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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
επεισόδια 18 - 20

Η

σειρά επεισοδίων #gseveeDialogues που υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
και έχει θεματολογία από την επικαιρότητα των μικρών και πολύ

μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε άλλα τρία επεισόδια που
ασχολήθηκαν με την τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το όραμα για τον
νέο Δημόκριτο στην Εύβοια αλλά και την ετήσια έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
για τον αντίκτυπο της πανδημίας στις επιχειρήσεις,
Τα επεισόδια που προβλήθηκαν στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο youtube, κατά
την τρέχουσα περίοδο είναι:
#gseveeDialogues επεισόδιο 18:
Η πρόσφατη, εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι το αντικείμενο
συζήτησης σε αυτό το επεισόδιο, η οποία διενεργείται συστηματικά
από τον Μάιο του 2009.

#gseveeDialogues επεισόδιο 19:
Σε αυτό το επεισόδιο η ομάδα των #gseveeDialogues επισκέπτεται
τις εγκαταστάσεις της πρώην τεχνικής σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην
Εύβοια και συνομιλεί με ανθρώπους της αγοράς και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που οραματίζονται την επόμενη ημέρα του χώρου και
την αποτελεσματική απόδοση του στην οικονομία και κοινωνία.

#gseveeDialogues επεισόδιο 20:
Στο 20ο επεισόδιο παρουσιάζεται η έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το
2021, η οποία επιχειρεί να αναδείξει τις σημαντικότερες τάσεις σε
επίπεδο οικονομικού περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις της πανδημίας
σε όρους οικονομίας και μικρών επιχειρήσεων καθώς και τις δομικές
αλλαγές που προκάλεσε η υγειονομικο-οικονομική κρίση στην ελληνική
οικονομία.

* 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"
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Φωτογραφία πηγή, URL: https://www.smeunited.eu/news/smes-set-priorities-to-empower-the-future-of-europe

Η ΓΣΕΒΕΕ στο νέο Προεδρείο
της SMEunited

Σ

τις 9 Δεκεμβρίου 2021, συγκλήθηκε στις Βρυ-

επίκεντρο θα παραμείνει η ανάκαμψη των ΜΜΕ

ξέλλες η Γενική Συνέλευση της SMEunited,

έπειτα από την πανδημική κρίση και να τους

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, για

δοθεί η δυνατότητα ψηφιακού και πράσινου

την εκλογή Προέδρου και Προεδρείου (Board of

μετασχηματισμού. Από τη Γενική Συνέλευση της

Directors) για τα έτη 2022-2023.

SMEunited προέκυψαν επίσης συμπεράσματα

Πρόεδρος εξελέγη ο Petri Salminen, από την
Ομοσπονδία Φινλαδικών Επιχειρήσεων, ο οποίος
θα αναλάβει την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ στο

υπό τη μορφή δήλωσης με τις προτεραιότητες,
τα αιτήματα, και τις ιδέες των ΜΜΕ για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

νέο Προεδρείο της SMEunited εξελέγη ο πρώην

Η SMEunited, στην οποία η ΓΣΕΒΕΕ υπήρξε από

Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δημήτρης Ασημακόπου-

τα ιδρυτικά μέλη, είναι αναγνωρισμένη εργο-

λος, ο οποίος μετέχει στην SMEunited ως Αντι-

δοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός

πρόεδρος από το 2013. Στην ομιλία παραλαβής

Εταίρος. Έχει 65 οργανώσεις-μέλη (εθνικές

από τον απερχόμενο Πρόεδρο της SMEunited

διεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και

2019-2021, Alban Maggiar, ο εκλεγείς Πρόεδρος

ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ,

Salminen αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατά-

και συνεργαζόμενα μέλη) από περισσότερες από

σταση την οποία αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, και

30 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας περισ-

στην ανάγκη να οικοδομηθεί ένα περιβάλλον

σότερες από 22,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις με

όπου οι ΜΜΕ μπορούν να καινοτομούν, να επεν-

περίπου 82 εκατομμύρια εργαζομένους σε όλη

δύουν, και να δημιουργούν θέσεις εργασίας· στο

την Ευρώπη.

www.imegsevee.gr
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ,
ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

Σ

τις 16 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε από το

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ η βιβλιοπαρουσίαση
της μελέτης «Αναπαραστάσεις
των Επαγγελματοβιοτεχνών στη
ζωγραφική, τον κινηματογράφο
και τη λογοτεχνία». Η εκδήλωση
έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Άγγελου &
Λητώς Κατακουζηνού, έναν χώρο με
εξαιρετικό πολιτισμικό κεφάλαιο,
ενώ μεταδόθηκε και διαδικτυακά (live
streaming), μέσω youtube, στο κανάλι
της ΓΣΕΒΕΕ.
Η μελέτη συγκαταλέγεται στις
δράσεις για τον εορτασμό των
100 χρόνων από την ίδρυση της
ΓΣΕΒΕΕ, το επετειακό έτος 2019
και υλοποιήθηκε 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 ΕΣΠΑ - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση.
Αξιοποιώντας, ως μελέτες
περίπτωσης, τη ζωγραφική, τον
κινηματογράφο και τη λογοτεχνία,
το πόνημα αυτό επιχείρησε να
διερευνήσει διαχρονικά τις ταυτοτικές
αναζητήσεις, διεκδικήσεις και
αιτήματα, καθώς και αναπαραστάσεις
των επαγγελματοβιοτεχνών και
εμπόρων, όπως αυτά παρουσιάζονται
στην τέχνη και τον πολιτισμό,
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επιχειρώντας να φωτίσει μια σημαντική,
αλλά άδηλη πτυχή της ιστορίας του
χώρου της κοινωνικοεπαγγελματικής
αυτής ομάδας.
Την εκδήλωση, η οποία συντονίστηκε
από το επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ Ιωάννα Προφύρη, πλαισίωσαν
ως ομιλήτριες οι τρεις συγγραφείς της
μελέτης, κυρίες Αποστόλου, Κασσαβέτη
και Πάπαρη, παρουσιάζοντας,
αντίστοιχα, τις αναπαραστάσεις
των επαγγελματοβιοτεχνών στην
ελληνική ζωγραφική, την ελληνική
κινηματογραφική παραγωγή (1950-2018)
και τη λογοτεχνική παραγωγή από τον
19ο στον 21ο αιώνα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ, κος Γιώργος Καββαθάς, που απηύθηνε
σχετικό χαιρετισμό, ο Αντιπρόεδρος της
SMEunited και πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,
κος Ασημακόπουλος, καθως και ο Πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, κος
Χατζηθεοδοσίου.

Η έκθεση υλοποιήθηκε 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 Διά Βίου Μάθηση".

www.imegsevee.gr
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Παρουσίαση
Ετήσιας Έκθεσης
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021
«Ο αντίκτυπος
της πανδημίας
στις επιχειρήσεις»

Τ

η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021,

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια κατά

παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο της

το δυνατό αναλυτική και συστηματική

ΓΣΕΒΕΕ, η Ετήσια Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

αποτύπωση του ευρύτερου μακρο-οικονομικού

με θέμα «Ο αντίκτυπος της πανδημίας

περιβάλλοντος με την καταγραφή της πορείας

στις επιχειρήσεις». Την εκδήλωση, η οποία

σημαντικών οικονομικών μεγεθών.

συνδύαζε δια ζώσης και διαδικτυακή

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται αρχικά το

παρακολούθηση, παρακολούθησαν

μικροοικονομικό περιβάλλον, έχοντας ως πεδίο

περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες.

εστίασης τις επιπτώσεις της υγειονομικής

Την έκθεση παρουσίασαν οι συγγραφείς της

κρίσης και των υφεσιακών της συνεπειών στην

και επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ -ΓΣΕΒΕΕ,

κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας,

Δημήτρης Γιακούλας, Λεωνίδας Βατικιώτης και

με βάση τα διαρθρωτικά στοιχεία της

Γιώργος Θανόπουλος.

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια

H Έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τις επιπτώσεις

συστηματοποιούνται και συνοψίζονται τα

της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και το

ευρήματα των τακτικών Ερευνών Κλίματος του

οικονομικό περιβάλλον εστιάζοντας ιδιαίτερα

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και έκτακτων ερευνών που

στις μικρές επιχειρήσεις. Διαρθρώνεται σε τρία

διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

μέρη ως εξής:
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Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα ευρήματα

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, έκαναν

εκείνα που προκύπτουν από τις Έρευνες

παρεμβάσεις ο πρόεδρος του ΙΜΕ και της

Κλίματος και των έκτακτων ερευνών των δύο

ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, ο Γενικός

τελευταίων ετών αποτυπώνοντας τη δυσμενή

Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Διονύσης

πορεία βασικών δεικτών για τις μικρές

Γράβαρης, οι υπουργοί Οικονομικών και

επιχειρήσεις, όπως είναι ο κύκλος εργασιών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κκ. Χρ. Σταϊκούρας

η ζήτηση, η ρευστότητα, η επενδυτική

και Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρώην υπουργός

δραστηριότητα και η βιωσιμότητα.

Ανάπτυξης και τομεάρχης Ανάπτυξης του

Το τρίτο μέρος της Έκθεσης αποτελείται από

Σύριζα-Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξης

μία σειρά κειμένων συνεργατών και φίλων

Χαρίτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα οποία δίνονται προτάσεις

ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο εκπρόσωπος του

πολιτικής σε σχέση με την ενδυνάμωση του

ΜΕΡΑ25 κ. Κρίτων Αρσένης, ο Υποδιοικητής της

ρόλου των ΜμΕ και την επανεκκίνηση της

ΤτΕ κ. Θόδωρος Πελαγίδης και ο Πρόεδρος της

οικονομίας.

ΚΕΕΕ, κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Η εκδήλωση 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».

www.imegsevee.gr

7

Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Φορέων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων
στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας

M

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε,

Η συνάντηση συγκέντρωσε

Κατά την διάρκεια της συνάντη-

την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

το ενδιαφέρον των φορέων

σης, έγινε αναλυτική παρουσί-

2021 η συνάντηση διαβούλευ-

που δραστηριοποιούνται στην

αση τόσο του έργου ENTRNET

σης σχετικά με την υφιστάμενη

εκπαίδευση ενηλίκων και την

και των επιδιώξεων του, όσο

κατάσταση της εκπαίδευσης

επιχειρηματικότητα. Το πα-

και των στόχων του υπό ίδρυ-

ενήλικων στο πεδίο της επιχει-

ρόν έδωσαν εκπρόσωποι του

ση Εθνικού Δικτύου Φορέων

ρηματικότητας και την προ-

υπουργείου Παιδείας και Θρη-

Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε

οπτική δημιουργίας σχετικού

σκευμάτων, εκπρόσωποι δήμων,

Εθνικού Δικτύου Φορέων Εκπαί-

πανεπιστημίων και Κέντρων Διά

δευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα.

βίου Μάθησης, Κοινωνικοί Εταί-

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

ροι, μέλη Επιστημονικών Ενώ-

διαδικτυακά, υπό τη διοργά-

σεων, Ενώσεων Επιχειρηματιών

νωση του Ινστιτούτου Μικρών

και άλλων οργανισμών.

Επιχειρήσεων της Γενικής Συ-

Αξίζει να σημειωθεί ότι η

νομοσπονδίας Επαγγελματιών

εκδήλωση διοργανώθηκε στο

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

πλαίσιο του έργου Erasmus+

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), σε συνεργασία με

με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικών

δημιουργίας του Δικτύου. Ως εκ

τον Οργανισμό Απασχόλησης

Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης

τούτου, τα επόμενα βήματα για

Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ενηλίκων στο πεδίο της Επι-

τη σύσταση και τον σχεδιασμό,

και τον Εθνικό Οργανισμό

χειρηματικότητας» (Develop

αναμένεται να υλοποιηθούν

Πιστοποίησης Προσόντων και

National Networks of Adult

άμεσα στο πλαίσιο του έργου,

Επαγγελματικού Προσανατολι-

Education Providers in the field

υπό τον συντονισμό του ΙΜΕ

σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

of Entrepreneurship/ ENTRNET).

ΓΣΕΒΕΕ.
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θέματα Επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκαν οι ανάγκες δικτύωσης
στο σχετικό πεδίο στην Ελλάδα,
ενώ περιγράφηκε η υφισταμένη
κατάσταση της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων στη χώρα.
Τέλος, οι προσκεκλημένοι
φορείς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο κάλεσμα της

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο Τελικό Συνέδριο του έργου Erasmus+:
“Craft and SMEs VET NET”

T

ο Ινστιτούτο Μικρών

Κατάρτισης, Ακαδημαϊκά

To συγκεκριμένο έργο είχε ως

Επιχειρήσεων της Γενικής

Ιδρύματα, και αρμόδιους

κύριο στόχο την προώθηση

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών

εθνικούς και ευρωπαϊκούς

ενός κοινού ευρωπαϊκού

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

δημόσιους φορείς.

οράματος για την προώθηση

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως εταίρος του

Η διαβούλευση περιστράφηκε

της συνεργασίας μεταξύ των

έργου Erasmus+: “Craft and

επί των κύριων συστάσεων

συστημάτων επαγγελματικής

SMEs VET NET”, συμμετείχε στην

πολιτικής σε θέματα

εκπαίδευσης και κατάρτισης

προετοιμασία και διοργάνωση

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής

προκειμένου να καταστούν

του Τελικού Συνεδρίου του

Κατάρτισης και τον ρόλο

πιο ελκυστικά, καινοτόμα και

έργου με τίτλο: «Επαγγελματική

των ΜμΕ σε Ευρωπαϊκό και

ευέλικτα.

Κατάρτιση για ΜμΕ: Ο δρόμος

εθνικό επίπεδο. Το σχετικό

Επιπλέον, το έργο επιδιώκει

προς την αριστεία στην Ε.Ε.»,

κείμενο σύστασης πολιτικής

την ενίσχυση της συνεργασίας

το οποίο πραγματοποιήθηκε

προετοιμάστηκε από κοινού

και της δικτύωσης μεταξύ

διαδικτυακά την Πέμπτη 9

και παρουσιάστηκε από το

διαφορετικών Παρόχων

Δεκεμβρίου 2021 το πρωί.

εταιρικό σχήμα του έργου,

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &

Το Συνέδριο διαρθρώθηκε

το οποίο αποτελείται από το

Κατάρτισης από Ελλάδα, Ιταλία,

σε 2 κύκλους συζητήσεων

ECIPA Foundation (Ιταλία), SME

Ισπανία, Αυστρία, και Βέλγιο

– διαβούλευσης, σε μορφή

ACADEMY Avignon (Βέλγιο),

μέσω κοινής ηλεκτρονικής

«Στρογγυλής Τραπέζης»,

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ελλάδα), PIMEC

πλατφόρμας.

μεταξύ των συμμετεχόντων από

(Ισπανία), και EFQBL (Αυστρία),

Περισσότερες πληροφορίες

φορείς εκπροσώπησης ΜμΕ,

με βάση τα αποτελέσματα του

σχετικά με την έργο και την

Οργανισμούς Επαγγελματικής

έργου “Craft and SMEs VET NET”.

πλατφόρμα στο www.vet-net.eu.

www.imegsevee.gr
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Συνδιοργάνωση
υβριδικής εκδήλωσης ΕΟΚΕ για την
«Επομένη Γενιά Στρατηγικής ΜΜΕ»

Δ

ημόσια ακρόαση και συνάντηση ομάδας

CoViD-19 ως κινητήριος δύναμη αλλαγής και

μελέτης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

καταλυτικός παράγοντας της μετάβασης των

και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) με θέμα

ΜΜΕ προς μια βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία,

την Επόμενη Γενιά της Στρατηγικής για τις

θέματα τα οποία αποτέλεσαν τα αντικείμενα

ΜΜΕ συνδιοργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ από κοινού

συζήτησης σε πάνελ.

με την ΕΣΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε σε
υβριδική μορφή, διαδικτυακά και διά ζώσης
στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, στις
3 Νοεμβρίου του 2021.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κος Γιώργος
Καββαθάς, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του
επεσήμανε ότι αφετηρία της Επόμενης Γενιάς
Στρατηγικής ΜΜΕ είναι η διαχείριση του

Πρόκειται για τη δεύτερη υβριδική εκδήλωση

ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην

της ΕΟΚΕ που συνδιοργανώνουν οι φορείς.

πανδημία και φέρνει μπροστά στον κίνδυνο

Έπειτα από τον «Τουρισμό και ΜΜΕ μετά

πτώχευσης το 40% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Στην

την CoViD-19» (Σεπτέμβριος 2021, Ρόδος και

εκδήλωση μίλησαν εκπρόσωποι-μέλη της ΕΟΚΕ,

διαδικτυακά), αυτή τη φορά, με αφορμή

των συδιοργανωτριών ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, και των

γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την Επόμενη

Ινστιτούτων τους, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ,

Γενιά της Στρατηγικής ΜΜΕ, με εισηγήτρια

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού

την κ. Milena Angelova και συνεισηγητή

Κοινοβουλίου, της SMEunited, των Ευρω-

τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ, κ.

επιμελητηρίων (Eurochambres), και άλλων

Παναγιώτη Γκόφα, στο επίκεντρο βρέθηκε:

ευρωπαϊκών φορέων (SGI Europe, IndustriAll

α) η στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ σε

Europe).

χρηματοδοτική στήριξη, και β) η κρίση της
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Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο
Βιοτεχνιών και ΜΜΕ
της SMEunited

Σ

τις 14 Οκτωβρίου 2021, η SMEunited παρουσίασε διαδικτυακά το δεύτερο για το 2021, και 26ο
διαχρονικά, Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο της Ομάδας Μελετών της για τις Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ,

στο οποίο η ΓΣΕΒΕΕ και αυτή τη φορά συνεισέφερε με τα αποτελέσματα της πλέον πρόσφατης
έρευνας οικονομικού κλίματος των ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/Marc (Σεπτεμβρίου 2021).
Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ ανήλθε στο 76,1 % σημειώνοντας απότομη άνοδο (16,3
μονάδες) σε σχέση με την Άνοιξη του 2021, αποτέλεσμα που αποδίδεται στη χαλάρωση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Ευρώπη, και στα
προγράμματα εμβολιασμού,
παράγοντες που επέτρεψαν
τη βελτίωση των οικονομικών
δραστηριοτήτων των ΜΜΕ.
Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση
της SMEunited, «ο Δείκτης
Κλίματος ΜΜΕ εξακολουθεί να
υπολείπεται του μέσου όρου
της οικονομίας της Ευρώπης.
Για του λόγου το αληθές, οι ΜΜΕ έχουν επηρεαστεί από την κρίση σοβαρότερα από άλλες εται-

ρείες λόγω της εντονότερης συγκέντρωσής τους στον τομέα προσωπικών υπηρεσιών, ο οποίος
επλήγη περισσότερο από τους περιορισμούς κυκλοφορίας και λειτουργίας».
Τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου μπορεί να ήταν καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, δείχνοντας μια
ταχύτερη σε σχέση με τις προβλέψεις ανάκαμψη των ΜΜΕ, σε αυτά όμως είναι εμφανής η άνοδος
της αβεβαιότητας ως προς την αντίληψη των ΜΜΕ για το μέλλον, λόγω και της έλλειψης πόρων
και των ανατιμήσεων στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, με αντίκτυπο ιδίως στις επιχειρήσεις
μεταποίησης και κατασκευών. Κατά την SMEunited στόχος εν προκειμένω θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση, μαζί με πόρους και πολιτικές στην κατεύθυνση της διπλής, πράσινης και ψηφιακής,
μετάβασης.

www.imegsevee.gr
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Η χρήση του
ηλεκτρονικού
μάρκετινγκ
και των μέσων
κοινωνικής
δικτύωσης
από τις ΜΜΕ

Σ

το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η χρήση
ψηφιακών καναλιών έχει αλλάξει τον τρόπο

επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους σημερινούς
καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες
με συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό και αναζητούν
νέους τρόπους να προσφέρουν αξία στους πελάτες
τους με σκοπό να επιτύχουν την ικανοποίηση και την
πιστότητά τους.
Σκοπός του ερευνητικού κειμένου της Δρ. Μαρίνας
Κυριάκου είναι να παρουσιάσει τη χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης από τις ΜΜΕ και να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική αγορά. Η αλλαγή
της καταναλωτικής συμπεριφοράς στη νέα ψηφιακή
εποχή έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στη χρήση όλο
και περισσότερων εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ.
Στο πλαίσιο της μελέτης, αρχικά παρουσιάζονται τα
εργαλεία που προσφέρει το ψηφιακό μάρκετινγκ και
τα οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις. Προκειμένου
να γίνει καλύτερα αντιληπτή η υιοθέτηση των εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ από τις μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζονται δευτερογενή δεδομένα από την
αγορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Από την επισκόπηση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι οι μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ αξιοποιούν σε σημαντικό βαθμό
τα εργαλεία αυτά, ενώ αυξανόμενη είναι και η χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη.
Παράλληλα, για τους σκοπούς της μελέτης διεξήχθη
ποιοτική έρευνα σε μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα

μέσω συνεντεύξεων σε βάθος. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι μικρές επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμενες
τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση των
αρχών του ψηφιακού μάρκετινγκ, προσπαθούν με
αργά αλλά σταθερά βήματα να προσαρμοστούν στη

Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του έργου "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)

νέα εποχή.
Η μελέτη ολοκληρώνεται προσφέροντας στις μικρές
επιχειρήσεις έναν οδηγό, αλλά και χρήσιμες συμβουλές, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.
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Χρηματοοικονομική
Διαχείριση ΜΜΕ:
Οικονομική Παιδεία
και Μικρή Επιχείρηση

Ο

ι οικονομικές αποφάσεις περιλαμβάνουν
όλες εκείνες τις αποφάσεις που αφορούν τα

καθημερινά έσοδα και έξοδα μίας επιχείρησης αλλά
και πιο σύνθετες αποφάσεις όπως είναι η λήψη
ενός δανείου, μία προθεσμιακή κατάθεση, η αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού κτλ. Γίνεται αντιληπτό
ότι για την ορθή λήψη των παραπάνω αποφάσεων
απαιτούνται στοιχειώδης οικονομική παιδεία, ένα
ζήτημα που είναι ιδιαίτερο επίκαιρο στις μέρες
μας.
Στο ερευνητικό κείμενο του Δρ. Ευστάθιου Καρπούζη, ερευνάται η οικονομική παιδεία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων
στην Ελλάδα. Η μελέτη ξεκινά με μία ιστορική αναδρομή γύρω από την έννοια τη οικονομικής παιδείας καθώς και με την παράθεση καλών πρακτικών
από χώρες της ΕΕ.
Ακολουθεί πρωτογενής πιλοτική έρευνα σε δείγμα επιχειρηματιών χρησιμοποιώντας ένα ειδικά
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το επίπεδο
οικονομικής παιδείας των μικρομεσαίων επιχειρηματιών κυμαίνεται στο 60,23% ποσοστό ελαφρώς
χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό που προέκυψε από τη διεθνή μελέτη στο γενικό ενήλικο
πληθυσμό που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ το 2020.
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει ότι υπάρχει
αρκετός χώρος για βελτίωση σε όλα τα επιμέρους
στοιχεία που διαμορφώνουν την οικονομική παι-

Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα

δεία.
Η έρευνα συμπληρώνεται με τη συζήτηση των
αποτελεσμάτων της από τρεις ομάδες εστιασμένης
συζήτησης στις οποίες συμμετείχαν επιχειρηματίες,
εκπρόσωποι εναλλακτικών παρόχων χρηματοδότη-

Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του έργου "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)

σης και κοινωνικοί εταίροι.
Η μελέτη καταλήγει με την συζήτηση των τελικών
συμπερασμάτων καθώς και με τη διαμόρφωση κάποιων βασικών προτάσεων πολιτικής.

www.imegsevee.gr

13

Ολοκλήρωση φυσικού
αντικειμένου έργου κατάρτισης
και πιστοποίησης εργαζομένων
σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας

Σ

τις 30/11/2021 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ενός σημαντικού έργου
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-

κό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία - 2014-2020».
Το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας-MIS 5002684»
στόχευε στην κατάρτιση χιλίων τετρακοσίων ενενήντα δύο εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
όλης της χώρας, εντασσόμενων σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούσαν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική
τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.
Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε πέντε θεματικά
αντικείμενα,
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για:
α) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
β) ηλεκτρολόγους,
γ) τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
δ) υδραυλικούς,
ε) ψυκτικούς
που οδηγούσαν σε πιστοποίηση γνώσεων
και δεξιοτήτων, καταληκτικός σκοπός του
έργου ήταν η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα
Υλικά-Κατασκευές με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν 69 προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης (σύγχρονη διδασκαλία 15 ωρών και ασύγχρονη παρακολούθηση 35 ωρών μέσω συστήματος διαχείρισης μάθησης
- 024.eseminars.gsevee.gr -), προς όφελος 1467 ωφελούμενων. Οι ωφελούμενοι αυτοί συμμετείχαν
σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων λαμβάνοντας οι 1379 σχετικό πιστοποιητικό
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
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Δωρεάν αυτοτελή
ψηφιακά μαθήματα
για εργοδότες μικρών
επιχειρήσεων και
αυτοαπασχολούμενους
επαγγελματίες

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.

Τα προσφερόμενα ψηφιακά μαθήματα
διατίθενται στην εκπαιδευτική
πλατφόρμα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ .

Ψηφιακές συναλλαγές –
ηλεκτρονικές πληρωμές
Ψηφιακό μάρκετινγκ με τη χρήση
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα

Βασικές αρχές επικοινωνίας
στην εξυπηρέτηση πελατών

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.
Πληροφορίες στις ανά τόπους δομές
του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

www.imegsevee.gr
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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

