
Μετά από σχεδόν μια δεκαετία οικονομικής 
κρίσης και με έντονες τις επιπτώσεις της 
πρόσφατης υγειονομικής κρίσης εξαιτίας 

της πανδημίας της Covid-19, το τοπίο της ελληνικής 
οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των 

επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής 
έχει μεταβληθεί σε διάφορα επίπεδα. Ο διάλογος για 

την κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων, το επίπεδο 
απασχόλησης, τις μεταβολές σε πλήθος επαγγελμάτων 

και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού είναι πιο 
επίκαιρος από ποτέ.

Υπό το πρίσμα αυτό, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία 
συγκρότησης ενός μηχανισμού για τη συστηματική 

παρακολούθηση των μεταβολών που αναμένεται να επηρεάσουν 
συγκεκριμένα επαγγέλματα στο άμεσο μέλλον. Κεντρικός στόχος 

της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και ειδικότερα 

όσον αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και 
μεταβολών στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον μέσα από ένα σύστημα παρακολούθησης, 
τεκμηρίωσης και αναλυτικής επεξεργασίας.

Ο παραπάνω μηχανισμός του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιείται μέσα από τη 
δράση «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα 

επαγγέλματα». Βασικό παραγόμενο της δράσης αποτελεί η προετοιμασία 
και εκπόνηση Οδικών Χαρτών προσαρμογής επαγγελμάτων οι οποίοι 

θα επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς 
δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των 

επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το Εργαστήριο παρακολουθεί και έχει δημοσιεύσει Οδικούς 
Χάρτες προσαρμογής για είκοσι (20) επαγγέλματα δίνοντας  έμφαση κυρίως σε 

τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα που εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής (π.χ. και επαγγέλματα που 

έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες και τάσεις όπως για παράδειγμα η 
τρισδιάστατη εκτύπωση και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Σε επόμενη φάση και με την καθιέρωση του πρότυπου μηχανισμού παρακολούθησης 
αλλαγών επαγγελμάτων, αναμένεται το Εργαστήριο να αποτελέσει φορέα συστηματικής 

ανάλυσης και για άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το πεδίο μελέτης 
και διερεύνησης των προοπτικών τόσο σε παραδοσιακούς κλάδους όσο και σε νέα 

επαγγέλματα αιχμής ιδίως στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Η δράση του Εργαστηρίου υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
«Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

https://imegsevee.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%b3%ce%bf%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b1/parousiasi-tou-ergastiriou-tou-ime-gsevee-gia-tin-prognosi-parakolouthisi-allagon-sta-epangelmata/

