιχειρήσεων

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ένταξη 2.000 εκπαιδευόμενων από δημόσια και ιδιωτικά 

Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, 

μέσω απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το έργο συνεπικουρεί στην αναγκαιότητα για βελτίωση της συνάφειας 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της 

μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία και την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και των συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους μέσω ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος μάθησης με βάση την εργασία

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στη διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων σε 130 εγκεκριμένες αλλά και νέες ειδικότητες των ΙΕΚ με βασικό σκοπό την 

αναβάθμιση του θεσμού της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο επίπεδο των παρεχόμενων 

σύγχρονων γνώσεων και των συνακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την ενίσχυση του 

ρόλου του εκπαιδευτή, τη διασφάλιση της ποιότητας του πεδίου και τη σύνδεσή του με την αγορά 

εργασίας. Ο θεσμός της ΕΕΚ προσδοκάται να καταστεί πιο ελκυστικός, να βρίσκεται σε συνάρτηση 

με τις διαδικασίες πιστοποίησης, ενώ τα προσόντα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. να ανταποκρίνονται στο 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

2

3
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Η ΓΣΕΒΕΕ, από κοινού με την ΕΣΕΕ, 

συνδιοργάνωσαν στο Επιμελητήριο 

Δωδεκανήσου στη Ρόδο, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, 

σε υβριδική μορφή (διά ζώσης και διαδικτυακά) 

εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) με θέμα τον 

τουρισμό και τις ΜΜΕ μετά την πανδημία της 

νόσου του κορωνοϊού (CoViD-19).

Η εκδήλωση που είχε δύο μέρη, δημόσια 

ακρόαση το πρωί, και συνάντηση ομάδας 

μελέτης το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε με 

αφορμή γνωμοδότηση πρωτοβουλίας του 

Τμήματος Εσωτερικής Αγοράς, Παραγωγής, 

και Κατανάλωσης (ΙΝΤ) της ΕΟΚΕ με εισηγητή 

τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ, 

κ. Παναγιώτη Γκόφα, και αντικείμενο τον 

τουρισμό και τις μεταφορές μετά την CoViD-19. 

Σκοπός της ακρόασης ήταν να συμβάλει στη 

γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ και στο διάλογο σχετικά 

με τις προτεραιότητες πολιτικής για τη στήριξη 

των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο οικοσύστημα του 

τουρισμού, που επλήγησαν βαρύτατα από την 

πανδημία. 

 Χαιρετισμό απηύθυναν στην εκδήλωση ο κ.  

Ιωάννης Πάππου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Δωδεκανήσου, το οποίο φιλοξένησε και την 

εκδήλωση, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, 

κ. Γιώργος Χατζημάρκος, και ο Δήμαρχος 

Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης. Προβλήθηκε 

βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 

και ακολούθησαν παρεμβάσεις-χαιρετισμοί του 

Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος (KEEE), κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, των 

Προέδρων των συνδιοργανωτριών οργάνωσεων, 

κ. Γιώργου Καββαθά -ΓΣΕΒΕΕ, και κ. Γιώργου 

Καρανίκα -ΕΣΕΕ, και εκπρόσωπων και άλλων 

οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων· 

Συνδιοργάνωση 
εκδήλωσης ΕΟΚΕ 

«Τουρισμός και 
ΜΜΕ μετά την 
CoViD-19»
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από τον ΣΕΒ, του Προέδρου της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, κ. Ευθύμιου Βιδάλη, από τον 

ΣΕΤΕ, του Αντιπροέδρου Οικονομικών, κ. 

Εμμανουήλ Γιαννούλη, και από την ΓΣΕΕ, του 

Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, 

κ. Παναγιώτη Εγγλέζου.  Στη συνέχεια, το 

βήμα έλαβαν εκπρόσωποι κλαδικών και 

τοπικών φορέων, ο  κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, 

Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, 

ο κ. Νικόλαος Τσούλλος, Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Δωδεκανήσου, ο κ. Παναγιώτης 

Καραγιάννης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου, ο Γενικός 

Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, 

κ. Κωνσταντίνος Σπανός, και ο κ. Ιωάννης 

Κλούβας, Πρόεδρος του Σωματείου Εστιατόρων 

Ρόδου. Στις εργασίες της εκδήλωσης 

συμμετείχαν και οι Γενικοί Γραμματείς 

των συνδιοργανωτριών, ο κ. Αθανάσιος 

Νικολόπουλος από τη ΓΣΕΒΕΕ, και ο κ. Νικόλαος 

Μπόνης από την ΕΣΕΕ. 

Στη δημόσια ακρόαση, στο πλαίσιο στρογγυλής 

τράπεζας και ειδικών ενοτήτων, διερευνήθηκε 

η επίδραση της πανδημίας στις ΜΜΕ και στον 

τουρισμό στις Μεσογειακές χώρες, η απόκριση 

πολιτικής της ΕΕ για την αποτελεσματική 

μετάβαση μετά την CoViD στον κλάδο του 

τουρισμού και στις ΜΜΕ, και η οπτική των 

ΜΜΕ στον τουρισμό και στις μεταφορές, με 

τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΟΚΕ, των κκ. 

Δημήτρη Δημητριάδη, Milena Angelova, Claudio 

Cappellini, εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης 

«Ανάπτυξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Ευρωβουλευτή, και ευρωπαϊκών φορέων 

(SME Europe, HOTREC -Ευρωπαϊκή Οργάνωση 

Τομέα Φιλοξενίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκός 

Τομέας Ναυσιπλοϊας, Ιταλική Συνομοσπονδία 

Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

-CNA, PIMEC -«Μικρές Επιχειρήσεις 

Καταλονίας», Γερμανική Οργάνωση Τουρισμού 

-DTV). 

Η εκδήλωση κρίθηκε επιτυχής, καθώς με 

τις παρεμβάσεις και τη συζήτηση, και τις 

διακριτές εργασίες της ομάδας μελέτης της 

ΕΟΚΕ το απόγευμα, αφενός μεν αποτυπώθηκε 

η υφιστάμενη κατάσταση και οι ανάγκες των 

ΜΜΕ και του κλάδου του τουρισμού, όπως 

αυτές διαμορφωθήκαν και λόγω της πανδημίας, 

αφετέρου δε εξετάστηκε με προσέγγιση 

συνεργασίας και βάσει των διδαγμάτων 

η μελλοντική στρατηγική που θα πρέπει 

να ακολουθηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο σε όρους σχεδιασμού, πολιτικής και 

μέτρων στήριξης, για την πλήρη ανάκαμψη και 

βιωσιμότητα. 
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Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε υβριδικά 

το διήμερο 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2021 από 

το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως εταίρου του 

έργου Erasmus+  KA3  Craft and SMEs VET NET, 

το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “Η συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτισης ως βασικός 

παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

Μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Οι νέες προκλήσεις 

και στρατηγικές”.

Το συνέδριο εστιάστηκε στα κρίσιμα θέματα 

και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

σήμερα Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και 

παράλληλα, στις λύσεις που θα μπορούσαν 

να αναζητηθούν μέσω της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης. Οι προκλήσεις 

αυτές αφορούν σε νέα ζητήματα που 

προέκυψαν, ειδικά μετά την κρίση του COVID- 19, 

και απαιτούν προσαρμοστικότητα, καθώς και 

νέες δεξιότητες.  

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου 

πραγματοποιήθηκαν 4 στρογγυλά τραπέζια στις 

παρακάτω θεματικές ενότητες:

 X Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρή-
σεων και των παραγωγικώνδιαδικασιών, 

 X Οι επιπτώσεις του φαινομένου της Κλιματι-
κής Αλλαγής στο οικονομικό και παραγωγι-
κό μοντέλο της Ευρώπης,

 X Ο ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες,

 X Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτι-
κότητας και η συμβολή τους στην προώ-
θηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Τέλος, στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος 

της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς και ο 

Πρόεδρος της SMEunited κ. Alban Maggiar, οι 

οποίοι άνοιξαν τις εργασίες του Συνεδρίου, 

αλλά και πάνω από 120 εκπρόσωποι Οργανισμών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης,  Φορέων 

εκπροσώπησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

Πανεπιστημίων, και λοιπών φορέων από όλη την 

Ευρώπη αλλά και τρίτες χώρες.

Διεθνές 
συνέδριο 
για την 
συνεχιζόμενη 
επαγγελματική 
κατάρτιση και 
τις ΜμΕ
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Την 1η Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για τις 

ΜΜΕ στην Ευρώπη, μαζί με τα ενημερωτικά δελτία 

για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SΜΕ Factsheets) στα 

Κράτη-Μέλη της ΕΕ και σε χώρες-εταίρους.

Πρόκειται για την ετήσια επισκόπηση της 

επίδοσης των ΜΜΕ, ένα από τα βασικά μέσα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση της προόδου των χωρών στην 

εφαρμογή της στρατηγικής ΜΜΕ και 

της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. 

Παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή 

συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Απεσταλμένων ΜΜΕ, στο πλαίσιο της 

ενότητας για τα Σχέδια Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας.

Φέτος, η έκθεση -η οποία συνοδεύεται 

από ειδική μελέτη- καλύπτει τα 

έτη 2020 και 2021, με αναφορά 

στις επιπτώσεις της πανδημίας της 

νόσου του κορωνοϊού (CoViD-19) και 

έμφαση στην πτυχή του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. Στους βασικούς 

δείκτες για τις ΜΜΕ στην Ελλάδα και 

στις εξελίξεις πολιτικής  σε εθνικό 

επίπεδο, το SΜΕ Factsheet αναφέρει την 

πτώση της προστιθέμενης αξίας των 

ΜΜΕ σε σχεδόν όλους τους κλάδους, 

με τον πλέον πληγέντα κλάδο τις 

υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων 

(πτώση κατά 58,1%). Η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση σημειώνεται ως η 

πρώτη από τις βασικές προκλήσεις των ΜΜΕ της 

Ελλάδας, και χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 

της ΓΣΕΒΕΕ το κόστος της χρηματοδότησης και οι 

απαιτούμενες εξασφαλίσεις  είναι υψηλότερα του 

Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στην ιστοσελίδα του 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διατίθεται το πλήρες Ενημερωτικό 

Δελτίο ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Ελλάδα, URL: https://imegsevee.gr/wp-content/

uploads/2021/07/Greek-translation.pdf.  

Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ 2020-2021 
Ενημερωτικό δελτίο για τις ΜΜΕ στην 
Ελλάδα  
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