
Οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες  
οι έμποροι, αποφασιστικός παράγοντας  

για την οικονομική ανάπτυξη  
και την κοινωνική συνοχή

49η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
H ελληνική οικονομία έπειτα από την αρχική φάση οξείας υποχώρησης της οικονομικής δραστηριό-
τητας (μείωση του ΑΕΠ κατά 25%), αποεπένδυσης και σημαντικής αύξησης της ανεργίας, βρίσκεται τα 
τελευταία 3 χρόνια στο κατώφλι μιας ιδιότυπης διαδικασίας στάσιμου μετασχηματισμού, χωρίς εμφανή 
σημάδια προόδου και βελτίωσης των παραγωγικών αδυναμιών. Είναι πλέον ευδιάκριτο σε όλους τους 
κλάδους ότι η συνταγή που επιλέχθηκε για την ελληνική περίπτωση και την έξοδο της ελληνικής οικο-
νομίας από την κρίση ήταν κραυγαλέα αποτυχής, - με ομολογία πλέον ανώτατων αξιωματούχων του 
ΔΝΤ- τουλάχιστον σε επίπεδο διαμόρφωσης όρων αναπτυξιακής προοπτικής. 

Το αποτύπωμα του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας δυστυχώς δεν ήταν το προσδοκώμενο, 
καθώς το αυστηρό μίγμα πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης μάλλον οδήγησε σε απαξίωση, παρά σε 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες για την πορεία των μικρών επιχειρήσεων κατατείνουν 
στα εξής συμπεράσματα:

 � Μειώθηκε κατά ¼ ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων (250,000) που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 
Τούτο οδήγησε 800,000 άτομα στην ανεργία.

 � Οι μορφές επιχειρηματικότητας δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά, αντίθετα εντάθηκε το φαινόμενο που 
ονομάζουμε επιχειρηματικότητα ανάγκης, λόγω της εμβάθυνσης της κρίσης και της έλλειψης πλαισί-
ου κοινωνικής προστασίας για επαγγελματίες.

 � Στην πρώτη φάση της κρίσης, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις επέδειξαν σημαντικές αντοχές, οι οποίες 
όμως υποχώρησαν τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της υπερσυσσώρευσης χρεών και της αδυναμίας 
προσαρμογής, ελλείψει και των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

 � Η διάρθρωση της απασχόλησης επίσης δε μεταβλήθηκε σημαντικά, αντίθετα υψηλά ειδικευμένο 
προσωπικό δεν αξιοποιήθηκε εντός των συνόρων, ενώ οι ευέλικτες μορφές εργασίας διευρύνθηκαν 
σημαντικά σε ποσοστά άνω του 50%. H αναδιάρθρωση που σημειώθηκε στην απασχόληση αφο-
ρούσε ουσιαστικά το μετασχηματισμό των εργασιακών σχέσεων, όχι μόνο με πολλαπλασιασμό του 
φαινομένου των ευέλικτων μορφών αλλά και με διεύρυνση των αδήλωτων ή μερικώς αποκρυβει-
σών επαγγελματικών σχέσεων και δραστηριοτήτων.

 � Η αποεπένδυση σημείωσε επίπεδα ρεκόρ, οδηγώντας σε απαξίωση μηχανολογικού εξοπλισμού και 
σε κλείσιμο παραγωγικών μονάδων. 
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Πηγή: Eurostat, 2017 (gross fixed capital formation) 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Πηγή: Eurostat, 2017 (gross fixed capital formation)

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν κατόρθωσε να υπερβεί τα δομικά προβλήματα, ενώ νέοι παράγοντες 
επηρέασαν αρνητικά την πολιτική χορηγήσεων. Ενώ προ της κρίσης, η έκθεση των ελληνικών τραπεζών 
ήταν από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, η ένταση της αποεπένδυσης και της μείωσης της εγχώριας παραγωγής 
και κατανάλωσης οδήγησε σε εκτόξευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστό άνω του 45% και 
των ανοιγμάτων σε 108 δις, εκ των οποίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν περίπου 20 δις.

-  
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Πηγή: ΤτΕ

Ο κλαδικός μετασχηματισμός δεν αφορούσε την εμβάθυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και εξω-
στρέφειας. Στο σύνολο της χώρας ο δείκτης κατασκευών, σημείωσε τη σημαντικότερη υποχώρηση σε 
σχέση με άλλους κλάδους, χωρίς να επωφελούνται αντίστοιχα άλλοι κλάδου αντίστοιχου βεληνεκούς, 
εκτός ασφαλώς από την καταγεγραμμένη συγκυριακή βελτίωση του τουρισμού.

Ενώ το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών βελτιώθηκε αρχικά, το σύνολο των εξαγωγών παρέμεινε στάσιμο 
και δεν δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης.

Ο λόγος επένδυσης- κατανάλωσης παρά τα συσταλτικά μέτρα της ζήτησης, παρέμεινε υψηλός, διότι η 
αναδιάρθρωση της οικονομίας δεν οδήγησε σε αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης.

Ενώ ο τουρισμός αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη, ο πολλαπλασιαστής στην οικονομία ήταν εξαιρετικά 
πενιχρός ως προς την τοπική ανάπτυξη και την παραγωγή βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΣΕΒΕΕ το προηγούμενο διάστημα επιδίωξε:

• Να εκφράσει όσο το δυνατόν πιο έντονα και τεκμηριωμένα τα συμφέροντα, τις διεκδικήσεις, τις αγω-
νίες των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων.

• Να ενδυναμώσει το συνδικαλιστικό κίνημα. Η ΓΣΕΒΕΕ προσπαθεί μέσα από τη δράση της να ενισχύ-
σει τη φωνή των μικρομεσαίων και ακόμη μέσα σε αυτό το δυσχερές δημοσιονομικό περιβάλλον να 
καταγράψει οφέλη για το στρώμα. Σε αυτήν την προσπάθεια έντονη υπήρξε η δραστηριοποίηση και 
η προσπάθεια εκτεταμένης δικτύωσης της Συνομοσπονδίας με άλλες οργανώσεις στην Ευρώπη, η 
επίμονη και τεκμηριωμένη υποστήριξη των αιτημάτων της στον διάλογο με την Πολιτεία, μέσα από 
μελέτες, κοστολογημένα δεδομένα και στοιχειοθετημένες προτάσεις, αλλά και η αξιοποίηση κάθε 
δυνατής συνεργασίας για εξειδικευμένα ή ευρύτερα ζητήματα με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά 
και άλλους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ μέσω των επιστημονικών 
της φορέων, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
αναπτύσσει προγράμματα που έχουν στο επίκεντρο τη μικρή επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό 
της. Προγράμματα που φιλοδοξούν μέσω του παραδείγματος και της πιλοτικής εφαρμογής να φω-
τίσουν τον δρόμο για την Πολιτεία αναφορικά με τις καλές πρακτικές υποστήριξης της μικρής επιχει-
ρηματικότητας σε ένα πραγματικά δύσκολο περιβάλλον.

• Να αναζητήσει κοινωνικές συμμαχίες στο εσωτερικό με άλλους κοινωνικούς εταίρους (πχ για το 
προσφυγικό), αλλά και συμμαχίες στο εξωτερικό, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (με την 
οποία έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους μία σειρά από ενέργει-
ες για την αναζωπύρωση του κοινωνικού διαλόγου) για την προώθηση ιδιαίτερα κρίσιμα θεμάτων.

• Το προηγούμενο διάστημα η ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε έντονη δράση για να επιτύχει του παραπάνω στόχους 
και προώθησε πλήθος προτάσεων που αναλύονται παρακάτω σε θεματικές ενότητες.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Οι τακτικές έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελούν σημείο αναφοράς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξω-
τερικό για το επιχειρηματικό περιβάλλον στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ένα εργαλείο για 
τεκμηρίωση προτάσεων πολιτικής. Σύμφωνα με αυτές το α’ εξάμηνο του 2017 σηματοδοτεί τη σταδιακή 
επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα ελάχιστο επίπεδο κανονικότητας, το οποίο εκδη-
λώνεται με την ταυτόχρονη βελτίωση στους δείκτες οικονομικού κλίματος και μακροοικονομικού πε-
ριβάλλοντος, γεγονός που προεξοφλεί- με σταθερές όλες τις άλλες παραμέτρους- τη μεσοπρόθεσμη 
διατήρηση ενός σταθερού ποσοστού μεγέθυνσης στο σύνολο της οικονομίας. Υπό την υφιστάμενη συ-
γκυρία, η πρόβλεψη για προσέγγιση του 2% ως ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης το 2017 φαίνεται ρεαλιστική 
και επιτεύξιμη. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απάλειψη από την εξίσωση της ελληνικής οικονομίας 
των αβεβαιοτήτων για την έκβαση της διαπραγμάτευσης και το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης (κάτι που 
παρατηρείται σε κάθε γύρο αξιολογήσεων και στρεβλής αναπαραγωγής δημοσιευμάτων) διαμορφώνει 
ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, την οικονομική σταθερότητα και την 
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. 
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Η μείωση της ανεργίας, η επίτευξη και υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων, το θετικό ισοζύγιο εγ-
γραφών-διαγραφών επιχειρήσεων, οι ισχυρές επιδόσεις στον κλάδο του τουρισμού αποτελούν αναμφί-
βολα θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Χωρίς να αναιρούνται οι αρνητικές επιπτώσεις από 
την ασκούμενη πολιτική αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι εμφανές ότι σε αυτή τη φάση 
του οικονομικού κύκλου είναι οριακή η υφεσιακή επίδραση των συσταλτικών μέτρων και του αρνητικού 
πολλαπλασιαστή. Ωστόσο, η μετάθεση λήψης μέτρων για τα επόμενα 2 χρόνια (αναφορικά με το αφορο-
λόγητο και τις παρεμβάσεις στις συντάξεις) αναβάλλει απλά τις οικονομικές αποφάσεις των νοικοκυριών 
και των μικρών επιχειρήσεων στο μέλλον, και σε συνδυασμό με τη χαμηλή αποταμίευση και τη μείωση 
του διαθεσίμου εισοδήματος, επιφέρει επιδείνωση στους δείκτες ζήτησης και επενδύσεων των μικρών 
επιχειρήσεων (εύρημα που προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία). 

Από την πλευρά της προσφοράς, παραμένουν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από 
την πρότερη συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς 1 στις 3 έχουν καθυστερημένες οφειλές, 
είτε σε δημόσιο- ασφαλιστικά ταμεία, είτε σε τράπεζες- ιδιωτικό τομέα. Η αποτελεσματική εφαρμογή του 
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που θα λάβει 
ο νέος οικονομικός καταμερισμός στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα με την ύπαρξη ενός αριθμού επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με την ανα-
πτυξιακή δυναμική, παραμένει ασθενικό ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (άνω του 50%) που δι-
έπεται από τα χαρακτηριστικά της «επιχειρηματικότητας ανάγκης», αλλά συνεισφέρει σημαντικά στην 
απασχόληση. Έτσι, το φαινόμενο της άτυπης επιχειρηματικότητας και της αδήλωτης/ υποδηλωμένης 
εργασίας δεν φαίνεται να υποχωρεί και λαμβάνει νέες μορφές.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα είναι περισσότερο εμφανή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπα-
σχολούμενους, για τους οποίους απουσιάζει ένα συνεκτικό πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας και της 

διασφάλισης της βιωσιμότητας τους, είτε μέσα από τη διεύρυνση της συμμετοχής τους σε ευρύτερα επι-
χειρηματικά σχήματα (clusters), είτε μέσα από την υπαγωγή τους σε αλυσίδες αξίας και άνοιγμα σε νέες 
υπερτοπικές αγορές. Οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τέτοιες δυνατότητες 
υπέρβασης του στενού επιχειρηματικού ορίζοντα, - σε αντίθεση με τις αντίστοιχες εμπορικές-, αδυνατούν 
να ανταγωνιστούν στο υφιστάμενο περιβάλλον υπερφορολόγησης και καχεκτικών δικτυώσεων. 

Την επόμενη περίοδο, η οικονομική πολιτική πρέπει να προσανατολιστεί σε διαφοροποιημένες λύσεις- 
παρεμβάσεις, ανάλογα με τις ομάδες – στόχους που καλείται να υπηρετήσει:

1. Για τις μικρές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης, κίνητρα επενδύσεων και προ-
ώθησης τους σε μεγαλύτερες και περισσότερες αγορές.

2. Για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες υπερχρέωσης, μια συντεταγμένη στρατηγική ανα-
διάρθρωσης και επαναφοράς στην αγορά, με ταυτόχρονη υιοθέτηση μηχανισμών έγκαιρης προειδο-
ποίησης και δεύτερης ευκαιρίας.

3. Για τις επιχειρήσεις που φαίνονται να είναι αδύναμες και κινδυνεύουν να κλείσουν, με σοβαρές προ-
εκτάσεις για την απασχόληση και την επιβίωση των μελών, προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός στέρεου 
μηχανισμού κοινωνικής προστασίας, που θα περιλαμβάνει δράσεις άμεσης εκκαθάρισης και αξιο-
ποίησης του παραγωγικού εξοπλισμού και ανθρώπινου κεφαλαίου, με παράλληλη κάλυψη των 
επαγγελματιών για τους κινδύνους στίγματος, φτώχειας και αποκλεισμού από την κοινωνική και 
οικονομική ζωή. 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι μικρές επιχειρήσεις, παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισαν με την εφαρμογή των capital 
controls και τη διάρρηξη του συστήματος άτυπων πληρωμών που συνέβη τα τελευταία χρόνια, φαίνεται 
ότι επέδειξαν υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Παρά το γεγονός ότι επλήγησαν σημαντικά και ετεροβαρώς από 
τον τρόπο εφαρμογής των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls), χάνοντας σημαντικά μερίδια 
αγοράς, και έχοντας επιβαρυνθεί με σημαντικές προμήθειες και χρεώσεις επί του τζίρου για την προμή-
θεια και χρήση τερματικών μηχανών, οι μικρές επιχειρήσεις κατάφεραν να ενσωματώσουν στη λειτουρ-
γία τους τη χρήση ηλεκτρονικού/ πλαστικού χρήματος ανταποκρινόμενες στις νέες ανάγκες της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ποσοστό των επιχειρήσεων που διατηρεί ηλεκτρονι-
κή τραπεζική και τερματικό μηχάνημα POS για συναλλαγές λιανικής, έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με 
τον Ιούλιο του 2015 (με την έναρξη των capital controls). Από το 28,1% τον Ιούλιο του 2015, το ποσοστό 
των επιχειρήσεων που διέθεταν POS το Φεβρουάριο του 2017 ανήλθε σε 52,4%. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ  
2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
2016

ΙΟΥΛΙΟΣ  
2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
2017

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Ε-ΒΑΝΚΙΝG 48,5 51,4 61,2 38,2 66,4 33,2 68,8 30,2

Εμπόριο
Μεταποίηση

Υπηρεσίες

46,7 53,3 64,3 34,9 65,1 34,7 73,9 25,0

62,7 36,9 68,9 30,3 74,2 24,2 69,8 30,2

41,5 58,5 53,4 46,4 62,8 1,6 63,2 35,2

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ POS 28,1 71,7 39,9 59,9 49,0 50,6 52,4 47,5

Εμπόριο
Μεταποίηση

Υπηρεσίες

37,7 62,1 59,0 40,7 65,5 34,4 69,7 30,3

12,9 87,1 19,9 79,7 28,7 70,1 32,2 67,8

28,2 71,6 33,8 66,2 45,0 55,5 48,3 51,4

Εντούτοις, παρατηρείται σταδιακά μια σημαντική επιβράδυνση της υιοθέτησης ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμής από τις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται 
στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα (στο τελευταίο εξάμηνο η τάση αύξησης ήταν πολύ ασθενική, από 
49% σε 52,4%).

Επιπρόσθετα, παραμένει ασαφές κατά πόσο αυξάνεται το μερίδιο του κύκλου εργασιών που διεξάγεται 
μέσα από ηλεκτρονικές πληρωμές, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, ο οποίος κυμαίνεται ανάλογα με 
το ρυθμό αύξησης των φορολογικών υποχρεώσεων και των διαδικασιών κατάσχεσης εις χείρας τρίτων. 
Στην τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, διαπιστώθηκε ότι το 33% του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων 
διεξάγεται μέσα από τη χρήση POS. 

Γενικά, η απουσία ενός ουσιαστικού μηχανισμού φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και τους κατα-
ναλωτές φαίνεται ότι επιδρά αρνητικά στην υιοθέτηση φιλικών συναλλακτικών συμπεριφορών προς τα ηλε-
κτρονικά μέσα πληρωμής. Οι κίνδυνοι κατασχέσεων δημιουργούν ένα σπιράλ αποστασιοποίησης πολλών 
μικρών επιχειρήσεων από το επίσημο τραπεζικό σύστημα και αποφυγής συμβατικών τρόπων συναλλαγής.

Σε έρευνα που έχει διεξαχθεί μεταξύ μελών ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων οργανώσεων, προέκυψαν 
τα εξής ζητήματα:

1. Οι τράπεζες καθυστερούν στην έκδοση τερματικού μηχανήματος, όταν αξιολογούν ότι η 
επιχείρηση δεν αποτελεί ελκυστικό πελάτη. Η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου εγκατάστασης τερ-
ματικού ως τις 27 Ιουλίου σε ορισμένες ομάδες επαγγελμάτων θα οδηγεί σε πρόστιμα ύψους 1500€, 
αλλά είναι άγνωστο τι θα συμβεί αν η υπαιτιότητα για την μη προμήθεια του τερματικού βαρύνει τις 
τράπεζες ή κάποιον άλλον προμηθευτή. Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 
παράτασης της υποχρεωτικότητας ως το τέλος του 2017.

2. Οι δεσμεύσεις/ κατασχέσεις λογαριασμών οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αντίστροφη επι-
λογή, δηλαδή, δημιουργείται κίνητρο διακράτησης χρήματος εκτός του επίσημου τραπεζικού τομέα, 
γεγονός που επιδρά αρνητικά στην καταθετική βάση, στην χρηματοπιστωτική ευστάθεια, στα φορο-

λογικά έσοδα και στην εξομάλυνση των οικονομικών σχέσεων στην αγορά. Συνέπεια των παραπάνω 
είναι να αποκτά στρεβλό συγκριτικό πλεονέκτημα η επιχείρηση, η οποία δεν έχει τραπεζικό λογα-
ριασμό και έχει ελάχιστες συναλλαγές με τερματικά POS (αντίθετα με το διακηρυγμένο στόχο των 
φορολογικών αρχών). 

3. Οι χρεώσεις παραμένουν απαγορευτικές για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς 
υπερβαίνουν το 1%, ενώ σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα κόστη συντήρησης και προμήθει-
ας του εξαρτήματος. Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή φόρου υπέρ τρίτων. Για την αντιμετώπιση του 
υψηλού κόστους για πελάτη και επιχείρηση, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σε μικρές επι-
χειρήσεις να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μηχανήματα που θα δέχονται φοροκάρτες ή άλ-
λες μορφές πιστότητας και θα αποστέλλουν τα στοιχεία συναλλαγών απευθείας στη φορολογική αρχή.

Ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί πολύ σημαντική εξέλιξη τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή με τη διάδοση των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών σε επίπεδο B2C και B2B. Η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και η διά-
δοση της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα αποτελέσει μια θετική εξέλιξη για το σύνολο της οικονομίας. Εκτός 
από τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης των φορολογικών αρχών για τα έσοδα των επιχειρήσεων, 
υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης οικονομικών στοιχείων και αποκάλυψης εισοδημάτων που δια-
φορετικά δε θα είχαν εισέλθει στο σύστημα. Επίσης, με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές ενισχύ-
εται η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και δημιουργούνται προϋποθέσεις για την όσο το δυνατό 
αμεσότερη άρση των capital controls, την επαναφορά της ρευστότητας και τη βελτίωση της ψυχολογίας 
της αγοράς. Τέλος, δίνεται μια σημαντική ώθηση στις νέες προοπτικές που μπορούν να διανοίξουν στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο ακόμη για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν αποδο-
τικότερα και να προσελκύσουν οικονομικότερα νέα πελατολόγια. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα όμως εντείνονται οι ενέργειες της φορολογικής διοίκησης που αποσκο-
πούν στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων, προφανώς με στόχο την εξυ-
πηρέτηση των δημοσιονομικών στόχων και των προαπαιτούμενων του τρίτου προγράμματος. Σύμφωνα 
με δημοσιεύματα αλλά και στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σημειώνονται κατασχέσεις 
λογαριασμών ακόμη και για οφειλές χαμηλού ύψους. Εκτός από την αβεβαιότητα που προκαλεί στην 
αγορά μια τέτοια ενέργεια, ουσιαστικά φαλκιδεύει το παραπάνω φιλόδοξο εγχείρημα της διάδοσης των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όχημα αύξησης φορολογικών εσόδων, αποκάλυψης εισοδημάτων, μεί-
ωσης φοροδιαφυγής, προώθησης ηλεκτρονικού εμπορίου, ενίσχυσης τραπεζικής ευστάθειας, μείωσης 
διοικητικού κόστους για επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές. Επιπρόσθετα, καθιστά την επιχείρηση όμη-
ρο των πάσης φύσεως οφειλών, χωρίς καμιά δυνατότητα βελτίωσης της επιχειρηματικής της θέσης.

Είναι προφανές ότι τα έσοδα της επιχείρησης δεν αποτελούν καθαρά κέρδη, αλλά προορίζονται για να 
καλύπτουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων: τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και 
εργοδότη, τρέχουσες οφειλές προς εφορία, μισθοδοσία, χρέη προς προμηθευτές, κόστος ενέργειας και 
μετακινήσεων, δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, διάφορα άλλα τέλη. Η δέσμευση ενός λογαρια-
σμού σημαίνει ότι απειλείται να κηρυχθεί οικονομίας αδυναμία κάλυψης ολόκληρης της αλυσίδας των 
υποχρεώσεων με προφανείς επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εμπόριο. Πρόκειται για μια de facto 
κατάσταση κλεισίματος μιας επιχείρησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μοναδικού ακα-
τάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού (είτε σε μεταβατικό στάδιο 3 ετών, είτε με ποσοστό επί του τζίρου), 
ο οποίος θα εξυπηρετεί όλες τις οικονομικές λειτουργίες της επιχείρησης και του οποίου οι τεχνικές παρα-
μετροποιήσεις δύνανται να υπόκεινται σε κάποια κριτήρια, όπως ο κύκλος εργασιών, το ύψος οφειλών κα.
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ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Καθιέρωση αφορολόγητου για έσοδα από επαγγελματική δραστηριότητα/ ισότιμη μεταχείριση των 
φορολογουμένων.

2. Επέκταση της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τους 
επαγγελματίες/ επιτηδευματίες.

3. Σταδιακή μείωση/ κατάργηση/ ενσωμάτωση τέλους επιτηδεύματος.

4. Επίλυση του προβλήματος έγκαιρης αποπληρωμής υποχρεώσεων και ετεροχρονισμένης υποβολής 
των στοιχείων από τα τραπεζικά ιδρύματα στις φορολογικές αρχές. Το πρόβλημα αυτό δημιουργεί 
ένα σπιράλ αρνητικών εξελίξεων για την επιχείρηση που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε απώλεια 
ρύθμισης και κατάσχεση όλων των διαθέσιμων ποσών, με πιθανή την αναστολή λειτουργίας.

5. Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για τους μη υπόχρεους υποβολής ΦΠΑ. Εναλλακτι-
κά, για κύκλους εργασιών έως 30,000€, ο επιτηδευματίας να τυγχάνει όμοιας μεταχείρισης όπως το 
φυσικό πρόσωπο- φορολογούμενος.

6. Απελευθέρωση δυνατότητας μεταβίβασης ακινήτων/ λήψης πληρωμής από δημόσιο/ και από άλλες 
πράξεις είσπραξης και διατήρησης της φορολογικής ρύθμισης. Παρόμοια άμεση διαδικασία να ακο-
λουθείται για τη διαδικασία επιστροφής φόρου.

1. ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΉΓΕΣ / ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η χρηματοδότηση, τα εργαλεία και οι πηγές αυτής θα καθορίσουν εν πολλοίς τις εξελίξεις και θα ορί-
σουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, διότι οι ωφελούμενοι από τη διαχείριση των διαθεσίμων 
κεφαλαίων θα έχουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στη νέα αναπτυξιακή φάση. Σε όλες τις έρευνες 
κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ανεξάρτητα την οικονομική συγκυρία και τα ποσοστά αισιοδοξίας-απαισιοδο-
ξίας, προκύπτει σταθερά μια αναφορά (άνω του 70%) αρνητικών επιδόσεων σχετικά με τη ρευστότητα 
των επιχειρήσεων. 

Για ένα μεγάλο διάστημα προ της κρίσης, η πίστη αποτελούσε ένα αντικείμενο ιδιωτικής ανταλλαγής 
που λάμβανε είτε τη μορφή μεταχρονολογημένων επιταγών, είτε άτυπων δανείων μεταξύ συνεργατών, 
φίλων και συγγενών, είτε ακόμη και συναλλαγών σε είδος ή κάποιων μορφών φοροαποφυγής. Λόγω 
ελλιπούς πληροφόρησης και ατελούς ανάπτυξης της επενδυτικής κουλτούρας, ούτε οι τράπεζες, ούτε οι 
επιχειρήσεις ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν «επενδυτικές ευκαιρίες» ή ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια 
κοινή βάση. Η κρίση που ενέσκηψε «διόρθωσε» μεγάλο μέρος αυτών των άτυπων διαδικασιών, διότι συ-
νέστειλε τη δυνατότητα εξωτερικής διακίνησης του χρήματος, όμως μετέθεσε το πρόβλημα του ελλείμ-
ματος χρηματοδότησης – δε τίθεται μόνο σε ποσοτικούς όρους αλλά και σε ποιοτικούς- στην πραγματική 
σφαίρα ζήτησης και προσφοράς χρήματος. Παράλληλα, αποκάλυψε τις αδυναμίες συγχρωτισμού και 
προσαρμογής των δυο ενδιαφερόμενων αλληλοεπιδρώντων μερών.

Σε έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια της κρίσης περίπου το 50% των επι-
χειρήσεων δήλωναν ότι δεν είχαν καμία σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Μετά από 4 χρόνια, το ποσοστό 
των επιχειρήσεων αυτών εκτοξεύτηκε σε ποσοστό άνω του 70%, ενώ αντίστοιχη απροθυμία καταγραφό-
ταν ως προς τις προθέσεις αξιοποίησης/ συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης μέσα από ΠΔΕ, 
ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ κα για λόγους διοικητικής και γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Με άλλα λόγια, η κρίση και 

ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, αλλά και των τραπεζών δεν οδήγησε σε ένα αποτελεσματικότερο 
ταίριασμα των αναγκών και των προϊόντων, αλλά απομάκρυνε τους δυο αλληλοεπιδρώντες παίκτες 
περισσότερο. Το πρόβλημα της κακής επικοινωνίας ζήτησης και προσφοράς είναι ασφαλώς διφυές. Δεν 
πρέπει να αποφύγουμε να παραδεχτούμε ότι το τραπεζικό σύστημα δεν είχε αναπτύξει τη χρυσή περίοδο 
του χαμηλού κόστους δανεισμού τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Και το 
ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτείας δεν άγγιζε αυτές τις πρακτικές, και ακόμη υπολείπεται αρκετά από το να 
καταφέρει να οργανώσει μια ώριμη αγορά χρήματος.

Ο τρόπος αξιολόγησης ενός αιτήματος για δανειοδότηση όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν διερχόταν 
αποκλειστικά μέσα από την αξιολόγηση του business plan και των προοπτικών του κλάδου δραστηρι-
οποίησης, αλλά μέσα από ένα περίεργο σύμπλεγμα αξιολόγησης της πιστοληπτικής και περιουσιακής 
θέσης του υπ Η αποτίμηση της ιδέας ήταν σε δευτερεύουσα θέση, ενώ δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο 
που να επιτρέπει ένα πιστωτικό οργανισμό να συμμετέχει στη διαμόρφωση, βελτίωση, συμμετοχή του 
πρότζεκτ με ενεργό τρόπο.

Αυτή η συνθήκη αποτελεί μια παθογένεια της εύκολης αποτίμησης που κυριάρχησε στο τραπεζικό σύ-
στημα ενισχύοντας την αποφυγή ρίσκου. Με την έλευση της κρίσης, το πρόβλημα αυτό μεταλλάχθηκε 
σε ένα πρόβλημα εξασφάλισης του στόχου της κεφαλαιακής επάρκειας, επί τη βάση των κανόνων που 
είχαν τεθεί από την ΕΚΤ, το νέο ασφυκτικό πλαίσιο και τους εταίρους-πιστωτές. Οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις παρέμειναν έξω από την κατανομή της περιορισμένης χρηματοδότησης, με βασικό αιτιολογικό τον 
υψηλό κίνδυνο που έφεραν το προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη και των εγγυητών του.

Στη διάρκεια της κρίσης, έχουμε παρατηρήσει σημαντικές απώλειες της παραγωγικής βάσης, αλλά ταυτό-
χρονα η οικονομία έχει απολέσει και όλα τα «πλεονεκτήματα» που επέφερε η ύφεση και θα μπορούσαν 
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να αξιοποιηθούν μέσα ένα κατάλληλο μίγμα οικονομικών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Ενδεικτικά 
αναφέρω ότι τόσο το επίπεδο των επιτοκίων, όσο και ο αποπληθωρισμός που ενισχύθηκε από τη διεθνή 
πτώση των τιμών πετρελαίου, αλλά και η ποσοτική χαλάρωση ήταν πτυχές που δεν αξιοποιήθηκαν από 
τη χώρα μας,- παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν κι αυτά συμπτώματα της κρίσης. Ταυτόχρονα παρατη-
ρήθηκε μείωση των εισαγωγών, απομόχλευση και μειωμένη πιστωτική επέκταση, που εξυπηρετεί τον 
αναπροσανατολισμό των χαρτοφυλακίων.

Εκτός όμως από τις εξελίξεις στον κεντρικό πυλώνα της αγοράς χρήματος, που είναι ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας παράλληλες δράσεις αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσονται με σκοπό την τόνωση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος. Με τον όρο χρηματοδότηση άλλωστε δεν καταγράφεται μόνο η ανάπτυξη σχέσεων με 
το τραπεζικό σύστημα. Άλλωστε, νέες τάσεις παρατηρούνται στο σχεδιασμό των επενδυτικών προγραμ-
μάτων και των εργαλείων χρηματοδότησης.

Στην παρούσα φάση με τις περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες, η χώρα έχει ανάγκη ένα αποτε-
λεσματικό πλαίσιο αξιοποίηση των λιγοστών πόρων. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και σήμερα και παρά την 
πληθώρα συμβούλων και διεθνών φορέων που έχουν εμπλακεί με τη διαδικασία ενίσχυσης και προσέλ-
κυσης των επενδύσεων στην Ελλάδα, απουσιάζει ένα συντεταγμένο σχέδιο διαχείρισης και διάχυσης της 
πληροφόρησης. Το πακέτο Γιούνκερ (για τις Στρατηγικές Επενδύσεις), τα προγράμματα της Ευρ. Τράπεζας 
Επενδύσεων και του Ευρ. Ταμείου Επενδύσεων, της Ευρ. Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η 
τεχνογνωσία που προσφέρουν δεν πρέπει να χαθούν ή να διοχετευτούν σε μονοσήμαντες δράσεις χωρίς 
πολλαπλασιαστικό όφελος για τις τοπικές οικονομίες και τη χώρα ως μια οιονεί περιφέρεια της Ευρώπης. 
Ο έλεγχος και η διαφάνεια πρέπει να είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης πε-
ριλαμβάνουν τα παρακάτω:

 � Θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης ώστε 
να ταιριάζει στις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να διερευ-
νηθούν οι δυνατότητες προσαρμογής σύγχρονων εργαλείων μικροχρηματοδότησης, συμμετοχικής 
χρηματοδότησης, factoring και άλλων μορφών συνεταιριστικής τραπεζικής. Είναι σαφές ότι το ασφυ-
κτικό πλαίσιο και του 3ου προγράμματος δεν επιτρέπει το πλήρες ανάπτυγμα τέτοιων πολιτικών, 
αλλά θα πρέπει να επιδιωχθούν διότι στην Ευρώπη αποτελούν ήδη παρελθόν αντίστοιχες δράσεις 
με θετικές επιπτώσεις στις οικονομίες.

 � Δημιουργία εργαλείων εγγυοδοσίας με βάση τις παρεχόμενες ασφάλειες από τους επιχειρηματίες, 
ως εγγύηση για λήψη χρηματοδότησης. 

 � Συντονισμός και διάχυση πληροφόρησης για το ρόλο και τις λειτουργίες που επιτελούν οι διεθνείς 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η διάρθρωση και η σκοπιμότητα του ΕΣΠΑ, την ανάλυση επίδρασης 
του Αναπτυξιακού Νόμου, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις στρατηγικές επενδύσεις. Ειδικά για τις 
Στρατηγικές Επενδύσεις, το κράτος οφείλει να δώσει κατευθύνσεις για το παραγωγικό μοντέλο που 
επιθυμεί με κλάδους ατμομηχανές (θέλουμε ορυχεία, θέλουμε τουρισμό, θέλουμε οργανωμένες 
μονάδες θεραπείας, προσέλκυση επιστημόνων;)

 � Καθιέρωση σχεδιασμού Επενδυτικού Νόμου ανά 4ετία, με αντίστοιχη σταθερότητα ως προς τις υπο-
χρεώσεις της επιχείρησης (φορολογικές, ασφαλιστικές). Ένα συνολικό πλαίσιο σταθερού περιβάλ-
λοντος.

 � Εκσυγχρονισμός και διεύρυνση των λειτουργιών του ΕΤΕΑΝ και των Αναπτυξιακών Ταμείων που 
έχουν ιδρυθεί (πχ Ταμείο Λουξεμβούργου), ενδεχομένως μέσα από ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο. 
Σε σχέση με το ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των πρακτικών εγγυοδοσίας. 
Από την πλευρά της μόχλευσης κεφαλαίων των επιχειρήσεων, έξυπνη εξειδίκευση προγραμμάτων 
συμμετοχικής χρηματοδότησης μέσα από διάθεση κερδών σε ένα κοινό Αναπτυξιακό Ταμείο για 
μικρές επιχειρήσεις. 

 � Συστηματική παρακολούθηση των ροών χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 
την ΤτΕ και δημοσίευση εκθέσεων για λόγους διαφάνειας

 � Ειδικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των συνεργατικών σχηματισμών, συνεργιών καινοτομί-
ας και των ανοιχτών κέντρων εμπορίου.

 � Ως προς τα τραπεζικά, επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, και παράλληλη μεταβατική κα-
θιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν βρα-
χυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας. Αποτελεσματική ρύθμιση των κόκκινων δανείων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εφαρμογή και εποπτεία τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας από την 
ΤτΕ. Η εμπιστοσύνη πρέπει να καλλιεργηθεί αμφίδρομα. Για τα κόκκινα δάνεια, που αποτελεί και 
αυτός ο τομέας μια μορφή έμμεσης από-χρηματοδότησης, έχουμε τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη 
εξατομικευμένων λύσεων και άρσης της ομηρίας χιλιάδων επαγγελματιών, μέσα από προγράμματα 
υποστήριξης εκκαθάρισης και επανεισόδου στην αγορά.

2. ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ- ΔΕΥΤΕΡΉ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Παρά το υψηλό ποσοστό που καταλαμβάνει η ιδιωτική κατανάλωση στο ΑΕΠ (περίπου 70%), πριν την 
κρίση το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα ήταν από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, ένδειξη αυτού που ονομά-
ζουμε συνετή συμπεριφορά (prudence) ως προς τη διαχείριση των οικονομικών των νοικοκυριών αλλά 
και των μικρών επιχειρήσεων. Παρά τις σοβαρές αιτιάσεις για σημαντικές καταχρηστικές πρακτικές εκ μέ-
ρους των πιστωτικών ιδρυμάτων – πρακτικές οι οποίες είχαν εξαλειφθεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, 
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(η αποστροφή και ο φόβος των νοικοκυριών προς τη χρήση πλαστικού χρήματος έχει τη βάση του στις 
πρακτικές εκμετάλλευσης με υπέρογκες χρεώσεις) ο τραπεζικός τομέας δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένος 
σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οφείλουμε να πιστώσουμε ότι ήταν σχετικά συνετός ως προς τη διοχέτευ-
ση κεφαλαίων, και ασφαλώς αρκετά επιφυλακτικός ως προς τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων. 
Είναι προφανές ότι η διαχείριση και η συνταγή ως προς τη προσαρμογή των δημοσιονομικών μεγεθών 
που αποτέλεσαν το μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τη διάρθρωση του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, έκριναν σε μεγάλο βαθμό αυτό τον εκθετικό μετασχηματισμό των ιδιωτικών 
υποχρεώσεων που σήμερα τείνουν να υπερβούν αρκετά και σταθερά το ΑΕΠ της χώρας, υποθηκεύοντας 
τη δυνατότητα ανάκαμψης και επαναφοράς.

Ωστόσο, η έλευση της κρίσης δημιούργησε 
μια νέα συνθήκη υπερχρέωσης. Η επιδεί-
νωση του δείκτη κόκκινων επιχειρηματικών 
δανείων, καθώς τόσο οι μειωμένοι τζίροι 
όσο και οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις από 
πελάτες/ προμηθευτές (επιταγές, καθυστε-
ρήσεις πληρωμών) έχουν μειώσει τη ρευ-
στότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα 
των επιχειρήσεων. Η διευθέτηση των κόκκι-
νων δανείων με σύγχρονα εργαλεία πληρο-
φόρησης και αντικειμενικής αξιολόγησης 
των οικονομικών δυνατοτήτων των χρεω-
στών είναι σημαντικός όρος επανεκκίνησης 
της οικονομίας, σε συνάρτηση ασφαλώς με 
την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης. Η δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας δεν αρκεί για να επιλύσει το φλέγον ζή-
τημα των κόκκινων δανείων, ενώ οι εκδοχές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας παραμένουν γρα-
φειοκρατικές και χρονοβόρες. Σε προηγούμενες αναφορές μας προς την ΤτΕ και την Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών, κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αφορούσαν την ανάγκη δημο-
σίευσης και ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη διάρθρωση των δανείων, την εξέλιξη 
των διαφόρων μορφών ρυθμίσεων, τα συνολικά στοιχεία του Τειρεσία, τη σχέση αιτήσεων- χορηγήσε-
ων, σύμφωνα και με τα δελτία που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται ο οφειλέτης από την προστασία πρώτης κατοικίας (σε 
επιχειρηματικά ή στεγαστικά δάνεια), κατόπιν εξάντλησης κάθε δυνατότητας ρύθμισης του δανείου, θα 
πρέπει ο εκπλειστηριασμός του υποθηκευμένου στοιχείου ή κάποιου άλλου αντικειμενικής αξίας Χ, να 
συνοδεύεται από πλήρη διαγραφή της απαίτησης της τράπεζας για κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, 
θα αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος εκπλειστηριασμού σε χαμηλές αξίες και υποτιμητικής κερδοσκοπίας 
στην αγοράς ακινήτων.

Παράλληλα, θα πρέπει να καθιερωθεί ένας μοναδικός ακατάσχετος εταιρικός λογαριασμός, μέσα από 
τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, χωρίς να υπάρχει δυνατό-
τητα δέσμευσης κεφαλαίων (όταν δεν πρόκειται προφανώς για παράνομες συναλλαγές). Μάλιστα, η διά-
χυτη αβεβαιότητα διαμορφώνει κίνητρα απόδρασης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ανοίγματος 
λογαριασμών σε άλλες χώρες. Οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από την έλλειψη ή τη διασφάλιση 
ρευστότητας μέσω τέτοιων πρακτικών είναι προφανείς.

Ως προς τα θέματα που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών, και παράλληλη μεταβατική καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για επιχειρήσεις ώστε να μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας. Αποτελεσματική ρύθμιση 

των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εφαρμογή και εποπτεία τήρησης του Κώδικα 
Δεοντολογίας από την ΤτΕ. Η εμπιστοσύνη πρέπει να καλλιεργηθεί αμφίδρομα. Για τα κόκκινα δάνεια, 
που αποτελεί και αυτός ο τομέας μια μορφή έμμεσης από-χρηματοδότησης, έχουμε τονίσει επανειλημ-
μένα την ανάγκη εξατομικευμένων λύσεων και άρσης της ομηρίας χιλιάδων επαγγελματιών, μέσα από 
προγράμματα υποστήριξης εκκαθάρισης και επανεισόδου στην αγορά.

Τέλος, σημαντικός είναι ο ρόλος που επιτελεί ο Τραπεζικός Διαμεσολαβητής, η αναβάθμιση του οποίου 
και η προώθηση του έργου του θα συντελέσει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ 
επιχειρήσεων, νοικοκυριών και χρηματοπιστωτικού τομέα. Η ανάπτυξη ενός τραπεζικού κώδικα είναι 
συμβατός με την ανάγκη πλήρους πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με τα τραπεζικά προϊόντα.

Πτωχεύσεις- Δεύτερη Ευκαιρία για τις ΜμΕ

Η Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 
τόσο στην ταχύτητα και 
απλοποίηση της πτωχευτι-
κής διαδικασίας για τους μη 
δόλια πτωχευμένους επιχει-
ρηματίες όσο και στην πα-
ροχή 2ης ευκαιρίας για την 
επανένταξη τους στην επι-
χειρηματική κοινότητα. 
Αυτό φαίνεται τόσο από τα 
συνέδρια που διοργανώνει 
για την παρουσίαση καλών 
πρακτικών στο ζήτημα αυτό 
και είναι απόρροια ενός 

προγράμματος πολίτικης που έχει θέσει η ΕΕ από το 2008 με τίτλο: Small Business Act. Στόχος της πολι-
τικής του SBA είναι να δίνεται προτεραιότητα στις ΜμΕ και μια από τις βασικές αρχές του προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό είναι: η εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρημα-
τίες σε περίπτωση πτώχευσης. Ωστόσο, τόσο τα νομικά συστήματα των περισσοτέρων κρατών – μελών, 
που ευνοούν τους πιστωτές, όσο και η γενικότερη κοινωνική αντίληψη (στίγμα) που κυριαρχεί για τους 
επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν κάνει ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη την αλλαγή των διαδικασιών 
αυτών. Απαιτείται με άλλα λόγια να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις κοινωνίες και στους δημόσιους 
φορείς και θεσμούς ώστε να αφομοιώσουν και να αποδεχτούν ότι η επιχειρηματική αποτυχία είναι μια 
φυσιολογική διαδικασία στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
τιμωρητική διάθεση και περιθωριακή πρακτική, αλλά ως μια διαδικασία μάθησης και απόκτησης χρήσι-
μης και πολύτιμης εμπειρίας, απαραίτητης για την εκκίνηση μιας ακόμη προσπάθειας με περισσότερες 
πιθανότητες επιτυχίας. 

Τα στοιχεία που έχουμε από την ΕΕ συνηγορούν προς την αντίληψη αυτή. Μόλις το 4-6% των πτωχεύ-
σεων είναι δόλιες, ενώ οι επιχειρηματίες που επανεκκινούν δημιουργούν πιο βιώσιμες επιχειρήσεις σε 
σχέση με τους νέους επιχειρηματίες (European Commission, 2011). 

Όπως προαναφέρθηκε όμως, η αλλαγή τόσο των διαδικασιών όσο και της αντίληψης που έχει επικρα-
τήσει απαιτεί χρόνο για να ευοδωθεί. Ως εκ τούτου δίνεται σε πρώτη φάση ιδιαίτερη βαρύτητα σε δια-
δικασίες και συστήματα που δημιουργούνται και αποσκοπούν στην πρόληψη. Σε αρκετές χώρες έχουν 
αναπτυχθεί συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των επιχειρήσεων (early warning system), ώστε οι επι-
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χειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε να προχωρούν στις απαραίτητες αλλαγές στην επιχειρημα-
τική τους λειτουργιά, είτε να κλείνουν έγκαιρα, πριν δηλαδή η διαδικασία αυτή γίνει μη διαχειρίσιμη και 
με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και για το επιχειρηματικό του μίκρο-περι-
βάλλον (εργαζόμενους, προμηθευτές, τράπεζες, δημόσια ταμεία, εγγυητές κλπ). 

Οι πτωχεύσεις στην Ε.Ε.

Πίνακας 1 – Πτωχεύσεις σε Ευρωπαϊκά κράτη 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Ποσο-
στιαία 

μεταβολή 
2013/2014

Ποσοστιαία  
αναλογία  

πτωχεύσεων ανά 
κράτος στο  
σύνολο των  
πτωχεύσεων  
για το 2014

Αριθμός  
Επιχειρή-

σεων

Αυστρία 5.600 5.626 6.266 6.194 6.657 7.076 6.500 6.362 6.854 -0,46 3,12 315.817

Βέλγιο 10.736 11.739 10.587 10.224 9.570 9.382 8.476 7.678 7.617 -8,54 5,98 564.322

Δανία 4.049 4.993 5.456 5.468 6.461 5.710 3.709 2.401 1.987 -18,91 2,25 213.445

Φινλανδία 2.954 3.131 2.956 2.944 2.864 3.275 2.612 2.254 2.285 -5,65 1,64 220.156

Γαλλία 60.548 60.980 59.556 49.506 51.060 53.547 49.723 42.532 40.360 -0,71 33,70 2.890.802

Γερμανία 24.030 26.120 28.720 30.120 32.060 32.930 29.580 29.150 34.040 -8,00 13,38 2.231.533

Ιρλανδία 1.164 1.365 1.684 1.638 1.525 1.406 773 363 304 -14,73 0,65 156.215

Ιταλία 16.101 14.272 12.311 10.844 10.089 8.354 6.498 5.518 8.827 12,82 8,96 3.692.597

Λουξεμ-

βούργο
845 1.016 1.033 961 918 698 590 680 634 -16,83 0,47 29.085

Ολλανδία 6.645 8.375 7.373 6.176 7.211 8.040 4.635 4.602 5.941 -20,66 3,70 870.962

Νορβηγία 4.803 4.564 3.814 4.355 4.435 5.013 3.637 2.845 3.032 5,24 2,67 282.392

Πορτογα-

λία
7.200 8.131 7.763 6.077 5.144 4.450 3.267 2.123 2.400 -11,45 4,01 801.825

Ισπανία 6.392 8.934 7.799 5.910 4.845 4.984 2.528 880 853 -28,45 3,56 2.350.785

Σουηδία 7.158 7.701 7.737 7.229 7.546 7.892 6.298 5.791 5.243 -7,05 3,98 673.348

Ελβετία 5.867 6.495 6.841 6.661 6.255 5.215 4.222 4.314 4.528 -9,67 3,27 330.000

Ηνωμένο 

Βασίλειο
15.240 16.021 17.765 18.467 17.468 19.908 16.268 12.893 13.686 -4,87 8,48 1.820.666

Ελλάδα 330 392 415 445 355 355 359 524 532 -15,82 0,18 692.686

Σύνολο 179.662 189.855 188.076 173.219 174.463 178.235 149.675 130.910 139.123 -5,37 100 18.136.636

Πηγή: Creditreform, EU Database for SMEs – Πίνακας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια γενική μείωση των πτωχεύσεων (-5,37%) μεταξύ 2014 και 
2013. Στις μόνες χώρες που καταγράφεται αύξηση είναι στην Νορβηγία (+5,24%) και στην Ιταλία (+12,82). 
Αντίθετα η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Ισπανία (-28,45%), στην Ολλανδία (-20,66%) και 
στην Δανία (-18,91%). Τα στοιχεία μπορούν να ερμηνευτούν ως ενδείξεις ανάπτυξης της επιχειρηματικό-
τητας και της οικονομίας στην Ευρώπη. 

Όσον αφορά την Ελλάδα αυτό που παρατηρείται είναι ο πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων που βρί-
σκονται σε διαδικασίες πτώχευσης διαχρονικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι καταγράφονται λιγότερες πτω-
χεύσεις σε σύγκριση ακόμα και με το Λουξεμβούργο, μια πολύ μικρή χώρα με πολύ λίγες επιχειρήσεις 
σε σχέση με την δική μας. 
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Πηγή: Creditreform – Γράφημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Από τα δυο παραπάνω γραφήματα φαίνεται η αναντιστοιχία που υπάρχει στην χώρα μας σε σύγκριση με 
άλλες χώρες σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων και των πτωχεύσεων. Θα έπρεπε να 
υπάρχει μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των επιχειρήσεων και των πτωχεύσεων. Με άλλα 
λόγια όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνονται οι πτωχεύσεις και αντίστροφα. Η σχέση αυτή 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένδειξη για την κατάσταση ανάπτυξης, στασιμότητας ή συρρίκνωσης που 
βρίσκεται η πραγματική οικονομία σε μια χώρα. Για παράδειγμα στην Πορτογαλία έχουμε μείωση των επιχει-
ρήσεων κατά το 2008-2013 και αντίστοιχα αύξηση των πτωχεύσεων, ενώ από το 2013 και μετά παρατηρείται 
η αντίστροφη κατάσταση. Στην χώρα μας ενώ έχουμε συντριπτική μείωση των επιχειρήσεων δεν έχουμε 
αντίστοιχα μια ανάλογη αύξηση των πτωχεύσεων αλλά μια ουσιαστικά στάσιμη κατάσταση στο πεδίο αυτό.

Κατ’ επαγωγή καταδεικνύεται μια δυσκολία ή/και άρνηση των επιχειρηματιών να κάνουν χρήση του θε-
σμικού πλαισίου περί πτωχεύσεων στην χώρα μας. Οι πιθανολογούμενοι λόγοι είναι πολλοί. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τη μακρά περίοδο αναμονής των δικαστικών αποφά-
σεων, τις ελάχιστες περιπτώσεις που τελικά δικαιώνονται, το κοινωνικό στίγμα, την έλλειψη ρυθμίσεων, 
αναγνώρισης και χρηματοδότησης για 2η ευκαιρία, την έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Αξίζει, 
επίσης, να σημειωθεί ότι ενώ πτωχευτικός κώδικας άλλαξε το 2007 (Ν.3588/2007) ώστε να διευκολύνει 
περισσότερο τους πτωχευμένους επιχειρηματίες, εντούτοις οι πτωχεύσεις μειώθηκαν από το 2008 και 
μετά εν μέσω κρίσης, σε σύγκριση με τον αριθμό των πτωχεύσεων πριν από το 2007. 

Αναφορικά με τις συνέπειες από το κλείσιμο/ πτώχευση μεγάλων επιχειρήσεων, θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη οι παράπλευρες επιπτώσεις που υφίστανται επιχειρήσεις προμηθευτές- απασχολούμενοι που 
ανήκουν σε επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό οικονομικής συσχέτισης, ώστε να είναι ευνοϊκότερη η θεσμική 
και οικονομική αντιμετώπιση τους (πχ ένταξη στο ταμείο Παγκοσμιοποίησης για απασχολούμενους τρί-
των επιχειρήσεων σχετιζόμενων με τον πτωχεύσαντα, ευεργετικές διατάξεις για επιχειρήσεις- προμηθευ-
τές και επιχειρηματίες αντίστοιχα).

Η κατακλείδα είναι ότι απαιτείται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία πτώχευσης και πρό-
ληψης της αποτυχίας, με λειτουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και με την επανα-
φορά μέσω μιας γρήγορης, αποτελεσματικής και δίκαιης πτωχευτικής διαδικασίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ και των δημόσιων οργανισμών, το ιδιωτικό χρέος έχει 
υπερβεί κατά πολύ το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας. Τα κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες ανέρχονται στα 107,8 
δις, ενώ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπερβαίνει τα 120 
δις (πάνω από 95 δις στην εφορία, και πάνω από 25 δις στα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων 11 δις 
αφορούν τον πρώην ΟΑΕΕ, με τα 3,3 δις να είναι προσαυξήσεις).

Άλλωστε, στην πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία διεξάγεται το τρέχον διάστημα, εμφανίζονται 
ανησυχητικές αυξητικές τάσεις ως προς το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΜμΕ προς άλλους 
ιδιώτες προμηθευτές και την εφορία, ένδειξη οικονομικής στενότητας και δυσπραγίας. Συγκεκριμένα, 
το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία και προμηθευτές 
αυξήθηκε κατά 10% μέσα σε έξι μήνες (από 21,9% σε 23,8% για την εφορία, και από 19% σε 21,7% 
για τους προμηθευτές), ένδειξη ότι τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας βρίσκονται μπροστά στο 
φάσμα εκ νέου περιορισμού της ρευστότητας και των εσόδων, με προφανή αποτελέσματα σε δημοσιο-
νομικό και εν γένει μακροοικονομικό επίπεδο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
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Στον ΟΑΕΕ 
Στην Εφορία Σε ΔΕΚΟ 

Σε 
προμηθευτές 

ΕΝΟΙΚΙΟ Σε δόσεις 
δανείου* 

Στο ΙΚΑ* 

26,7 
23,8 22,1 21,7 

16 
10,8 10,4 

28,3 
21,9 22 

19 17 
11,6 8,8 

Φεβρουάριος 2017 Ιούλιος 2016 



21

20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Είναι προφανές ότι για την επίλυση του γόρδιου δεσμού υπερχρέωσης είναι απαραίτητη η εφαρμογή 
μιας ταχείας εναλλακτικής μεθόδου εκκαθάρισης και αναδιάρθρωσης χρεών, δεδομένων και των καθυ-
στερήσεων που καταγράφονται στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Οι προηγούμενοι νόμοι, ενώ κα-
τόρθωσαν να θέσουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους δανειολήπτες, δεν οδήγησαν σε οριστι-
κές λύσεις, ούτε αναπροσάρμοσαν σημαντικά τα ιδιωτικά χρέη. Ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών 
δεν εφαρμόζεται, ενώ και οι ρυθμίσεις για οφειλές προς δημόσιο έχουν φτάσει στα όριά τους (η ρύθμιση 
των 100 δόσεων , αν και ευεργετική, έχει αποσυρθεί). Η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για το πρώην ασφαλιστικό 
ταμείο των επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και την επανένταξη μεγάλου μέρους ασφαλισμένων στην κανονικότη-
τα έχει αγνοηθεί, παρά τη σχετική τεκμηρίωση και τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί. 

Τα παραπάνω συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών απο-
τελεί ασφαλώς ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των αντισυμβαλλόμενων μερών και της πολιτείας, που 
μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος, ενώ βελτιώνει σημαντικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Η 
ΓΣΕΒΕΕ ως Κοινωνικός Εταίρος, θεσμικός εκπρόσωπος των μικρών επιχειρήσεων των εμπόρων και των 
επαγγελματιών έχει προ πολλού επισημάνει το σοβαρό πρόβλημα επίλυσης των διαφορών και τη δυ-
σκολία που αντιμετωπίζει αυτή, λόγω της πολυπλοκότητας και της βραδείας απονομής της δικαιοσύνης. 
Το διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος που παράγεται από τις στρεβλώσεις στην απονομή δικαιοσύνης 
επιφέρει δυσανάλογο έμμεσο και άμεσο κόστος στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά αποτρέ-
πονται από τη δικαστική διεκδίκηση και επίλυση διαφορών με το δημόσιο και τους ιδιώτες. Η έλλειψη 
θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας για την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών αποτελεί έναν σημαντικό 
αρνητικό παράγοντα στην αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης και ευρύτερα της οικονομίας.

Με τη ψήφιση του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», επι-
χειρείται να αντιμετωπιστεί ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που διατρέχει σήμερα τον ιδιωτικό τομέα 
της χώρας: τα κόκκινα δάνεια και την υπερχρέωση των επιχειρήσεων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
υπερχρέωσης επιχειρήσεων είναι μείζονος σημασίας τόσο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλ-

λοντος όσο και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα και αποτελεί αναγκαίο 
όρο προκειμένου η χώρα να εισέλθει σε μια βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης.

Στο γενικό πλαίσιο του, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι ο Νόμος κινείται στη σωστή κατεύθυνση, διότι αντιμετωπίζει 
πτυχές και πηγές υπερχρέωσης με συστηματικό τρόπο, παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
αναφορικά με συγκεκριμένες παραμέτρους του:

1. Μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιλεξιμότητα των μικρών επιχειρήσεων (προτείνεται ο ορίζοντας 
αξιολόγησης να υπερβαίνει την 3ετία), ενώ εναλλακτικά κριτήρια όπως η πορεία κύκλου εργασιών 
και η δέσμευση της επιχείρησης για συμμετοχή σε οργανωμένο συνεργατικό σχήμα cluster- που 
μπορεί να αφορά σε ενιαία διαμόρφωση χώρων, αποθηκών, logistics θα πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη, ίσως και με τυποποιημένο τρόπο. Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομικό 
πλαίσιο για τη δημιουργία συνεργατικών ενώσεων/ σχηματισμών.

Η ρύθμιση ασφαλώς για τον προσδιορισμό θετικού λειτουργικού κέρδους (με αφαίρεση των υπο-
χρεώσεων) αποτελεί θετική παρέμβαση. 

2. Στο νομοσχέδιο κρίνεται ως θετική η προσθήκη του άρθρου 15 (θέση της ΓΣΕΒΕΕ στη διαβούλευση), 
παρ. 8, όπου προβλέπεται ότι δύναται να υπάρξει προκαταβολικά αφαίρεση τόκων υπερημερίας, 
προσαυξήσεων και προστίμων και στη συνέχεια συντεταγμένος επανυπολογισμός και αναδιάρθρω-
ση της συνολικής οφειλής.

3. Η ΓΣΕΒΕΕ έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να προσδιοριστούν πιο ευέλικτοι όροι ως προς τα όρια 
υπαγωγής. Το πλαίσιο ρύθμισης για τις περιπτώσεις που ένας πιστωτής διατηρεί άνω του 85% του 
χρέους του οφειλέτη (άρθρο 2, παρ. 5) φαίνεται ότι είναι εκ του περισσού και ενδεχομένως επηρεάσει 
αρνητικά τις προοπτικές ρυθμίσεων για τις ΜμΕ, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
μικρών επιχειρήσεων οφείλει κατά κύριο λόγο στο δημόσιο.

4. Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται και στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στο 60% 
των πιστωτών, εξ αιτίας της διάρθρωσης του χρέους (πχ κάποιος πιστωτής κατέχει μεταξύ 40-50% 
του χρέους και δεν επιτρέπει την αναδιάρθρωση). 

5. Μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας ως προς την απαιτούμενη γραφειοκρατία: 

I. Πολλά από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και να αναρτη-
θούν/ εξαχθούν αυτόματα με την αίτηση υπαγωγής (φορολογικά, ασφαλιστικά στοιχεία, τραπεζικά 
στοιχεία, στοιχεία μισθοδοσίας ΙΚΑ). 

Ειδικά για την κατάσταση αμοιβών συνδεδεμένων προσώπων, θεωρούμε ότι δε θα πρέ-
πει να βαραίνει αρνητικά τη μικρή επιχείρηση ένα τέτοιο κριτήριο.

II. Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να δίνει το δικαίωμα στους πιστωτές/ οφειλέτες (με-
ταξύ των οποίων και προμηθευτές) να ανταλλάσουν προκαταρκτικά στοιχεία για πιθανά σφάλματα 
στην υποβολή, στο ύψος χρέους κλπ.

III. Για τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν βάρη και εξασφαλίσεις, οι τράπεζες να έχουν την υποχρέ-
ωση άμεσης προσκόμισης τους, χωρίς κανένα κόστος (οιονεί δημόσια έγγραφα). 

IV. Επίσης, οι δήμοι θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει εγκαίρως τις καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών, 
γιατί συχνά εμφανίζονται καθυστερημένα στις φορολογικές αρχές και μεταβάλλουν εικονικά τη δι-
άρθρωση του χρέους.

V. Στη διαδικασία επικύρωσης της απόφασης της διαμεσολάβησης από το δικαστήριο που προβλέπεται 
από το άρθρο 12, προτείνεται να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάθεσης του συνολι-
κού φακέλου διαμεσολάβησης και επιτάχυνσης της έκδοσης δικαστικής απόφασης. 

6. Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό ρυθμιστικό κενό καθώς αποκλείει 
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ελεύθερους επαγγελματίες, εγγυητές και συνταξιούχους πρώην επαγγελματίες. Η ΓΣΕ-
ΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση 
χρέους πρώην επαγγελματίες/ συνταξιούχοι που δεν διατηρούν την ιδιότητα του επιχει-
ρηματία, αλλά είχαν λάβει δάνειο και διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της κρίσης. 
Αντίστοιχη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τους εγγυητές/ συνοφειλέτες επαγγελματίες/ ή συνταξιού-
χους πρώην επαγγελματίες.

7. Προστασία και διασφάλιση του ακαταδίωκτου των στελεχών δημόσιας διοίκησης και των τραπεζικών 
στελεχών για τις συμφωνηθείσες αναδιαρθρώσεις οφειλών και δανείων. Ειδικότερα, για τις περιπτώ-
σεις διαγραφής χρεών μικρών επιχειρήσεων, η διαδικασία θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και 
αποτελεσματική. Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, θα 
πρέπει να δοθεί στα στελέχη μεγαλύτερη ελευθερία διαπραγμάτευσης και απoδέσμευσης 
από την προοπτική δικαστικής διερεύνησης (με κανόνες).

8. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ρύθμιση χρέους δε θα δημιουργεί ενδεχόμενο κατάσχεσης ή εκποί-
ησης της πρώτης κατοικίας (ακόμη κι αν το δάνειο είχε χαρακτηριστεί ως επιχειρηματικό). Σε περιπτώ-
σεις που εφαρμόζεται κατάσχεση για οφειλή ενώ υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις ή υποθήκες, 
τότε να παύει η υποχρέωση του δανειολήπτη και των εγγυητών/ συνοφειλετών με το πέρας της 
κατάσχεσης, ακόμη κι αν το ποσό δεν καλύπτει την αρχική υποχρέωση.

9. Ως προς τη λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης δανειοληπτών και του μητρώου διαμεσολαβη-
τών, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την εκπαίδευση 
εξειδικευμένων διαμεσολαβητών σε θέματα συμβουλευτικής ενημέρωσης μικρών επιχειρήσεων. 

3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΉΣΉ- ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ- ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ

Η αποσαφήνιση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, απο-
τελεί βασικό παράγοντα για την ανεμπόδιστη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης οι οποίες αποτελούν περίπου το 75%-
80% των αδειοδοτήσεων στη χώρα, γίνεται προσπάθεια εφαρμογής ενός νέου μοντέλου που βασίζεται 
στην αρχή: «πρώτα αδειοδοτώ» (θέτοντας τις αναγκαίες απαιτήσεις) και «μετά ελέγχω» (ν. 3982/2011). 
Δραστική επίσης απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει επιτευχθεί με την κα-
τάρτιση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ – Ν. 4014/2011) για συγκεκριμένα είδη έργων 
και δραστηριοτήτων, απαλλάσσοντας δεκάδες χιλιάδες έργα και δραστηριότητες από την ανάγκη εκπό-
νησης ειδικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη.

Γενικά οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν μειωθεί προσδιορίζοντας συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες 
εντός των οποίων η διοίκηση οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες που κάνουν αίτηση για 
να τους χορηγηθεί άδεια. Ωστόσο σημαντικά προβλήματα παραμένουν στην διαδικασία αδειοδότησης. 
Άμεσης προτεραιότητας ζήτημα πρέπει να αποτελέσει η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πο-
λεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να αρθούν τα εμπόδια από την ασάφεια του καθεστώτος 
χρήσεων γης. Η καθυστέρηση καθορισμού των χρήσεων γης δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις 
στην διαδικασία αδειοδότησης ενώ παράλληλα δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου ακυρώνοντας ή/και απο-
τρέποντας επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον σημαντικά προβλήματα και στρεβλώσεις έχουν προκύψει από την έκδοση των σχετικών Π.Δ. 
κατ’ εφαρμογή του Ν. 3982/2011. Ο Ν. 3982/2011 αποτέλεσε μια θεμελιώδης προσπάθεια ρεαλιστικής 
ρύθμισης και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των τεχνικών επαγγελμάτων. 

Δυστυχώς η μεταγενέστερη έκδοση των ΠΔ ακύρωσε μεγάλο μέρος της προσπάθειας αυτής δημιουργώ-
ντας σε αρκετές περιπτώσεις ανυπέρβλητες δυσκολίες για τους επαγγελματίες και εντείνοντας φαινόμενα 
όπως της αδήλωτης εργασίας και του αδήλωτου επαγγέλματος. Τα εκδοθέντα ΠΔ δεν έλαβαν υπόψη 
τους την συστηματική προεργασία που είχε γίνει για την ρύθμιση ομάδων επαγγελματιών με την έκδοση 
επαγγελματικών περιγραμμάτων, τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων και την ανάγκη προσαρμο-
γής στην διαμορφωμένη πραγματικότητα. Είναι συνεπώς ανάγκη να επανεξεταστούν διατάξεις τις δευτε-
ρογενούς νομοθεσίας του ν. 3982/2011 και να τροποποιηθούν. 

Η πολυνομία που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διάσπαρτων νόμων που για την εφαρμογή τους απαι-
τούνται πλήθος υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων, και αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την διαμόρφωση ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, τα τελευταία χρόνια εντάθηκε σε υπερθετικό βαθμό αντί να μειωθεί και να εξορθολογιστεί. 

1. Θα πρέπει να ξεκινήσει η ενιαία κωδικοποίηση των νομοθετημάτων. Παράλληλα οι μελλοντικοί 
νόμοι θα πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς χωρίς παραπομπές σε προηγούμενους νόμους, αλλά 
κωδικοποιώντας τους εξαντλητικά στο νέο νομοθετικό κείμενο. Απαραίτητη τέλος είναι η εξαντλητική 
διαβούλευση και η συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

2. Υιοθέτηση της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη νομοθετική διαδικασία και την λει-
τουργία της δημόσιας διοίκησης. Εκπόνηση Έκθεσης Αναμενόμενων Επιπτώσεων σε κάθε νομοθέτημα.

3. Βελτίωση στην απονομή της δικαιοσύνης, με στόχο τόσο την ταχύτητα όσο και την εμπέδωση κλίμα-
τος ασφάλειας των επενδυτών.

4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων των δημοσίων οργανισμών για 
παροχή δεδομένων, διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και ανταλλαγή δεδομένων.

4.  ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉ - ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ –  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η πρωτοφανές ύψος της ανεργίας αποτελεί το σημαντικότερο τεκμήριο αποτυχίας της οικονομικής πολι-
τικής που ακολουθήθηκε. Η διαχείριση της κρίσης ανέδειξε και με ευθύνη, των επιστημόνων μια θεμελι-
ακή αντίφαση: την υπαγωγή, ή καλύτερα τον υποβιβασμό θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών και 
στόχων- και αρχών- (όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα) σε παραμέτρους αυστηρών μοντέλων δη-
μοσιονομικής πειθαρχίας και μικροσυμπεριφοράς. Οι έννοιες μεγέθυνση, απασχόληση, επενδύσεις, ακό-
μη και στην τεχνικότερη εκδοχή τους μετασχηματίστηκαν σε μεταβλητές μικροοικονομικής ανάλυσης, 
αλλά το κυριότερο υπονομεύτηκαν ως στόχοι. Ακόμη κι ο ρόλος του κράτους υποβιβάστηκε στο πλαίσιο 
μιας στατικής λογιστικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης των λειτουργιών του. Μεγάλα θύματα αυτής της 
διαδικασίας και της ελλιπούς σύλληψης του ολοκληρωμένου μακροοικονομικού πλαισίου, είναι αναμ-
φίβολα η απασχόληση και η μικρή επιχειρηματικότητα. Και για αυτό η θεματική αυτή κεφαλαιώδους 
σημασίας για την πορεία παραγωγικής ανασυγκρότησης και διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού σχεδίου. 

Η απασχόληση/ η διαχείριση καλύτερα των πολιτικών απασχόλησης έχει απολέσει τον κεντρικό της 
ρόλο, μετέπεσε στο επίπεδο παραμετροποιημένης μεταβλητής, της οποίας απλά ελέγχουμε την επίδρασή 
της όπως στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα 
του δημόσιου τομέα, ακόμη και στο ρυθμό επέκτασης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα, η κρίση του προσφυγικού, όπου επικαλούμαστε συχνά την απασχόληση ως μέσο 
επίλυσης του προβλήματος. Δηλαδή μελετούμε την απασχόληση για να βγάλουμε συμπεράσματα για 
κάποια άλλα μεγέθη, δεν μας ενδιαφέρει η ίδια ως θεμέλιος λίθος της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε αυτό το ίδιο ερμηνευτικό πλαίσιο, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρεώθηκαν όλες τις αμαρτίες 
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του προηγούμενου μοντέλου ανάπτυξης, χωρίς να εστιάζουμε στην επίλυση των ειδικών παθογενειών, 
αλλά εισάγοντας οριζόντιες πολιτικές που προσβάλλουν και υγιή κύτταρα του ελληνικού επιχειρείν. Με 
άλλα λόγια αγνοήθηκε ο σημαίνοντας ρόλος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην απασχό-
ληση και στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Τα παρακάτω στοιχεία καταγράφουν την δεσπόζουσα επιρροή που έχουν οι ΜμΕ στο σύνολο της απα-
σχόλησης.

1. Οι μικρές επιχειρήσεις (0-9 άτομα) συνεισέφεραν το 2009 πάνω από 2εκ. θέσεις απασχόλησης. Κατά 
την διάρκεια της κρίσης οι θέσεις αυτές έχουν μειωθεί περίποθ κατά 500,000. 

2. Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατέχουν την πρωτοκαθεδρία ως προς το ρυθμό παραγωγή 
νέων θέσεων εργασίας για νεοεισερχόμενους. Γνωρίζουμε από τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΟΣΑ 
και η ΕΛΣΤΑΤ ότι η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη, υπερβαίνοντας μάλιστα το 
50%. Εκτός από το διαρθρωτικό χαρακτήρα που έχει η ανεργία στο σύνολο, η ανεργία των νέων έχει 
τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, τα οποία αμβλύνονται κατά κύριο λόγο μέσα από 
τη «μαθητεία» τους σε μικρές επιχειρήσεις. 

3. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρ. Επιτροπής (2002-2012), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε 
σημαντικό ποσοστό στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην 
ΕΕ (με απασχόληση έως 9 απασχολουμένους) παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των 
καθαρών θέσεων απασχόλησης. Μεταξύ 2002 και 2010, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλη-
σης στις ΜΜΕ ήταν 1%, διπλάσιος σε σχέση με τον αντίστοιχο των μεγάλων επιχειρήσεων. Για την 
Ελλάδα, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής εντοπίζεται στις μικρές επιχειρήσεις (2,8%).

4. Ένα σημαντικό ζήτημα αποτελεί ασφαλώς το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας που πλήττει το 
εργατικό δυναμικό, καθώς το 70-75% των ανέργων υπερβαίνει το ένα έτος σε κατάσταση ανεργίας.

5. Τέλος, οι μικρές επιχειρήσεις συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στην τοπική ανάπτυξη, είτε μέσα από 
τα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης και απασχόλησης, είτε μέσα από τη συμμετοχή τους στις δημόσιες 
συμβάσεις. 

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι για την μείωση της ανεργίας και την διατήρηση της κοινωνι-
κής συνοχής απαιτείται η ανάπτυξη ενός αναπτυξιακού πρότυπου που στο κέντρο του να έχει την μικρή 
επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 650.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έναν 
εργαζόμενο να προσλάμβανε η κάθε μια από αυτές τις επιχειρήσεις θα μειώναμε την ανεργία κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες περίπου.

Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για την μείωση της ανεργίας:

 � Καθώς τα ποσοστό ανεργίας παραμένει σε υψηλό επίπεδο θα ήταν προτιμότερο να υιοθετηθούν 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που να επιδοτούν το μη μισθολογικό κόστος του υφιστάμενου 
προσωπικού μιας επιχείρησης. Αυτό εκτός ότι θα βοηθήσει στην διατήρηση των θέσεων εργασίας 
πιθανόν να ανοίξει και νέες. Δεδομένου μάλιστα ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι ελαστικές μορφές 
εργασίας αγγίζουν σταθερά το 60% (ΕΡΓΑΝΗ) των συμβάσεων εργασίας, υποκρύπτοντας αδήλωτη 
εργασία, η υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών πιθανότατα θα λειτουργούσε ως γέφυρα για την μεταφορά 
από τον άτυπο τομέα της οικονομίας στον τυπικό.

 � Επέκταση και απλοποίηση του εργόσημου. Η επέκταση και απλοποίηση του εργόσημου επίσης μπο-
ρεί να είναι ένα μέτρο αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας. Σημειωτέον ότι η πιο σημαντική αιτιο-
λογία μη υιοθέτησης του εργόσημου μέχρι σήμερα είναι ότι θα οδηγήσει σε επέκταση των ελαστικών 
μορφών εργασίας. Αυτό ωστόσο είναι ήδη μια πραγματικότητα. Κάθε εξάμηνο από το 2014 μέχρι 
σήμερα σύμφωνα με στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ καταγράφονται 1 εκ. περίπου προσλήψεις με το 40% αυ-
τών να είναι πλήρους απασχόλησης, το 40 % μερικής και το 20% εκ περιτροπής. Παράλληλα τα ίδια 
διαστήματα καταγράφονται περίπου 1 εκ. αποχωρήσεις-καταγγελίες υπήρξαν. Αυτή η κολοσσιαία 
κινητικότητα δείχνει και την ελαστικότητα και ευελιξία της αγοράς εργασίας. Κατά συνέπεια η επέκτα-
ση και απλοποίηση χρήσης του εργόσημου δεν θα μεταβάλλει την αγορά εργασίας, αλλά πιθανός 
θα απορροφήσει ένα μέρος της αδήλωτης εργασίας και θα απαλλάξει τους εργοδότες από το υψηλό 
διοικητικό και γραφειοκρατικό κόστος συμμόρφωσης (αναγγελία προσλήψεων κλπ) και παράλληλα 
τον φόβο που δημιουργεί το υψηλό πρόστιμο των 10500 € που αποτελεί και ανασχετικό παράγοντα 
για αρκετούς εργοδότες να προσλάβουν εργαζόμενους για περιστασιακή απασχόληση

 � Απαιτείται η αναλυτική καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των παραβάσεων και των προστί-
μων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση μη επιβολής προστίμου για παραβάσεις 
ήσσονος σημασίας με την προϋπόθεση του επανελέγχου συμμόρφωσης. Παράλληλα θα πρέπει 
να διερευνηθεί και η τροποποίηση του πρόστιμου των 10500 για αδήλωτη απασχόληση. Αξίζει να 
σημειωθεί η μειωμένη εισπραξιμότητα του προστίμου αυτού, καθώς μόλις το 20% εισπράττεται. Το 
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υπόλοιπο 80 % λόγω της δεδομένης αδυναμίας πληρωμής του προστίθεται στο ληξιπρόθεσμο ιδιω-
τικό χρέος που αποτελεί πλέον μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και η 
ρύθμιση του θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη. 

Εργασιακές Σχέσεις- Κοινωνικός Διάλογος

Ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρω-
παϊκού κοινωνικού μοντέλου. Τα τελευταία χρόνια ο κοινωνικός διάλογος στην χώρα μας ήταν ένα από 
τα θύματα της κρίσης.

Η επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου και η αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων είναι κρίσιμη καθώς δίνει την δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και εργαζόμε-
νους, που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία να καθορίσουν το επίπεδό των μισθών αλλά και τις 
μεταξύ τους σχέσεις με βάση την διαμορφωμένη κατάσταση, την οποία γνωρίζουν εκτενώς. Η υποβάθμι-
ση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων που συντελέστηκε στις αρχές του 2012 όπου περιό-
ρισε στην εκτελεστική εξουσία την δυνατότητα να καθορίζει μονομερώς το ύψος του κατώτατου μισθού 
και το σύνολο σχεδόν των εργασιακών σχέσεων, ενέτεινε την ύφεση στην ελληνική οικονομία, παρά τις 
προειδοποιήσεις όλων των κοινωνικών εταίρων για αυτό το επακόλουθο, και αγνοώντας τα τότε στοιχεία 
ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έδειχναν ότι το μισθολογικό κόστος δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για 
την λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα χρόνια που ακολούθησαν ούτε η ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-
σεων βελτιώθηκε ούτε και η αγορά εργασίας. Συνεπώς η αποκατάσταση του κοινωνικού διάλογου μέσα 
από την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων συνιστά 
αναπτυξιακό προαπαιτούμενο και δομική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Ασφαλιστικό

Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα φαίνεται ότι λειτούργησε θετικά για αρκετούς ελευθέρους επαγγελ-
ματίες που βρίσκονταν εκτός συστήματος. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
φαίνεται πως επέτρεψε σε αρκετούς ελεύθερους επαγγελματίες να επανενταχτούν στο σύστημα καθώς 
μειωθήκαν οι εισφορές. Ωστόσο υπήρξε σημαντική αύξηση των εισφορών για τα μεσαία εισοδήματα, 
ενώ πολλά πρακτικά θέματα όπως η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών παρουσιάζουν 
ακόμα σημαντικά προβλήματα.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ρόλος των δημοσίων επενδύσεων ως τροφοδότη του αρχικού σταδίου ανάκαμψης είναι κρίσιμος. 
Είναι ενδεικτικό μέσα στο καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας, από το 2009 έως σή-
μερα, το ΠΔΕ έχει απολέσει περίπου 20 δις σωρευτικά, γεγονός που είχε ασφαλώς αρνητική επίδραση 
στην αναπτυξιακή δυναμική και την αδυναμία ανάσχεσης του υφεσιακού κύματος που ακολούθησε τη 
δημοσιονομική προσαρμογή. Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια, και ιδιαίτερα τις περιόδους 
που η οικονομία κατέγραψε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων επενδύσεων 
δεν πέτυχε υψηλούς ρυθμούς συνεισφοράς στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, ο αναπτυξιακός νόμος ήταν και 
παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο μόχλευσης και παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις.

Το επενδυτικό κενό που υπάρχει σήμερα στην ελληνική οικονομία είναι προφανές ότι απαιτεί ένα μίγμα 
κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων για την εκκίνηση αναπτυξιακής διαδικασίας. Η έμφα-
ση στην προσέλκυση των άμεσων ξένων ιδιωτικών επενδύσεων δεν αρκεί από μόνη της να οδηγήσει σε 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η επενδυτική “άνοιξη” πρέπει να στηριχθεί σε εκείνες τις ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις που 
αποτελούν το φυτώριο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν αποτε-

λούν μόνο τον κορμό της οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά συνθέτουν το 
πλαίσιο λειτουργίας της επιχειρηματι-
κότητας. Όπως προκύπτει από τον Πί-
νακα, η συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και Ευρώ-
πη είναι μικρές και πολύ μικρές. Στό-
χος πρέπει να είναι η καλλιέργεια ενός 
εθνικού φυτωρίου επιχειρήσεων και 
στελεχών, επιχειρηματιών, επιστημό-
νων. Από αυτό το φυτώριο αναδύονται 
εξελικτικά και οι μεγάλες επιχειρήσεις. 
Θα πρέπει να αντισταθούμε και να απο-
φύγουμε η ανάπτυξη να περιοριστεί σε 
ένα μικρό αριθμό συστάδων από μεγά-
λες επιχειρηματικές μονάδες και δραστη-
ριότητες (επιχειρηματικές «φάρμες»). Η προσπάθεια για την ανάπτυξη θα πρέπει να αποσκοπεί τόσο στην 
προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων όσο και κυρίως στην ενεργοποίηση μικρών και μεσαίων επενδύσεων, 
οι οποίες προσφέρουν άμεσα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
85% των καθαρών νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2002-2010 δημιουρ-
γήθηκε από τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – και ιδιαίτερα από τις πολύ μικρές και τις νέες. Είναι συνεπώς 
προφανές ότι αν υπάρξει κινητοποίηση για επενδύσεις στις μικρές επιχειρήσεις, τότε θα διαμορφωθεί ένα 
ευνοϊκό κλίμα για να προχωρήσουν και οι μεγάλες επενδύσεις. Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα, με τη συνέργεια όλων των κατηγοριών των επιχειρήσεων.

SBA FACTSHEET, 2016
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1. SMEs — basic figures 
    

Class size Number of enterprises Number of persons employed Value added 

  
Greece EU-28 Greece EU-28 Greece EU-28 

Number Share Share Number Share Share Billion € Share Share 

Micro  682 132 96.8 % 92.8 % 1 264 804 59.1 % 29.5 % 17.0 35.9 % 21.2 % 

Small  19 631 2.8 % 6.0 %  361 331 16.9 % 20.2 % 9.6 20.3 % 18.0 % 

Medium-sized  2 576 0.4 % 1.0 %  241 105 11.3 % 17.0 % 9.0 18.9 % 18.2 % 

SMEs  704 339 99.9 % 99.8 % 1 867 240 87.3 % 66.8 % 35.6 75.1 % 57.4 % 

Large   397 0.1 % 0.2 %  271 720 12.7 % 33.2 % 11.8 24.9 % 42.6 % 

Total  704 736 100.0 % 100.0 % 2 138 960 100.0 % 100.0 % 47.4 100.0 % 100.0 % 
These are estimates for 2015 produced by DIW Econ, based on 2008-2013 figures from the Structural Business Statistics Database 
(Eurostat). The data cover the ‘non-financial business economy’, which includes industry, construction, trade, and services (NACE Rev. 2 
sections B to J, L, M and N), but not enterprises in agriculture, forestry and fisheries and the largely non-market service sectors such as 
education and health. The advantage of using Eurostat data is that the statistics are harmonised and comparable across countries. The 
disadvantage is that for some countries the data may be different from those published by national authorities.  

 
SMEs are highly important to the Greek ‘non-financial business 
economy’. They generate three quarters of added value and 
almost 90 % of employment, compared to an average of 60 % 
and two thirds respectively throughout the rest of the EU. Micro 
firms are the backbone of the Greek economy, providing almost 
60 % of employment and 36 % of added value. SMEs are largely 
concentrated in wholesale and retail trade, where almost 40 % 
of SME employment and added value is generated. 

SMEs in Greece were hit hard by the crisis and have still not 
recovered. Added value and employment in 2015 were 35 % and 
22 % below their respective values in 2008. Most recently, the 
ongoing recession has turned to stagnation. Whereas for five 
years in a row, both added value and employment were 

contracting, added value remained roughly constant in 2014 and 
2015. For SME employment, the negative trend ended in 2015. 

In the manufacturing sector, SMEs were strongly affected by the 
economic crisis. Added value fell by 41 % between 2008 and 
2015 and employment contracted by 32 %. SMEs in the 
pharmaceutical sector stand out, however, as they outperformed 
SMEs in most other manufacturing sectors. Added value in 2015 
was only 10 % below the level of 2008. This comparatively 
positive development is a reflection of the position of the 
pharmaceutical sector as one of the most robust in the Greek 
economy.2 In the last decade, investment in this sector 
amounted to more than EUR 500 million in fixed assets and EUR 
300 million in research and development.3 Nevertheless, SMEs 
were unable to match the growth of large firms, in which added 
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Δηδηθφηεξα, νη αλαπηπμηαθνί ηνκείο πνπ εληζρχνληαη απφ ην ΠΓΔ είλαη θπξίσο: α) κεηαθνξέο θαη πε-
ξηβάιινλ κε έξγα θπξίσο ππνδνκψλ, β) επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 
γ) αλάπηπμε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, δ) ελέξγεηα θαη αμηνπνί-
εζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε) απηνδηνίθεζε κε ζηήξημε ησλ επελδπηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ. 
Δπηπιένλ, κε ηελ αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ εληζρχνληαη πνιηηηθέο γηα ζπληήξεζε θαη επέθηαζε θνη-
λσληθψλ ππνδνκψλ, ηθαλνπνίεζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ινηπέο δξάζεηο. 
 
Με ην ΠΓΔ ηνπ 2017 ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αι-
ιαγψλ ζην θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκία, ζχκθσλα θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο βάζεη ηεο ΥΓ. 
 
Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ απνηεινχλ νη εηζξνέο απφ ηελ Δπ-
ξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη άιισλ 
δξάζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο. 
 
Πξνηεξαηφηεηα γηα ην 2017 είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ην θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ 
ηνπ ΔΠΑ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013, κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ έξγσλ ζηελ ηειηθή έθζεζε νινθιή-
ξσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2017, θαζψο θαη ε επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξν-
γξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020. 
 
Μέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ λένπ ΔΠΑ, ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο εθπαί-
δεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκη-
ζεο. 
 
ε φ,ηη αθνξά ην κέξνο ηνπ ΠΓΔ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο, ην ζπλνιη-
θφ πνζφ γηα ην 2017, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2016, είλαη απμεκέλν θαηά 250 εθαη. επξψ. Πξν-
βιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο, κε βαζηθά θξηηήξηα ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηε ζπλέξγεηα ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκε-
λα έξγα απφ ηελ ΔΔ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. 
 
Οη δξάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ αθνξνχλ θπξίσο πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο απα-
ζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο ππνδνκψλ, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ζε ππνδνκέο απφ ζεη-
ζκνχο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, κε ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ απφ απηέο. Σέινο, ζα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ θνηλσληθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
 
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ΠΓΔ απφ ην 2004 έσο θαη ην 
2017. 
 

Πίλαθαο 3.11  Γηαρξνληθή εμέιημε δαπαλψλ ΠΓΔ (2004-2017) 
(ζε εθαη. επξψ) 

 

Έηε 
ΠΓΔ 

Λνηπνί 
εζληθνί πφξνη πγρξεκαηνδνηνχκελν χλνιν 

2004 4.639 4.883 9.522 
2005 2.569 4.955 7.524 
2006 2.673 5.511 8.184 
2007 2.763 6.046 8.809 
2008 2.559 7.065 9.624 
2009 2.455 7.133 9.588 
2010 2.218 6.236 8.454 
2011 1.885 4.722 6.608 
2012 1.412 4.710 6.122 
2013 783 5.867 6.650 
2014 710 5.882 6.592 
2015 681 5.725 6.406 
2016 750 6.000 6.750 
2017 1.000 5.750 6.750 

 Πεγή: Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

Πηγή: Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με τον όρο Στρατηγική Επένδυση ο νομοθέτης έχει περιγράψει την κινητοποίηση παραγωγικών δυνά-
μεων και κεφαλαίων (ν.3894/2010), εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης που έχουν την δυνατότητα να 
επιφέρουν αυτοτελώς σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα στην εθνική οικονομία. Μάλιστα, 
υπό το καθεστώς χρηματοοικονομικής δέσμευσης της χώρας σε κανόνες που έθεταν συγκεκριμένες θε-
σμικές δομές μέσα από την υπογραφή διεθνών συμβάσεων χρηματοδοτικής στήριξης (Κράτη- εταίρους, 
υπερεθνικοί οργανισμοί), ήταν προφανές ότι μια σημαντική μέθοδος εξεύρεσης εναλλακτικής χρηματο-
δότησης επενδύσεων – και όχι χρέους- ήταν μέσα από την προσέλκυση κεφαλαίων επιχειρήσεων αλλο-
δαπής και φορέων ή δομών από Τρίτες χώρες. 

Η βασική διάσταση που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τις Στρατηγικές Επενδύσεις είναι 
η ταχύτερη προώθηση και επιτάχυνση εκ μέρους του Κράτους και των ρυθμιστικών αρχών των αναγκαί-
ων διαδικασιών προκειμένου να καταστεί πραγματοποιήσιμη η επένδυση, της οποίας το πολλαπλασια-
στικό αποτέλεσμα έχει κριθεί ισχυρό για την οικονομία (με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία μπορεί 
να ποικίλλουν από κλάδο σε κλάδο, γεωγραφική περιοχή, ύψος κεφαλαιακής παρέμβασης). 

Η προηγούμενη εμπειρία από την εφαρμογή του Νόμου και έπειτα, κατέδειξε ότι η προσέλκυση επενδύ-
σεων σε μια χώρα με προβλήματα δημόσιου χρέους, που ασκεί επί μακρόν συσταλτική δημοσιονομική 
πολιτική, με δύσκαμπτη διοίκηση και δισεπίλυτα ρυθμιστικά προβλήματα (χωροταξικό, πολεοδομία, 
κτηματογράφηση, βιομηχανικές ζώνες) αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Επιπλέον, αναδείχθηκε 
στην επιφάνεια μια λανθάνουσα θεώρηση, που έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του νόμου, η οποία 
πρέσβευε ότι θα πρέπει να υπάρξει φιλική μεταχείριση για κάθε μορφής μεγάλη επένδυση, ανεξαρτήτως 
πλαισίου εφαρμογής και βιωσιμότητας. Άμεση συνέπεια ήταν, αντί να προσελκυστούν επενδύσεις με 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας, να υπάρξει συγκέντρωση αιτημάτων από προβληματικές περιπτώσεις 
επενδυτικών σχεδίων, τα οποία ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν ή να χρηματοδοτηθούν επαρκώς (φαι-
νόμενο αντίστροφης επιλογής/ adverse selection). Η δημιουργία ωστόσο φιλικού επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος δε σημαίνει την παροχή ευνοϊκότερων κινήτρων σε προβληματικές επενδύσεις.

Στη νομοθεσία για τις Στρατηγικές Επενδύσεις προβλέφθηκε ρητά η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ δημοσί-
ου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση κάποιας σημαντικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, είτε στο σκέ-
λος σχεδιασμού, είτε στο σκέλος υλοποίησης. Αυτή η πτυχή αγνοήθηκε κατά την εφαρμογή του Νόμου 
το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, αγνοήθηκαν οι χρηματοοικονομικές διαστάσεις των επενδύσε-
ων υπό ένταξη, καθώς η επίλυση των γραφειοκρατικών ζητημάτων δε συνεπαγόταν και την απελευθέ-
ρωση πόρων από το εγχώριο ή διεθνές τραπεζικό δίκτυο, λόγω του επικαλούμενου κινδύνου της χώρας.

Η ΓΣΕΒΕΕ επί της αρχής ενθαρρύνει την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις δράσεις για 
την επιτάχυνση στρατηγικών επενδύσεων, ωστόσο είχε επισημάνει με την εισαγωγή του Ν. 3894/2010 
ότι ταυτόχρονα με την βελτίωση του πλαισίου αδειοδότησης και υλοποίησης σημαντικών επενδυτικών 
έργων, θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει για τη δημιουργία ενός δεύτερου πυλώνα προώθησης επεν-
δυτικών δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα επενδυτικά σχήματα με τοπικά πολλαπλασια-
στικά οφέλη, όπως άλλωστε ήταν και η αρχική πρόθεση του νομοθέτη.

Στα επί μέρους θέματα επισημαίνονται τα εξής:

 � Να αναθεωρηθεί το πλαίσιο συμμετοχής των στρατηγικών clusters και των cluster καινοτομίας που 
συγκροτούνται από ΜμΕ, συνεταιρισμούς, σε σύμπραξη με μεγαλύτερες εταιρείες ή αναπτυξιακές 
εταιρείες του δημοσίου. Σκοπός των παραπάνω είναι η ενίσχυση τοπικής ανάπτυξης σε ευρεία κλίμα-
κα (πχ νησιά), η ανάπτυξη υποδομών και καινοτομίας (κοινωνικής και επιχειρηματικής) από μικρές 
επιχειρήσεις. Απαιτείται αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη νομική μορφή που θα πρέπει να λαμβά-
νουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί ώστε να υπάρχει κίνητρο ίδρυσης, σύστασης και ορθής εκκαθά-
ρισης σε περίπτωση αποτυχίας.

 � Να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα ο συντελεστής αύξησης απασχόλησης κατά μονάδα επενδυόμε-
νου κεφαλαίου στα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια.

 � Να συνδεθεί η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με την απόδοση βέλτιστων χρηματοοικονομικών 
εργαλείων ανά περίπτωση (δημιουργία μονάδας χρηματοδότησης). Ο ρόλος του Enterprise Greece/ 
Invest in Greece πρέπει να ενισχυθεί με συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως προς τις χρηματοδοτικές 
εναλλακτικές που θα δύναται να προτείνει.

 � Να σχεδιαστούν επενδύσεις στρατηγικής σημασίας μεγάλης κλίμακας, και να εκπονηθούν αντίστοι-
χοι διαγωνισμοί με τη συμμετοχή ιδιωτικού τομέα. Ευκαιρία αποτελεί η αξιοποίηση των χρηματοδο-
τικών πακέτων στήριξης (Juncker Investment Plan, EBRD).

 � Να συμπεριληφθούν δημόσια έργα υπό τη μορφή κοινοπραξιών σε προγράμματα χρηματοδότησης 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (τα έργα αυτά θα πρέπει να αδειοδοτηθούν κατά προτεραιότη-
τα και να ενθαρρυνθεί η παρουσία ΜμΕ μέσω δημοσίων συμβάσεων). 

 � Να αξιοποιηθεί τεχνικά η παρουσία διεθνών φορέων και οργανισμών ως προς τη λειτουργία και 
αναβάθμιση του οργανισμού Enterprise Greece.

 � Να επιταχυνθούν καθολικά όλες οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού και προσδιορισμού χρήσεων γης, 
βιομηχανικών ζωνών, κτηματογράφησης.

 � Να προσδιοριστεί ένα πλαίσιο για δημιουργία ενός μηχανισμού επιτάχυνσης επενδύσεων Fast Track 
2, όπου θα συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις υψηλού κοινωνικού, αναπτυξιακού και τοπικού/ περι-
φερειακού αποτυπώματος, με τη συνεργασία δομών της περιφέρειας, επιμελητηρίων, υπηρεσιών 
ΚΕΠ/ Μιας Στάσης και ιδιωτών επενδυτών ή αναδόχων (πχ στον κλάδο ενέργειας, στις μικρές έξυπνες 
εγκαταστάσεις-κατασκευές).
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βελτίωση του «Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας» εν γένει, προϋποθέτει την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
μηχανισμών που να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τα ενδογενή παραγωγικά τμήματα της ελλη-
νικής οικονομίας, σε επίπεδο καινοτομικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικότητας. Στις παρούσες συν-
θήκες, μια νέα πολιτική καινοτομίας για τις μικρές επιχειρήσεις οφείλει να προσανατολιστεί στην ενδυ-
νάμωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με 
αναφορά στις τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες, στα είδη και στην ποιότητα των παραγόμενων 
προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, στις ποιοτικές πλευρές της κλαδικής και γεωγραφικής εξειδί-
κευσης, στην ενίσχυση της μάθησης και των δεξιοτήτων, στη διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών, στη διαμόρφωση συμπράξεων και συνεργασιών και στην ενίσχυση της επιχειρημα-
τικής συνεργασίας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. 
Είναι γεγονός ότι το παραγωγικό τοπίο των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να 
πλήττονται από την πρωτοφανή οικονομική ύφεση, εμφανίζει διαφοροποιημένες τυπολογίες, οι οποίες 
επιτάσσουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων εργαλείων παρέμβασης. 

Επιπροσθέτως, η διαχρονική τεχνολογική υστέρηση που διαπιστώνεται σε μεγάλα τμήματα του παραγω-
γικού δυναμικού της χώρας, τόσο σε επίπεδο ενδογενών ικανοτήτων ανάπτυξης καινοτομίας όσο και σε 
επίπεδο τεχνολογικής απορροφητικής ικανότητας, αποτελεί μια επιπλέον παράμετρο που επιτάσσει την 
εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός δράσεων 
τόσο σε επίπεδο θεσμικών και δομικών παρεμβάσεων όσο και σε επίπεδο βραχυπρόθεσμης ενίσχυσης 
της επιχειρηματικής καινοτομίας. Η εκπόνηση και υλοποίηση πολιτικών μετασχηματισμού και 
διαρθρωτικής προσαρμογής πρέπει να ακολουθήσουν διαμορφωμένα πρότυπα που εν πολ-
λοίς εντάσσονται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

 � Πολιτικές-πλαίσιο, οι οποίες αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος δομημένων μηχανι-
σμών υποστήριξης μετασχηματισμών και διαρθρωτικής προσαρμογής, με έμφαση σε θέματα τεχνο-
λογικής, οργανωτικής και χρηματοδοτικής καινοτομίας, λειτουργικής ευελιξίας και ανάπτυξης σύγ-
χρονων επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση της λειτουργίας και των συνεργασιών μεταξύ 
επιχειρήσεων.

 � Πολιτικές μετασχηματισμού, με σκοπό την ενθάρρυνση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής 
μέσα από την αναδιαμόρφωση των επιχειρηματικών μοντέλων και την προσαρμογή στο νέο οικονο-
μικό περιβάλλον. 

 � Πολιτικές συνεκτικότητας, οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση του πλαισίου συνέργειας των μι-
κρών επιχειρήσεων.

 � Πολιτικές ενίσχυσης και διεύρυνσης των αγορών-στόχων, οι οποίες διευρύνουν τον ορίζοντα για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών με προσανατολισμό τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και το 
εξωτερικό.

 � Πολιτικές ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση του αν-
θρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, των δεξιοτήτων και των μηχανισμών μάθησης.

 � Πολιτικές εξωστρέφειας, σε υπερ-τοπικό, διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες αποβλέ-
πουν, κατ’ αρχάς, στην ενίσχυση των εσωτερικών διασυνδέσεων των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ 
των επιχειρήσεων με οργανισμούς γνώσης, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών, τη μεταφορά γνώ-
σης, την ανάπτυξη νέων αγορών. 

Υπό το ίδιο πρίσμα, η παρούσα προσέγγιση επιχειρεί να εξειδικεύσει τη γενικότερη συζήτηση για την 
ανάγκη πολιτικών ενίσχυσης της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων στη χώρα, αξιοποιώντας τη 
διάκριση ανάμεσα στην «τεχνολογική ανταγωνιστικότητα» –η οποία αναφέρεται περισσότερο στη δημι-

ουργία νέας γνώσης μέσα από δομές Έρευνας και Ανάπτυξης, συστηματική καλλιέργεια δραστηριοτήτων 
κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών κ.α.- και στην «ανταγωνιστικότητα ικανοτήτων» που αναφέρεται στις ικα-
νότητες αποτελεσματικής αφομοίωσης και παραγωγικής αξιοποίησης γνώσεων που προέρχονται από το 
εξωτερικό περιβάλλον και προϋποθέτουν εφαρμογή οργανωτικών καινοτομιών, ενίσχυση δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση νέων τεχνολογι-
κών συντελεστών και διαθεσιμότητα διαφοροποιημένων και κατάλληλα προσαρμοσμένων χρηματοδο-
τικών εργαλείων.

Οι παραπάνω πολιτικές μπορούν να προωθηθούν, μεταξύ άλλων, μέσα από πολύ-επίπεδα μείγματα πα-
ρεμβάσεων που θα υπερβαίνουν τις μονο-θεματικές και μονο-διάστατες προσεγγίσεις, και θα αφορούν 
σε συγκεκριμένους ενδεικτικούς πυλώνες παρέμβασης:

Α. Δράσεις Υποστήριξης και Στρατηγικής Συγκρότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος του πυλώνα παρέμβασης είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της καινοτομίας, της επιχειρηματι-
κότητας και της συνεργασίας μέσα από πολύ-λειτουργικές δομές διαχείρισης και ανάπτυξης της καινοτο-
μίας (innovation support services). Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν δομές υποστήριξης, 
σε θέματα καινοτομίας (π.χ. νέα προϊόντα), ανάπτυξης νεωτερικών επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουρ-
γίας νέων εγχειρημάτων, αναζήτησης νέων αγορών.

Β. Δράσεις Μεταφοράς Γνώσης και Στρατηγικής Πληροφόρησης για Πολύ Μικρές και Μικρές 
Επιχειρήσεις

Στόχος του πυλώνα παρέμβασης είναι η ενίσχυση των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας και αναδι-
ανομής καινοτομίας μέσα από την ανάπτυξη νέων και την προσαρμογή υφιστάμενων μηχανισμών, με 
έμφαση στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και με απώτερο στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής 
τους δραστηριότητας μέσα από τη συνεργασία με φορείς έρευνας και τεχνολογίας. Ιδιαίτερα για τις μικρές 
επιχειρήσεις, η ανάπτυξη διαμεσολαβητικών θεσμών μεταφοράς γνώσης είναι κρίσιμης σημασίας για 
την ενίσχυση της καινοτομικότητας και ανταγωνιστικότητας τους. Στο πλαίσιο αυτών των μηχανισμών, 
κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ενεργειών που θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά τεχνολογικής/κωδικο-
ποιημένης και άρρητης επιστημονικής/επιχειρησιακής γνώσης αλλά και την υποστήριξη επί των διαδι-
κασιών ενσωμάτωσης και εφαρμογής νέων τεχνολογικών συντελεστών (π.χ. ευφυή δίκτυα μεταφοράς 
τεχνολογίας προς μικρές επιχειρήσεις).

Γ. Δράσεις υποστήριξης συστάδων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δικτύων (Clusters & 
Ιnnovation Networks)

Στόχος του πυλώνα παρέμβασης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας, των διεπιχειρησι-
ακών σχέσεων, της συνεργατικής καινοτομίας, της ανοικτής καινοτομίας, της ανάπτυξης νέων συνεργα-
τικών σχηματισμών ή/και διασυνδέσεων ανάμεσα σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή/και φορείς 
έρευνας-τεχνολογίας μέσα από πολύ-λειτουργικούς ολοκληρωμένους συνεργατικούς μηχανισμούς υπο-
στήριξης των συνεργασιών και των διασυνδέσεων (‘cluster support services’) ανάμεσα σε επιχειρήσεις 
και ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παραγωγής γνώσης. Οι δράσεις αυτές θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν συνεργατικούς μηχανισμούς υποστήριξης μέσα από σύγχρονες θεσμικές και ψηφιακές 
αναπτυξιακές μορφές παρέμβασης στα παραγωγικά οικοσυστήματα.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμπερίληψη του τομέα των δημοσίων συμβάσεων στη Στρατηγική «Ευρώπη 
2020» αποτυπώνει με το πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο πολλαπλασιαστικό απο-
τέλεσμα που επιφέρουν η συγκεκριμένη οικονομική και θεσμική λειτουργία.
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Οι προβληματικές που αφορούν σε ένα σύγχρονο πλαίσιο των δημοσίων προμηθειών έχουν διττό χα-
ρακτήρα:

1. Πρέπει να διέπονται από το μέγιστο βαθμό διαφάνειας και λογοδοσίας όλων των ενδιαφερόμενων 
πλευρών.

2. Πρέπει να απαντούν στο φαινομενικά αντιφατικό στόχο της Ελληνικής οικονομίας και του Ελληνικού 
Δημοσίου που είναι 

α)  Η μείωση των τιμών αγοράς προμηθείας για την ως άνω εξοικονόμηση πόρων όπως αυτή περιγρά-
φεται στις συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα και στο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρ-
μογής.

β)  Η αύξηση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα. 

Αυτές οι δυο, κατά τα φαινόμενα αντιφατικές στοχεύσεις πρέπει να συναρθρώνονται στη νέα πολιτική 
για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να επιτυγχάνουν το μέγιστο οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα. Σε 
μεγάλο βαθμό, η διάρθρωσή τους αφορά την οικονομική δημοκρατία, τον ανταγωνισμό, την κατανομή 
του πλεονάσματος. Όπως άλλωστε προκύπτει από τα δεδομένα της δημόσιας διαβούλευσης, οι δημόσι-
ες δαπάνες απορροφούν στις χώρες της ΕΕ το 19% του ΑΕΠ , ενώ στη χώρα μας το ποσοστό αυτό ανέρ-
χεται περίπου στο 9%. Τα ποσοστά αυτά, αν και αποκλίνουν, δεν είναι καθόλου αμελητέα, και απαιτούν 
ένα σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης. Ένας διακριτός στόχος, ο οποίος σχετίζεται με την προτεραιότητα 
διαφάνειας αλλά και εξοικονόμησης πόρων (χρηματικών και ανθρώπινων) είναι η ταχύτητα λήψης απο-
φάσεων και η διαδικασία επίλυσης διαφορών και ενστάσεων. Είναι γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια 
η χώρα υπέστη σημαντικές απώλειες οικονομικού και κοινωνικού πλεονάσματος από τις εμπλοκές που 
παρατηρήθηκαν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις ολοκλήρω-
σης έργων αλλά και πληρωμών των τελικών αναδόχων. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, εκτός από τα 
έμμεσα κόστη από τις καθυστερήσεις αποφάσεων και πληρωμών, τη σημαντική αύξηση του «επιτοκίου 
προεξόφλησης» αυτών των συνθηκών, που οδηγεί σε στρεβλωτική αύξηση των τελικών τιμών στις οποί-
ες δημοπρατούνται αγαθά και υπηρεσίες.

Ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής και πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, απαι-
τείται η τεχνική και πληροφοριακή εξοικείωση ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά 
συστήματα, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, την σύγχρονη υποβολή φακέλων. Για μια μικρή επιχείρηση, το 
διαχειριστικό αυτό κόστος είναι δυσανάλογο σε σχέση με την επιχειρησιακή ικανότητα της ως προς την 
κατάρτιση προσφορών και ιχνηλάτιση των διαγωνιστικών διαδικασιών, συνθήκη η οποία δε σχετίζεται 
γραμμικά με την ικανότητα παραγωγής και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών. 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 2 στρατηγικών στόχων που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση η ανάπτυξη εργαλείων στατιστικής αποτύπωσης και ενδυνάμωσης της διαδι-
κασίας συμμετοχής των επιχειρήσεων. Η συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων, και η ιστο-
ρικότητα που παράγεται μέσα από αυτή, διευκολύνει και επικαιροποιεί το πλαίσιο άσκησης πολιτικών 
για τις δημόσιες συμβάσεις. Η στατιστική επεξεργασία και η αναγωγή ορισμένων μεταβλητών όπως η 
γεωγραφική κατανομή συμβάσεων, η κλαδική διάρθρωση συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς, η σχέση 
εγχώριας- εισαγόμενης ζήτησης και προσφοράς, το επίπεδο τιμών αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. 
Εξίσου σημαντικές παράμετροι, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται εξελικτικά, είναι οι διαδικασίες και 
οι μορφές διαγωνισμών που ακολουθούνται σχετικά με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών (πχ συμ-
φωνίες πλαίσιο, κεντρικές αγορές, ηλεκτρονικές δημοπρασίες κα). Τα δεδομένα αυτά θα διευκολύνουν 
τη διαχρονική προσαρμογή και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μόνο το 17,9% των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων έχει αναλάβει να προμηθεύσει το δημόσιο με αγαθά ή υπηρεσίες κατά το παρελθόν. Τούτο 
το εύρημα καταδεικνύει την ύπαρξη ενός ευρύτατου φάσματος παραγωγικών δυνατοτήτων που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν, αυξάνοντας το οικονομικό πλεόνασμα. Από την άλλη, δε θα πρέπει να λησμο-
νούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις δύνανται να εισφέρουν στην αλυσίδα προμηθειών, είτε ως ενδιάμεσοι 
παραγωγοί/ μεταποιητές, είτε ως τελικοί υπεργολάβοι.

Ή επιχείρησή σας έχει αναλάβει να προμηθεύσει με υπηρεσίες ή αγαθά το τελευταίο έτος κάποια 
υπηρεσία του δημοσίου, κοινωνική υπηρεσία (σχολείο, στρατό, βρεφονηπιακό σταθμό),  
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Αναφορικά, επομένως με τη συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική η εφαρμογή ενός πλήθους μηχανισμών παρακολούθησης που θα αφορά την αποτύπωση της 
άμεσης αλλά και έμμεσης συμμετοχής των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Η δημιουργία μητρώου συνερ-
γαζόμενων επιχειρήσεων και η καταγραφή της αλυσίδας υπεργολαβιών (με στοχευμένες έρευνες πεδίου) 
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μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων. Η δηλωθείσα συμμετοχή των ΜμΕ στις δη-
μόσιες συμβάσεις άλλωστε δύναται να υποκρύπτει μικρή συνεισφορά στην τελική αξία του διαθέσιμου 
αγαθού ή υπηρεσίας (δηλαδή μια μικρή επιχείρηση προσφέρει αγαθό το οποίο το έχει αγοράσει από 
μια μεγαλύτερη επιχείρηση ή αναλαμβάνει να παρέχει μια υπηρεσία μέσω υπεργολαβίας παράγοντας 
ελάχιστη ενδιάμεση αξία), υποβαθμίζοντας την εγχώρια παραγωγή ή την ποιότητα υπηρεσίας. Από την 
άλλη, μεγάλες επιχειρήσεις δύνανται να παρέχουν ένα προϊόν, στα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής του 
οποίου, συνεισέφεραν σημαντικά μικρές επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι στατιστικό αποτύπωμα ενδέχε-
ται να δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα σχετικά με την κατανομή και συμμετοχή των επιχειρήσεων. Τελικά, 
εκείνο που πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο είναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας εκ μέρους των 
μικρών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Για την καλύτερη αποτύ-
πωση της συνεισφοράς, οι αναλύσεις μας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την διάρθρωση της κλαδικής 
συμμετοχής (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, πρώτες ύλες). Όπως επίσης θα πρέπει να αξιολογείται η 
συνεισφορά στους εθνικούς στρατηγικούς στόχους (διαμετακόμιση- διευκόλυνση εμπορίου ενιαία αγο-
ρά, εξωστρέφεια, υποκατάσταση εισαγωγών κλπ).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κλάδος ενέργειας αποτελεί ίσως το νευραλγικότερο τομέα της εθνικής οικο-
νομίας, γεγονός που επηρεάζει ταυτόχρονα τόσο το μίγμα ζήτησης και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών 
στην εγχώρια οικονομία, όσο και τη διάρθρωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος (σχέση εισαγω-
γών- εξαγωγών, πληθωρισμό), άρα και εξ αντικειμένου την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Σε όρους αξίας, 
η συμβολή του κλάδου ενέργειας στο ΑΕΠ προσεγγίζει το 6%, ενώ αντίστοιχη είναι και η συμβολή στην 
απασχόληση (100,000 άμεσα ή έμμεσα απασχολούμενοι). Πρόκειται για ένα κλάδο, ο οποίος αναμένεται 
τα επόμενα 10 χρόνια να προσελκύσει πάνω από 20 δις επενδύσεις, σύμφωνα με μελέτες σχετικών ινστι-
τούτων (ΙΕΝΕ, South East Europe Energy Outlook). Μαζί με τις κατασκευές, ο κλάδος ενέργειας συσσωμα-
τώνει δραστηριότητες από πλήθος συναφών επαγγελμάτων που συνδέονται με την εγχώρια οικονομία και 
τις μικρές επιχειρήσεις (οικιακά δίκτυα, διακίνηση και εμπορία πετρελαίου, ηλεκτρολογικές- μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, μονώσεις κα). Συνολικά, με τις εξορύξεις η συμβολή στο ΑΕΠ υπερβαίνει το 10%.

Σήμερα, κάθε συζήτηση για τον κλάδο ενέργειας δεν μπορεί να αγνοεί ούτε το γεωπολιτικό ανταγωνι-
στικό ή και συμπληρωματικό χαρακτήρα που έχουν οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες δε λαμβάνουν 
αμιγώς αγοραία μορφή, δεν μπορεί να αγνοεί ούτε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ούτε τη διάρθρωση 
εξόρυξης- διύλισης- παραγωγής- εμπορίας και διακίνησης. Ασφαλώς όμως το οποιοδήποτε δυνητικό 
πλεονέκτημα προκύπτει από την ικανότητα πραγματοποίησης των επενδύσεων και αξιοποίηση των πό-
ρων, αλλιώς δεν υφίσταται ούτε σε διπλωματικό, αλλά ούτε σε οικονομικό επίπεδο όφελος.

Την περίοδο της εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, η στάση των διεθνών 
θεσμών και των πιστωτών έχει αποδείξει ότι όταν η ελληνική πλευρά αδυνατεί να σχεδιάσει συντεταγμέ-
να και μακροχρόνια, τότε είναι πιο ευάλωτη σε πάσης φύσεως παρεμβάσεις, πολλές φορές με επιβολή 
ρυθμίσεων άσχετων με το περιβάλλον στο οποίο εκδηλώνονται οι παθογένειες ή οι αστοχίες πολιτικής. 
Το ίδιο συνέβη πρόσφατα και με τις υποθέσεις πώλησης μονάδων και οργανισμών αλλά και με το συ-
νολικό πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο κατ΄ αναλογία συνέβη και με 
τις δύο πρόσφατες περιπτώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ανέδειξε η επικαιρότητα, όπου η 
θεσμική αδυναμία οδήγησε σε αντιφατικά μηνύματα προς τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία. 
Δυστυχώς, ήταν μια συζήτηση που δεν ανέδειξε τα ζητήματα στρατηγικής, αλλά συγκάλυψε τις αρρυθ-
μίες του κράτους και τη διάρθρωση και τις επιδιώξεις συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. 
Είναι σημαντικό επομένως να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κοινωνικής αλλά 
και αντικειμενικής τεχνοκρατικής συμφωνίας για τη διαχείριση του κεντρικού αυτού πυλώνα ανάπτυξης, 
χωρίς σχετικισμούς και περιπτωσιολογίες, με κανόνες και διαφάνεια.

Οι σύγχρονες προβληματικές σχετικά με τη διαχείριση του τομέα ενέργειας περιλαμβάνουν άλλωστε 
σύνθετους και διαφορετικούς ίσως και αντιφατικούς εν πολλοίς στόχους στρατηγικής που περιλαμβά-
νουν έννοιες όπως: ενεργειακή αυτονομία- επάρκεια, δίκτυα ενέργειας και εξοικονόμηση με δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας, περιβαλλοντική προστασία, ενεργειακή εξοικονόμηση, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, δίκτυα για υποδομές- μεταφορές. Είναι σαφές ότι στο σημερινό επίπεδο διαβούλευσης είναι σχε-
δόν αδύνατο να αναφερθούμε αναλυτικά και συμμετρικά σε όλες τις πτυχές και για όλες τις διαστάσεις 
που διαμορφώνουν την περίεργη γεωμετρία των σχέσεων στον τομέα ενέργειας. Για αυτό θα προσπα-
θήσουμε να αναλύσουμε τα βασικά ζητήματα και θα αναφερθούμε παράλληλα στα προβλήματα που 
αφορούν στη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χάρτη ενέργειας. 

Η στρατηγική θέση της χώρας προσδιορίζει εκ των πραγμάτων την ανάγκη αξιοποίησης αυτού του συ-
γκριτικού πλεονεκτήματος. Η χώρα θα πρέπει να είναι παρούσα στο σχεδιασμό του ενεργειακού χάρτη 
της Ευρώπης για τα επόμενα 50 χρόνια, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διεκδικήσει θέση ισχυρού 
περιφερειακού παίκτη και κόμβου διαμετακόμισης αλλά όχι μόνο. Η συμμετοχή σε projects κατασκευής 
αγωγών πρέπει να συνδεθεί με πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια, αλλά και με διεκδίκηση της εμπέ-
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δωσης της ασφάλειας δικαίου και συνόρων. Η Ελλάδα θα πρέπει να προβεί σε όλες εκείνες τις διπλω-
ματικές ενέργειες που εξυπηρετούν τους στόχους της ενεργειακής απεξάρτησης και της αξιοποίησης της 
γεωστρατηγικής θέσης (υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ενισχυθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως αυτή 
της τριμερούς Ισραήλ- Αιγύπτου-Κύπρου). Η πρόσφατη πρωτοβουλία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στο 
Βουκουρέστι που έθεσαν ως στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής και 
τη διαφοροποίηση των επενδύσεων σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Παράλληλα, στο σκέλος της περιβαλλοντικής προστασίας και της κλιματικής αλλαγής, η χώρα έρχεται να 
καλύψει τις δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη σταδιακή υποκατάσταση της χρήσης 
λιγνίτη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος κάλυψης του 50% των αναγκών σε ενέργεια από ΑΠΕ 
και της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% έως το 2030 είναι φιλόδοξοι, αλλά υπό 
όρους (τεχνολογικούς, θεσμικούς) δύνανται να προσδώσουν στη χώρα κάποια συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα που συνέχουν με τη γεωμορφία και το κλίμα.

Ενέργεια

Στο σκέλος της προσφοράς, ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις είναι το υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο τις καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές 
στο διεθνές περιβάλλον και απειλεί τη βιωσιμότητά τους στο εσωτερικό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο 
διατρέχει τόσο τις δραστηριότητες της βαριάς βιομηχανίας, όσο όμως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
γεγονός που υποτιμάται συχνά στο δημόσιο διάλογο. 

Τα χρόνια της κρίσης, παρά τη σημαντική κάμψη της ζήτησης, των τιμών του πετρελαίου (τα 2 τελευταία 
χρόνια) και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φορολογική πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις τόσο στον πρω-
τογενή τομέα όσο και τη βιομηχανία. Η αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, η ενσωμάτωση 
του κόστους ΑΠΕ και η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης επιβάρυνε δυσανάλογα τις μικρές 
επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τον επίσημα στοιχεία της Eurostat, οι χρεώσεις τόσο στη χαμηλή όσο και στη μεσαία κλίμακα 
κατανάλωσης βρίσκονται στις πρώτες δέκα θέσεις στην ΕΕ (για to 2016, 10η πιο ακριβή σε χρηματικές μο-
νάδες ευρώ, και 8η πιο ακριβή σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων). 

Παράλληλα, στην πρώτη φάση ανάπτυξης των ΑΠΕ καλλιεργήθηκαν στρεβλές προσδοκίες και ασκή-
θηκαν μονοδιάστατες πολιτικές αναφορικά με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και αυτό 
επηρέασε την ενεργειακή και βιομηχανική πολιτική.

Σε σχέση με το κόστος παραγωγής είναι προφανές ότι η κρίση οδήγησε πολλές επιχειρήσεις σε ένα υψηλό 
ποσοστό ληξιπρόθεσμων οφειλών και αδυναμίας πληρωμών, γεγονός που προκάλεσε νέες παρεμβάσεις 
με στρεβλές τιμολογήσεις για την αποκατάσταση των ροών πληρωμών στην επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Οι ρυθμίσεις που προωθήθηκαν στον τομέα ενέργειας τα τελευταία χρόνια τόσο μέσα από τις έκτακτες 
μνημονιακές νομοθετήσεις αλλά και τις αποφάσεις των διοικήσεων για τη μεταβολή των τιμολογίων 
εξυπηρετούσαν τη βραχυπρόθεσμη ανάγκη κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, δεν είχαν ανα-
πτυξιακό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα διακινδύνευαν την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και 
την ίδια την ουσία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ορυκτός Πλούτος

Αντίστοιχα, στο σκέλος των εξορυκτικών εκμεταλλεύσεων, η χώρα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα ως 
προς τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρώτων υλών, αλλά θα πρέπει να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο 
κανόνων, να αδειοδοτήσει και να χωροθετήσει δραστηριότητες που θα επιλέξει με όρους αειφορίας και να 
ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο. Η συζήτηση που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα σχετικά με την αδειοδότη-
ση εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε μεγάλο βαθμό συσκοτίζει, καθώς ασχολείται αποσπασματικά, χωρίς 
να αναδεικνύει τη στρατηγική της χώρας σχετικά με τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Η αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενεακή ισορροπία σε επίπεδο ασφαλιστικού 
συστήματος, αλλά και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου ως 
μέσο ενίσχυσης των ασφαλιστικών συστημάτων δεν είναι νέα ιδέα, χωρίς εφαρμογή σε άλλες χώρες. Είναι 
πρωτοπόρα όμως, υπό την έννοια ότι συγκροτεί ένα οιονεί «κουμπαρά- καλάθι» αξιών, ο οποίος εκτείνε-
ται στο μέλλον και δύναται να αξιοποιηθεί για επενδυτικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη 
πρόταση θέτει στο επίκεντρο τη συσχέτιση ανθρώπινου κεφαλαίου και φυσικών πόρων που διαθέτει κάθε 
χώρα: όσο πιο αποδοτική χρήση των πόρων γίνεται, τόσο το μερίδιο στη μελλοντική κοινωνική ευημερία 
αυξάνεται. Το παράδειγμα της Νορβηγίας καταδεικνύει ότι τα οφέλη είναι πολλά και πολλαπλασιαστικά. 
Εκτός από τη δημιουργία αξίας, παράγεται ένα δίχτυ ασφαλείας και προσαρμογής σε δύσκολες οικονομικά 
περιόδους. Παράλληλα, δίνεται σήμα στις αγορές και τα διάφορα επενδυτικά ταμεία ότι η χώρα εργάζεται 
επί τη βάση ενός μακρόπνοου σχεδιασμού, και αυτό διαμορφώνει ένα περισσότερο ελκυστικό περιβάλ-
λον. Οι νέοι άνθρωποι αξιοποιούν τις τεχνολογικές προοπτικές παραμένοντας στη χώρα και συμβάλλοντας 
στην αύξηση της παραγωγικότητας, στο δημογραφικό και την απασχόληση. Στην επικείμενη Συνταγματική 
αναθεώρηση είναι σκόπιμο, να υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός ταμείου διαγενεακής αλληλεγ-
γύης, που θα χρηματοδοτείται με πόρους από την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Συνοπτικά, οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τις προτεραιότητες άσκησης πολιτικής στον τομέα ενέργειας στα-
χυολογούνται περιληπτικά ως ακολούθως:

1. Χάραξη εθνικής πολιτικής για τη διασύνδεση της αξιοποίησης των ενεργειακών και μεταλλευτικών 
πόρων, σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα και το διαγενεακό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ειδι-
κότερα, η πρόταση αυτή πρέπει να αποτελέσει κεντρική εθνική θέση τόσο στην περίπτωση της αξι-
οποίησης των υδρογονανθράκων, όσο και σε άλλες επενδύσεις με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
υλοποίησης και επίτευξης κερδοφορίας. Παράλληλα, να προσδιοριστεί μεσοπρόθεσμα στο μέτρο 
του δυνατού ένα άριστο μίγμα επενδύσεων και χρήσης εγκαταστάσεων για ΑΠΕ (γεωθερμία, αιολικά 
πάρκα, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα). 

2. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων (με τήρηση των περι-
βαλλοντικών όρων) θα πρέπει να συμφωνηθεί και να υιοθετηθεί συνολικά από το πολιτικό σύστημα 
και να εφαρμόζεται δίχως αστερίσκους ή καθυστερήσεις.

3. Ενθάρρυνση επενδύσεων για την κυκλική οικονομία, όπου θα περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση με-
θόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, με αντίστοιχα προγράμ-
ματα χρηματοδότησης. Παράλληλα, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
των ΜΜΕ, με δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα είναι η εισαγωγή περιβαλλοντικής κουλτούρας και 
ενεργειακής κοστολόγησης/ εξοικονόμησης στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

4. Πλήρης καθορισμός των ζωνών εκμετάλλευσης για την αξιοποίηση των πηγών ενέργειας και τις 
εξορύξεις. Το χωροταξικό πλαίσιο πρέπει να αφορά συνολικά στο σχεδιασμό των χρήσεων γης, της 
αποκατάστασης και να περιλαμβάνει όλες τις μεταλλευτικές και εξορυκτικές δραστηριότητες (από 
λατομεία μαρμάρου μέχρι σύγχρονες εξορύξεις πετρωμάτων, όπως ζεόλιθος, χρυσός κα). 
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5. Διεύρυνση των δικτύων τροφοδοσίας, σε αστικό και περιφερειακό ιστό, σχετικά με τη χρήση εναλ-
λακτικών μορφών ενέργειας (επενδύσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν παγώσει). Ιδι-
αίτερα, η επέκταση δικτύων φυσικού αερίου σε αστικές/ ημιαστικές περιοχές θα απελευθερώσει ση-
μαντικό μέρος από το πλεόνασμα καταναλωτή (ακόμη κι ως αφηρημένη έννοια), το οποίο μπορεί να 
αναπροσανατολιστεί σε άλλες παραγωγικές, επενδυτικές και καταναλωτικές επιλογές.

6. Επέκταση προγράμματος εξ οικονομώ στην επιχείρηση. Η συγκεκριμένη δράση θα διαμορφώσει 
όρους ενεργειακής αναβάθμισης και διαφοροποίησης πηγών ενέργειας, και θα καταστήσει τις επιχει-
ρήσεις βιώσιμες και ανταγωνιστικές, τουλάχιστον ως προς το σκέλος μείωσης του πάγιου κόστους 
λειτουργίας. Επιπρόσθετα, σε μια περίοδο κρίσης του τομέα κατασκευών, θα επιτρέψει σε ένα πλήθος 
συναφών επαγγελμάτων περί των εγκαταστάσεων και οικοδομικών εργασιών να αναπτύξουν δίκτυα 
και συνέργιες, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Η πολιτική της εξοικονόμησης 
ενέργειας, απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται από χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συνδυάζουν 
επιχορήγηση και χαμηλότοκα δάνεια, με παράλληλη τυχόν φορολογική ελάφρυνση σε περίπτωση 
παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης υψηλού αρχικού κόστους.

7. Αντίστοιχες δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για τα δημόσια κτήρια θα πρέπει να έχουν ως υποψή-
φιους αναδόχους και μικρές/ μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα και με την κατευθυντήρια γραμμή 
της ΕΕ για την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. 

*Οι δράσεις 6 και 7 θα πρέπει να συνδεθούν με ένα ευέλικτο πλαίσιο παρεμβάσεων ενεργειακής 
εξοικονόμησης που δε θα επιβαρύνει σημαντικά το μίγμα εισαγωγών- εξαγωγών, και θα προσαρ-
μόζεται στις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού κλίματος και αναγκαιότητας κατασκευών. Η διαδικασία 
προτυποποίησης (standardization) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω.

8. Σύναψη ή και επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών με εταιρείες που έχουν αναλάβει ενεργει-
ακές επενδύσεις για παροχή φθηνότερης ενέργειας σε τοπικές οικονομίες (πχ αγωγός TAP).

9. Σε επίπεδο παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις 
για την παραγωγή/ συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού/ δικτύων/ πάνελ ηλιακής ενέργει-
ας/ και άλλων τεχνολογιών στην Ελλάδα.

10. Στον κλάδο πετρελαίου, απαιτείται η ενεργοποίηση της νομοθεσίας για τη σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής σχετικά με την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε τόνωση του 
ανταγωνισμού και μείωση των τιμών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο υγιούς λει-
τουργίας του ανταγωνισμού στον κλάδο πετρελαιοειδών (από το 2008, που ο αριθμός των πρατηρί-
ων ήταν 8,500 – με 100 ιδιολειτουργούμενα, σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αριθμός τους έγινε 6,000- με 
1,100 ιδιολειτουργούμενα πρατήρια). Τούτο αφορά πολιτικές τιμών, συμβάσεις, ολιγοπωλιακή θέση 
χονδρεμπόρων κα.

11. Η ανάπτυξη υποδομών για την ενεργειακή αυτονομία και αρδευτική- υδρευτική κάλυψη των νησιών 
είναι στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, για τον τουρισμό, για τις προοπτικές αυτών των πε-
ριοχών. Ο σχεδιασμός για προγράμματα αφαλάτωσης, ηλεκτρολογικής διασύνδεσης και λειτουργι-
κής απεξάρτησης από το πετρέλαιο είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον και την ανθεκτικότητα της 
περιφέρειας.

12. Αντίστοιχα, η διασύνδεση ναυτιλίας, διακίνησης πετρελαιοειδών, ναυπήγησης νέων πλοίων και σύν-
δεσης των νησιωτικών περιοχών πρέπει να τεθεί σε νέα βάση, με αναβάθμιση του στόλου, αξιοποί-
ηση του ρόλου των ελληνικών λιμένων και των ναυπηγείων. Για την αποφυγή περιβαλλοντικών 
κρίσεων, απαιτείται η δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κρίσε-
ων, διότι οι εξωτερικότητες και οι ζημίες είναι πολύ ευρύτερες από το πλήγμα που δέχεται η δημόσια 
εικόνα της χώρας. Είναι ζήτημα θεσμικής και διοικητικής εγκυρότητας. 

Τουρισμός

Από τη δεκαετία του ’60 και έπειτα ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι κατασκευές αποτέλεσαν τους αναπτυξι-
ακούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, έτσι όπως προδιαγράφηκαν στα σχέδια ανασυγκρότησης της 
μεταπολεμικής Ελλάδας και εφαρμόστηκαν ως μέρος της διαδικασίας προένταξης της χώρας στον ευ-
ρωπαϊκό πυρήνα. Αναμφίβολα, τα χρόνια που ακολούθησαν ο τουρισμός συνεισέφερε σημαντικά στην 
αναπτυξιακή διαδικασία (έστω και με στρεβλώσεις), στην αύξηση της απασχόλησης και την περιφερειακή 
ανάπτυξη.

Σήμερα, μετά από 7 χρόνια ύφεσης στην ελληνική οικονομία αλλά και εν μέσω παρατεταμένων περιό-
δων συστημικής κρίσης της αγοράς τουρισμού, - εξ αιτίας της παγκόσμιας ύφεσης αλλά και περιφερεια-
κών συρράξεων που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά- , ο τουρισμός συγκεντρώνει ξανά το ενδιαφέρον 
εγχώριων και διεθνών πολιτικών και φαντάζει ως το βασικό εργαλείο υπέρβασης της κρίσης στη χώρα 
μας. Η Ελλάδα βασίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας της στον τουρισμό. Αυτό γίνεται εύκολα 
αντιληπτό από το γεγονός ότι το 18% του ΑΕΠ προέρχεται από την τουριστική δραστηριότητα. 

Η μονοδιάστατη ανάδειξή του ως συγκριτικό πλεονέκτημα, ωστόσο, λησμονεί τις παραμέτρους εξάρτη-
σης και εποχικής τυχαιότητας που έχει ο συγκεκριμένος κλάδος. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός που γίνεται 
σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, δε θα πρέπει να υπεισέρχεται σε κοντόθωρες διαπιστώσεις και τακτι-
κές παροδικού οφέλους, αλλά θα πρέπει να αφορούν τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική της χώρας 
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σε όλο το πλέγμα οικονομικών δραστηριοτήτων και τοπικών- περιφερειακών διεργασιών (τουριστικό 
προϊόν, υποδομές, μεταφορές, ποιότητα υπηρεσιών, διεύρυνση χώρου και χρόνου, σημεία υποδοχής, 
εργασιακές σχέσεις).

Τα τελευταία χρόνια και παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο τουριστικός κλάδος έχει 
αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική. Κατ’ επαγωγή το τουριστικό μας προϊόν θα πρέπει να προστα-
τευτεί και ενισχυθεί διότι μπορούμε να προσδοκούμε άμεσα οφέλη και να στηριχθούμε ώστε να 
ξεπεράσουμε την κρίση. 

Επομένως, ο προσανατολισμός θα πρέπει να είναι ενισχυτικός και ρυθμιστικός, και όχι ανασταλτικός ως 
προς τις επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί ή πρόκειται να προκύψουν. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται 
ότι και άλλοι κλάδοι σημαντικοί για την ελληνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή θα πρέπει να πα-
ραμεληθούν. Η συμπληρωματικότητα των κλάδων είναι μια sine qua non προϋπόθεση για μια βιώσιμη 
πολιτική ανάπτυξης. 

Από την άλλη χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα όπως το γραφειοκρατικό και διοικητικό κόστος συμμόρ-
φωσης, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης που οφείλονται στην έλλειψη χωροταξικών σχεδίων 
και καθορισμού των θεσμικών γραμμών και η πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού πλαισίου αποτελούν 
ανασχετικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων. Ενώ η υπεροφορολογηση και έλλειψη ρευ-
στότητας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας κυρίως 
για τις μικρότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Η απουσία επίσης ποιοτικών στατιστικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα 
ή έμμεσα στον κλάδο καθιστά τον οποιοδήποτε σχεδιασμό προβληματικό.

Άμβλυνση της εποχικότητας

Στην χώρα μας που ο τουρισμός είναι μαζικός ήταν φυσιολογικό να αναπτυχθεί αρκετά η παροχή all 
inclusive υπηρεσιών στα ξενοδοχεία. Η δραστηριότητα αυτή έχει δημιουργήσει κατά περιόδους έντο-
νες αντιδράσεις. Ωστόσο ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των τουριστών κρατών-μελών της Ε.Ε.. Αυτό 
τεκμαίρεται από τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου που διαχρονικά καταγράφει ότι σχεδόν το 50% των 
Ευρωπαίων τουριστών αναζητούν τουριστικούς προορισμούς που βασίζονται στο μοντέλο «Ήλιος και 
Θάλασσα». Αυτό μας υποδεικνύει - δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών που επι-
σκέπτονται την χώρα μας είναι από την Ευρώπη (περίπου 85%) - ότι ο μαζικός τουρισμός στην χώρα μας 
και παράλληλα και οι all inclusive υπηρεσίες έχουν μια μεγάλη πηγή πελατών γι’ αυτό και παρουσιάζουν 
αυτή την δυναμική. 

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και 
την αναζήτηση νέων αγορών. Θα πρέπει με άλλα λόγια να επιτύχουμε σταδιακά την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, που μπορεί να συνεισφέρει στην ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού στην χώρα 
μας, στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στην καλύτερη διάχυση της τουριστικής κίνησης στις τοπικές 
αγορές, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας, στην δημιουργία σταθερών θέσεων 
απασχόλησης και στην αντιμετώπιση των όποιων στρεβλώσεων στην τουριστική αγορά.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει:

 � Να προωθηθεί ο εναλλακτικός τουρισμός (πολιτιστικός, φυσιολατρικός, αθλητικός, ιατρικός κλπ). 
Αυτό σημαίνει μουσεία ανοιχτά, περιηγητικές δραστηριότητες και διαδρομές, αθλητικές εκδηλώσεις 
κλπ. Αφήνουμε δυστυχώς αναξιοποίητα αγαθά που απλόχερα μας έχουν κληροδοτηθεί όπως οι 
αρχαιολογικοί χώροι, η βιοποικιλότητα, τα αγροδιατρόφικα προϊόντα. 



43

42 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 � Να δοθεί έμφαση στην καινοτομία. Το διαδίκτυο, τα smart-phones και τα tablets αλλάζουν εκ βά-
θρων την αντίληψη για τον τουρισμό. Πρακτικές όπως η κράτηση του τελευταίου λεπτού, ο τουρι-
σμός του σαββατοκύριακου, η «πόλη διάλλειμα» (city break) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. 

 � Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών παραγωγικών και επιχειρη-
ματικών κλάδων και η συνεργασία των τοπικών φορέων με τις τουριστικές και επιχειρηματικές 
ενώσεις, ώστε τα οφέλη να είναι πολλαπλά. Για παράδειγμα η παροχή ελληνικού πρωινού που 
θα αποτελείται από ελληνικά προϊόντα μιας τοπικής αγοράς προϋποθέτει μια τέτοια συνέργεια.

 � Θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα επενδύσεων για τη βελτίωση των υποδομών στους του-
ριστικούς προορισμούς (αεροδρόμια – μέσα μαζικής μεταφοράς – Ιατρικά Κέντρα). 

 � Θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλες πρωτοβουλίες για την ενεργειακή και υλική αυτονομία 
των τουριστικών προορισμών (προγράμματα αφαλάτωσης για παροχή ύδρευσης, αξιοποίηση 
ΑΠΕ) 

 � Ή ακτοπλοΐα και ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να αποτελέσουν βασικά εργαλεία ανάδειξης εναλ-
λακτικών αλλά και παραδοσιακών προορισμών. Ή μορφολογία του ελληνικού χάρτη συγκοι-
νωνιών- μεταφορών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό.

 � Διευκόλυνση των επενδύσεων. Αυτό προϋποθέτει την δημιουργία ενός ελκυστικού, διαφανούς 
και αξιόπιστου φορολογικού περιβάλλοντος που θα εγγυάται ασφάλεια και σταθερότητα στον 
επενδυτή. Παράλληλα η επαναθεσμοθετήση του αφορολόγητου αποθεματικού θα βοηθήσει 
πολλές, κυρίως μικρομεσαίες, επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις ή και να προ-
χωρήσουν σε επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

 � Λειτουργία τουριστικής περιοχής (καταστήματα ανοικτά, εστιατόρια κλπ). Σε πολλές τουριστι-
κές περιοχές τα καταστήματα στις χαμηλές περιόδους είτε υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν 
καθόλου. Ο επιχειρηματίας όμως για να ανοίξει το μαγαζί του θα πρέπει να αναμένει πελάτες. 

 � Ή στόχευση σε υψηλότερης εισοδηματικής επιφάνειας επισκέπτες, οι οποίοι θα αφήνουν και 
περισσότερα χρήματα κατά την παραμονή τους. 

 � Τα τελευταία υφεσιακά χρόνια ο εσωτερικός τουρισμός έχει καταρρεύσει. Ένα σημαντικό μέρος 
της εσωτερικής τουριστικής κίνησης βασίζεται στον κοινωνικό τουρισμό. Θεωρούμε ότι εάν τα 
μισά δελτία του κοινωνικού τουρισμού χορηγούνταν για χρήση αποκλειστικά την μεσαία ή χα-
μηλή περίοδο της τουριστικής κίνησης θα έδιναν μια ώθηση στην άμβλυνση της εποχικότητας 
που επιδιώκεται. Ωστόσο αυτό είναι κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

 � Επέκταση του target group των τουριστών και προς την λεγόμενη τρίτη ηλικία (συνταξιούχοι). 
Πάνω από το 20% των Ευρωπαίων είναι ήδη πάνω από 65 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι η μόνη 
κατηγορία που, σύμφωνα με τις έρευνες, θα συνεχίζει να αναπτύσσεται στο κομμάτι του τουρισμού 
και κάνει διακοπές κατά 33% περισσότερο σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες. 

Γενικά η προσπάθεια άμβλυνσης της εποχικότητας από τους επιχειρηματίες του χώρου προϋποθέτει 
ιδιαίτερη προσπάθεια και ανάληψη ρίσκου. Μέσα σε ένα ασφυκτικό φορολογικό και γραφειοκρατι-
κό πλαίσιο και παράλληλα με την απουσία χρηματοδότησης και τις ελλιπείς υποδομές είναι αρκετά 
δύσκολο να αναληφθούν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. 

Χρειάζεται συνεπώς το Κράτος να συνεισφέρει με: 

 � την δημιουργία ενός δίκαιου και κυρίως σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, 

 � την ρεαλιστική ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, 

 � την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και γενικότερα του γραφειοκρατικού και διοι-
κητικού κόστους συμμόρφωσης (η απλοποίηση των διαδικασιών θα απελευθερώσει πόρους 

από το δημόσιο που μπορούν να κατευθυνθούν προς τον έλεγχο συμμόρφωσης των επιχειρή-
σεων υπό την προϋπόθεση πάντα ενός σαφούς και απλού ρυθμιστικού πλαισίου), 

 � την βελτίωση των υποδομών (οδικοί άξονες, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, μαρίνες, αερο-
δρόμια κλπ). 

 � Θα πρέπει κάποια στιγμή οι συναρμοδιότητες των αρχών (Δήμοι – Περιφέρειες – Υπουργεία) 
να ξεκαθαρίσουν. Σε πλήθος θεμάτων προκαλούν σύγχυση και μεγάλες καθυστερήσεις. Εδώ 
οι απόψεις όλων των φορέων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στα πλαίσια του ευρύτερου 
διαλόγου για τον Τουρισμό αλλά και την οικονομία της χώρας μας συνολικά.

Κινέζοι τουρίστες

Οι Κινέζοι τουρίστες, με βάση διάφορες έρευνες, είναι αυτοί που θα κινήσουν τον παγκόσμιο τουρισμό τα 
επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Τουρισμού της Κίνας, ο αριθμός των Κινέζων 
τουριστών που ταξιδεύει στο εξωτερικό έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
Κινεζικής Ακαδημίας Τουρισμού αναμένεται να ανέλθει στα 200 εκατομμύρια το 2020. 

Η μέση ταξιδιωτική δαπάνη ανά Κινέζο τουρίστα διαμορφώνεται στα 1,086 δολάρια χωρίς την διαμονή. Το 
58% των τουριστών πραγματοποιούν 2-3 διανυκτερεύσεις που σημαίνει ότι επισκέπτονται περισσότερους 
από έναν προορισμό ανά ταξίδι. Τα τρία βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού είναι η ασφάλεια σε ποσοστό 



45

44 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

48%, η πολιτιστική κληρονομιά σε ποσοστό 37%, η γαστρονομία σε ποσοστό 29% και η σχέση αξίας προς 
τιμή σε ποσοστό 26%. Το 96% των ταξιδιών των Κινέζων στο εξωτερικό γίνεται για λόγους αναψυχής. Τα 
2/3 των Κινέζων προτιμούν να ταξιδεύουν μεμονωμένα και όχι με ομαδικά ταξιδιωτικά πακέτα. Τα 3/4 των 
Κινέζων ζητούν τα ξενοδοχεία να μεταφράσουν τα έντυπα και τις ιστοσελίδες τους στην κινεζική γλώσσα. 
Το 42% επιθυμεί το προσωπικό στα ξενοδοχεία να μιλάει κινέζικα. Το 30% πραγματοποιούν τις διακοπές 
βασιζόμενοι σε συστάσεις της οικογένειας και των φίλων, ενώ το 27% ενημερώνεται από μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για την επιλογή του προορισμού.

Συνοπτικά συμπεραίνουμε ότι οι Κινέζοι δίνουν έμφαση στον πολιτισμό, στο καλό φαγητό και στην άνετη 
διαμονή, ενώ δεν προτιμούν τα οργανωμένα ταξίδια με γκρουπ. 

Σημαντικό επίσης στην προσέλκυση κινέζων τουριστών είναι η χαλάρωση των διαδικασιών χορήγησης βί-
ζας. Οι Βρετανία που έχει γνωρίσει μείωση των αφίξεων κινέζων τουριστών και διατηρεί αυστηρό καθεστώς 
χορήγησης βίζας εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης του καθεστώτος αυτού. Στον αντίποδα, χώρες όπως 
η Ελβετία που απλοποίησαν τις αντίστοιχες διαδικασίες, είδαν τον αριθμό των Κινέζων επισκεπτών και τα 
έσοδά τους να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς.

Στην χώρα μας ο αριθμός των Κινέζων τουριστών εκτιμάται για το 2017 στις 170.000. Κατέχουμε δηλαδή ένα 
πολύ μικρό μερίδιο αγοράς. Ο πλέον δημοφιλής προορισμός των Κινέζων είναι η Σαντορίνη, την οποία επι-
σκέπτονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους βοηθώντας έτσι στην επιμήκυνση της τουριστικής της περιόδου.

Τα παραπάνω αποτυπώνουν την ευκαιρία που προκύπτει για τον ελληνικό τουρισμό εάν καταφέρει να 
αναπτύξει τον εναλλακτικό τουρισμό, την πύκνωση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ 
Κίνας και Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο, και την απλούστευση των διαδι-
κασιών χορήγησης βίζας.

Κρίσιμη η συμβολή των περιφερειών

Η συμβολή των περιφερειών στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, στην επιμήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου και στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι κρίσιμη.

Οι περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν στην δόμηση ενός τουριστικού προφίλ που εκτός από την 
φυσική ομορφιά του τόπου να επεκτείνεται σε πεδία όπως η παράδοση και τα έθιμα, η γαστρονομία, η 
οινική περιήγηση, ο περιπατητικός τουρισμός κ.α (παράδειγμα Περιφέρεια Κρήτης)

Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την τοπι-
κή αλλά και εθνική οικονομία, την εξωστρέφεια και την τοπική ανάπτυξη διότι δρουν πολλαπλασιαστικά 
και διαχέονται στο σύνολο της τουριστικής οικονομίας. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη στην ποικιλία των τουριστικών προϊόντων αποτελεί το «κανάλι» μέσα απ’ το 
οποίο μπορούν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες να προβληθούν παράλληλα με την προβολή της Πε-
ριφέρειας. Η ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, αποτελεί το «πάντρεμα» των ποιοτικών τοπικών προϊό-
ντων με το τουριστικό προϊόν στο οποίο στηρίζεται ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν πραγματικές προοπτικές για την ανάπτυξη δράσεων που 
θα εμπλουτίσουν το ήδη υπάρχον τουριστικό προϊόν, θα οδηγήσουν στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, και θα δημιουργήσουν ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, δημιουρ-
γώντας παράλληλα και ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Είναι γνωστό πως η συμμετοχή συμπληρωματικών κλάδων του τουρισμού, αναβαθμίζει την ταξιδιωτική 
εμπειρία και το σύνολο της επιχειρηματικότητας ωφελείται, τόσο οικονομικά όσο και επικοινωνιακά, κα-
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θώς επιτυγχάνεται καλύτερη, δωρεάν προβολή, μέσω των ικανοποιημένων επισκεπτών. Άλλωστε, του-
ρισμός δεν μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά μια γενικότερη φιλοσοφία, 
μια δυναμική μυσταγωγία τεχνικής, σεβασμού και προσφοράς.

Γαστρονομικός τουρισμός

Σημαντική προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προ-
ϊόν, αποτελεί ο κλάδος της εστίασης. Η ελληνική 
γαστρονομία, που βασίζεται στη μακραίωνη παρά-
δοση χιλιετηρίδων, δίνει τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας ενός ισχυρού διατροφικού προτύπου, ικανού 
να δίνει έναυσμα στον τουρίστα να επιστρέψει 
στην Ελλάδα αλλά και να μάθει το παιδί του να 
τρώει σωστά και ελληνικά. Παράλληλα αποτελεί 
ερέθισμα ικανό να ανατροφοδοτήσει τον ελληνικό 
τουρισμό αποτελώντας διαβατήριο εξωστρέφειας. 

Δημιουργείται λοιπόν, σιγά αλλά σταθερά, ένα 
τουριστικό πακέτο «γαστρονομικής μνήμης» το 
οποίο μπορεί να είναι ανθεκτικό στον εκάστοτε 
τουρίστα. Μάλιστα το πακέτο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι 
που ταξιδεύουν αποκλειστικά για διατροφικούς λόγους, ενώ πάντα το καλό φαγητό υποκινεί και με-
γαλύτερη τουριστική δαπάνη. Αξίζει να λάβουμε υπόψη ότι ο τουρίστας που θα ταξιδέψει για να απο-
λαύσει τις γαστρονομικές υπηρεσίες μιας χώρας, είναι επαγγελματικά καταξιωμένος στο χώρο του, έχει 
υψηλότερο εισόδημα από το μέσο τουρίστα, είναι μορφωμένος, είναι υποστηρικτής αξιών, ζητά ολιστική 
«κατανάλωση» του πολιτιστικού πακέτου μιας χώρας και έχει καλύτερη δυνατότητα απορρόφησης της 
γνώσης. Η γαστρονομία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως διακριτό τουριστικό προϊόν και συνεπώς να 
ενταχθεί στο «χαρτοφυλάκιο» του ελληνικού τουρισμού. 

Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Ευ-
ρωβαρόμετρου, το 2015, το 27% των ταξιδι-
ωτών, απάντησε ότι ένας από τους βασικούς 
λόγους επιλογής του προορισμού, ήταν η γα-
στρονομία. Ακόμα πιο ειδικά, το 12% των επι-
σκεπτών της χώρας μας, το 2015, τοποθέτη-
σαν τη γαστρονομία ως ουσιαστικό λόγο 
επιλογής της Ελλάδας, ως χώρας διακοπών. Η 
αξιοποίηση της τοπικής προέλευσης των προ-
ϊόντων προϋποθέτει υψηλή τεχνογνωσία, 
αποτελεί τη βάση του regional marketing και 
συνήθως ξεκινάει μέσα από πρωτοβουλίες 
ιδιωτικού χαρακτήρα. Σήμερα φαίνεται να 
έχουν συνειδητοποιήσει όλοι, οι παραγωγοί, 

οι επιχειρήσεις, οι φορείς ότι αν δεν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνέργιες, τόσο σε τοπικό, αλλά και 
υπερτοπικό επίπεδο, η χάραξη εναρμονισμένης και βιώσιμης πολιτικής, δεν είναι εφικτή. Οι τοπικές οικο-
νομίες αναπτύσσουν ταχύτατα τα αντισώματα απέναντι στην κρίση αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ όσοι υπο-
βάθμιζαν το ρόλο της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της συμβολής της στο ΑΕΠ, έχουν αναθεωρήσει. 

Αγροδιατροφικός τομέας

Η προτεινόμενη εφαρμογή έχει ως σκοπό την υλοποίηση και τη λειτουργία του προαναφερόμενου πλαι-
σίου του έργου «Προσαρμογή επιχειρήσεων στα νέα αναπτυξιακά δεδομένα 2014-2020» στο τομέα 
της αγροτοδιατροφής ώστε να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των 
αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή), να ενισχυθεί η προσαρμο-
στικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν σχετικές παραγωγικές συνέργειες. Η συγκεκριμένη 
ενίσχυση απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, όσο και σε 
αντίστοιχα συνεργατικά σχήματα και συμπράξεις. 

Στο πλαίσιο της Δράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο 
υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
αγροτοδιατροφικό τομέα, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτό-
μων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση 
της συνεργασίας και της δικτύωσής τους. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση, θα εφαρμοστεί το Σχέδιο Δράσης και οι υπηρεσίες 
που έχουν περιγραφεί παραπάνω με σχετικές προσαρμογές 
ως προς το περιεχόμενο των εργαλείων και τις ανάγκες των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι: 

I. επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα και πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα καθώς και 
επιχειρήσεις παροχής διασυνδεδεμένων υπηρεσιών στο τομέα των τροφίμων (π.χ. εστίαση), 

II. συν-ομαδώσεις επιχειρήσεων και συνεργατικοί σχηματισμοί που αναπτύσσουν συνεργατική δραστη-
ριότητα με έμφαση στην προσαρμοστικότητα, την διαφοροποίηση, την εξωστρέφεια και την καινοτο-
μία (π.χ. αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, συμπράξεις επιχειρήσεων). 

Οι στόχοι της συγκεκριμένης εφαρμογής ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

 � υποστήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αγροτοδιατροφικού τομέα ως προς την εισαγωγή 
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας καθώς και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών, 

 � παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευ-
σης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία, 

 � καλλιέργεια συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, 
με στόχο την παραγωγή οικονομιών κλίμακας, 

 � ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες ειδικότητες του τομέα καθώς και 
ενίσχυση των αναγκαίων γενικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που αναδείχθηκαν από τις πρόσφατες 
έρευνες του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Δεξιοτήτων (Έρευνες κοινωνικών εταίρων, αναλύσεις 
και προγνώσεις ΕΙΕΑΔ, μελέτες περιφερειών κοκ), 

 � ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, και σύνδεσή με νέες αγο-
ρές στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

 � σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων με τη χρήση νέων τεχνολογικών και 
οργανωτικών προτύπων (π.χ. ψηφιακές πλατφόρμες, δίκτυα συνεργασίας).

Η παραπάνω εφαρμογή θα μπορούσε πιλοτικά να υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες με εξει-
δίκευση, κρίσιμη μάζα και εκτιμώμενο ενδιαφέρον και δραστηριότητα στο συγκεκριμένο τομέα, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες των περιφερειακών στρατηγικών «έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS3). 
Επιπλέον, η υλοποίηση της εφαρμογής θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συγκρότηση μιας ενδιάμεσης 
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εξειδικευμένης δομής συντονισμού και υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και παροχής ενός ενοποιημέ-
νου πακέτου υπηρεσιών βάσει του παραπάνω σχεδιασμού. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι στις προτεινόμε-
νες ενέργειες, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να αναλάβει βασικό, ενεργό ρόλο, είτε επιτελικό και διευκολυντικό, 
είτε επιχειρησιακό και εφαρμοστικό.

Δημιουργική βιομηχανία

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η αναβάθμιση και η ενίσχυση συγκεκριμένων παραγωγικών θυλά-
κων της δημιουργικής βιομηχανίας μέσα από την υλοποίηση και τη λειτουργία του προαναφερόμενου 
πλαισίου του έργου «Προσαρμογή επιχειρήσεων στα νέα αναπτυξιακά δεδομένα 2014-2020» ώστε να 
εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας, να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα των επιχει-
ρήσεων και να δημιουργηθούν σχετικές παραγωγικές συνέργειες. Επιπλέον, απώτερος στόχος είναι η 
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών σχεδιασμού μέσα 
από τη δημιουργία μια πρότυπης δομής ειδικευμένου σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων στον 
τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας. 

Το πλέγμα υποστήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών στο πλαίσιο της παρούσας πιλοτικής εφαρ-
μογής, θα ακολουθήσει την αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που περιγράφονται στο 
παραπάνω σχήμα. Εντούτοις, ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης παρέμβασης ολοκληρώνεται ακόμα πε-
ρισσότερο μέσα από τη συγκρότηση μιας εξειδικευμένης υλικής υποδομής (Κέντρο Σχεδιασμού) η οποία 
θα προσδώσει επιπλέον καινοτόμα διάσταση στην παρέμβαση μέσα από τη δημιουργία ενός κέντρο ανα-
φοράς και μιας εστίας (ανοικτού εργαστηρίου) συσσώρευσης γνώσης και συλλογικής μάθησης/συλλο-
γικής προσαρμογής. Η σχετική υποδομή θα αποτελέσει το υλικό υπόστρωμα εφαρμογής των δράσεων 
προσαρμοστικότητας και θα λάβει χαρακτήρα αποθετηρίου γνώσης και συγκέντρωσης κοινόχρηστου 
εξοπλισμού και υποδομών για την περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και 
των επιχειρήσεων, προσφέροντας μια νέα λειτουργική, τεχνολογική, χωρική και υποστηρικτική διάστα-
ση στις δράσεις διαρθρωτικής προσαρμογής.

Συνεπώς, το Κέντρο Σχεδιασμού προβλέπεται να περιλαμβάνει δυο επίπεδα δράσεων που αφενός αφορούν 
σε ανάπτυξη και χρήση/διαμοιρασμό σύγχρονων υποδομών και εξοπλισμού (3D printing, CNC systems, 
σύγχρονο λογισμικό ψηφιακού σχεδιασμού) για δοκιμαστικές δράσεις, ενέργειες σχεδιασμού, πρωτοτυπο-
ποίησης (prototyping) και αρχικής επικύρωσης προϊόντων, αφετέρου, ενσωματώνουν ένα πλήρες πλέγμα 
υποστήριξης επιχειρήσεων/επαγγελματιών (π.χ. διαμόρφωση συνεργειών, στοχευμένη και προσαρμοσμέ-
νη συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων/πλάνων βιώσιμης εμπορευματοποίη-
σης και χρηματοδοτικών προτάσεων, ενδυνάμωση δεξιοτήτων και επιχειρηματική μάθηση, πιστοποιήσεις 
προστιθέμενης αξίας) που δραστηριοποιούνται στη δημιουργική βιομηχανία, με έμφαση στην εισαγωγή 
καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής 
τους. Τα δυο επίπεδα δράσεων στοχεύουν στην ενδυνάμωση προηγμένων ικανοτήτων σχεδιασμού και 
πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες που θα προσδιοριστούν επακριβώς. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο Κέντρο Σχεδιασμού και πρωτοτυποποίησης, μπορεί να αποτελέσει μια 
πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις και παραγωγούς αλλά και σχεδιαστές, στην συμ-
βουλευτική, κατάρτιση και δικτύωση, καθώς και στην προώθηση και προβολή των νέων προϊόντων που 
θα αναδειχθούν από αυτή την συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρηθεί, μεταξύ άλλων, η σύζευξη 
ανάμεσα σε μικρούς παραγωγούς-χειροτέχνες που συχνά αναπτύσσουν πολλαπλές και καινοτόμους μεθό-
δους παραγωγής αλλά λειτουργούν με παραδοσιακά σχεδιαστικά πρωτότυπα και από την άλλη, τους σχε-
διαστές προϊόντων που ενώ διαθέτουν μια μεγάλη ποιοτική γκάμα σχεδίων, τις περισσότερες φορές αδυ-
νατούν να τα μετατρέψουν σε προϊόντα και να βρουν μια θέση για αυτά στην τοπική και παγκόσμια αγορά. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να είναι επωφελής για το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου της 

δημιουργικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα στο επίπεδο της παραγωγής λαϊκής τέχνης και της αναβίωσης/με-
τασχηματισμού παραδοσιακών επαγγελμάτων (π.χ. χειροτέχνες και μικρές βιοτεχνίες που ασχολούνται 
με την ξυλογλυπτική-ξυλοτεχνία, δερματοτεχνία, ταπητουργία, κεραμική, αργυροχρυσοχοΐα, μεταλλο-
τεχνία και ενδυματολογία) καθώς και τους επαγγελματίες του κλάδου του σχεδιασμού και ιδιαίτερα στον 
τομέα του σχεδιασμού προϊόντος (product design) και σχεδιασμού ενδυμάτων και αξεσουάρ (fashion 
design). Παράλληλα προβλέπεται να ενισχύσει την νεανική επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα, 
όπως και την βιωσιμότητα παραδοσιακών βιοτεχνιών και επαγγελματιών του χώρου της δημιουργικής 
βιομηχανίας εν γένει.

Επιπροσθέτως, τo Kέντρο Σχεδιασμού θα περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση του ελληνικού σχεδί-
ου (π.χ. εκθέσεις επίδειξης), ενώ τα εργαστήρια θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, με σκοπό την εξοι-
κείωση με νέες τεχνικές σχεδιασμού και παραγωγής πρωτοτύπων λαϊκής τέχνης μέσα και από επιδείξεις 
της λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι στις προτεινόμενες ενέργειες, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να αναλάβει βασικό, ενερ-
γό ρόλο, είτε επιτελικό και διευκολυντικό, είτε επιχειρησιακό και εφαρμοστικό.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

Η αποτύπωση της εξέλιξης και του εύρους της διεθνούς δραστηριοποίησης της Συνομοσπονδίας, η οποία 
διαχέεται και εκτείνεται σε όλα τα πεδία δραστηριότητας της ΓΣΕΒΕΕ και των δομών της, όπως αυτή 
ειδικότερα καταγράφηκε κατά το προηγούμενο έτος, ξεκινά με την επίσημη επίσκεψη της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), Ulrike Rabmer Koller, 
στην Αθήνα (18 & 19 Μαΐου 2017), και την υποδοχή της αντιπροσωπείας, με επικεφαλής τη Διοίκηση 
της ΓΣΕΒΕΕ, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και την πραγματοποίηση εν συνεχεία διμερούς 
συνάντησης στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ. 
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Η ΓΣΕΒΕΕ, με την ιδιότητα του μέλους σε όλα τα όργανα της UEAPME (Προεδρείο, Διοικητικό Συμβούλιο, 
Γενική Συνέλευση), η οποία αναμένεται να ανανεωθεί στο τέλος του έτους, και στην Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), συμμετείχε διά των εκπροσώπων της στις περισσότερες συνεδριά-
σεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (15 Δεκεμβρίου 2016, 7 & 8 Φεβρουαρίου 2017, Βρυξέλλες, 1η 
& 2 Ιουνίου 2017, Μάλτα). Η ΓΣΕΒΕΕ προώθησε στην UEAPME τις προτεραιότητές της σε εθνικό επίπεδο, 
με την αποστολή θέσεων σε ζητήματα όπως η πτώχευση και η δεύτερη ευκαιρία (σε σχέση και με το Ευ-
ρωπαϊκό έργο Early Warning που υλοποιεί το ινστιτούτο της), καθώς και των στοιχείων των ερευνών που 
πραγματοποιεί τα οποία και αυτή τη χρονιά συμπεριλήφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Βιοτεχνιών 
και ΜΜΕ της UEAPME (Μάρτιος και Οκτώβριος 2018), το οποίο με τη σειρά της προέβαλε η ΓΣΕΒΕΕ, 
όπως και τις θέσεις της UEAPME για το εναλλακτικό σενάριο για το μέλλον της Ευρώπης, αυτό των ΜΜΕ. 
Η ΓΣΕΒΕΕ ήταν επίσης ενεργή και σε κλαδικό επίπεδο, υποστηρίζοντας κατόπιν διαβούλευσης αίτημα 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, και τοποθετούμενη σε θέματα του κλάδου 
τροφίμων (αποστολή θέσεων π.χ. για το ζήτημα του ακρυλαμιδίου), και τη συμμετοχή σε αντίστοιχες 
συνεδριάσεις (συνάντηση Φόρουμ Τροφίμων, 16 Νοεμβρίου 2016, και 15 Ιουνίου 2017, Βρυξέλλες). 

Συναφώς, η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε, σε συνεργασία με τη CNA, την Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διά της Διοίκησης και στελεχών, στη συνεδρίαση των οργάνων, και σε ερ-
γαστήρια κατάρτισης της Ακαδημίας Αβινιόν, στα θέματα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ – του ρόλου των 
ΜΜΕ, και της κοινωνικής Ευρώπης σε σχέση με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση (12 Απριλίου 2017, Ρώμη, 
και 13 & 14 Δεκεμβρίου 2016 καθώς και 10-12 Μαΐου 2017, Βρυξέλλες, αντίστοιχα), υποδεχόμενη εκ-
πρόσωπο της CNA στα γραφεία της στην Αθήνα (16 Ιουνίου 2017), και υποστηρίζοντας πρωτοβουλία της 
Ιταλικής Συνομοσπονδίας για την επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε μη γεωργικά 
προϊόντα (Οκτώβριος 2017). Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ διερεύνησε και έχει δρομολογήσει συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τα Πρότυπα και τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBS), συμμετέχοντας στις ετήσιες 
εργασίες της (10 Οκτωβρίου 2017, Βρυξέλλες), και πραγματοποιώντας αντίστοιχες επαφές σε εθνικό επί-
πεδο (Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η ΓΣΕΒΕΕ έδωσε δυναμικό «παρών» με 
τη συμμετοχή της Διοίκησης στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών 
και παρεμφερών οργανισμών, την οποία διοργάνωσαν οι ΟΚΕ Βρυξελλών και Ελλάδας (24 & 25 Οκτω-
βρίου 2016), όπως και με την ομιλία του Προέδρου σε ημερίδα των φορέων αυτών στη Βουλή για το 
Μέλλον της Ευρώπης (2 Ιουνίου 2017), και στη δημόσια ακρόαση της ΕΟΚΕ για τις οικογενειακές και πα-
ραδοσιακές επιχειρήσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη (29 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη). Είχε προηγηθεί 
συμμετοχή σε σεμινάριο της ΕΟΚΕ για το ζήτημα της μετανάστευσης (24 & 25 Νοεμβρίου 2016, Βιέννη), 
και σε συνάντηση της κατηγορίας Βιοτεχνιών και ΜΜΕ (2 Δεκεμβρίου 2016, Βρυξέλλες), αλλά και στο 
σημαντικό συνέδριο υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσε η ΕΟΚΕ με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
(ILO) στις 15 και 16 Νοεμβρίου του 2016, στις Βρυξέλλες, με θέμα το μέλλον της εργασίας που θέλουμε.

Η ΓΣΕΒΕΕ επίσης, σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της τριμερούς εκπροσώπησης των κρατών στο σύστη-
μα των Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε στην 106η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της ILO 
(4 - 9 Ιουνίου 2017, Γενεύη), όπου στα θέματα συζήτησης περιλαμβανόταν το ζήτημα της μετανάστευσης 
προς εργασία και υπήρξε θεσμική εξέλιξη, με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ILO. Με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας συνεχίστηκε η συνεργασία και σε εθνικό επίπεδο, με συμμετοχή 
και παρεμβάσεις σε πολλές συναντήσεις, εργαστήρια και συνέδρια στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί 
η Οργάνωση για την αδήλωτη εργασία, τη διοίκηση της εργασίας, και την κοινωφελή εργασία, αναφέ-
ροντας ενδεικτικά την επικύρωση του οδικού χάρτη για την αδήλωτη εργασία και ως πεδίου ενίσχυσης 
του κοινωνικού διαλόγου (26 Οκτωβρίου 2016). Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε επίσης σε εργασίες και παρακο-
λούθησε έργο άλλων φορέων διεθνούς εμβέλειας όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ – Οικονομική έρευνα Ελλάδας 2018, συνθήκες ανταγωνισμού, εθνικό σημείο επαφής 
για τις επιχειρήσεις, διαβούλευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς), η Παγκόσμια Τράπεζα, και 
τοποθετήθηκε, σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ατζέντα 2030 ΗΕ).

Και αυτή τη χρονιά, η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε με αντιπροσωπεία της στις εργασίες μιας από τις σημαντικότε-
ρες και πιο στοχευμένες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
τη Συνέλευση για τις ΜΜΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τη Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου 
της ΕΕ, στις 23 - 25 Νοεμβρίου του 2016 στη Μπρατισλάβα. Συμμετείχε, επίσης, με ομιλία του Προέ-
δρου της σε συνέδριο που πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.) Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Αθήνα με θέμα «Πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ανάπτυξη των ΜΜΕ στην 
Ελλάδα» (27 Απριλίου 2017). Διά του εκπροσώπου της στην ΕΟΚΕ, η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στον διάλογο 
της Γ.Δ. Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δεξιότητες και 
τη Μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Συνόδου (23 
Μαΐου 2017, Βρυξέλλες). Διά του ινστιτούτου της και στελεχών της, συμμετείχε, επίσης, σε σεμινάριο 
που πραγματοποίησε η Γ.Δ. Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
το οποίο απευθυνόταν σε εκπροσώπους ΜΜΕ (16 - 17 Νοεμβρίου 2016, Βρυξέλλες), στο Οικονομικό 
Φόρουμ Βρυξελλών 2017 (1η Ιουνίου 2017, Βρυξέλλες), σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στο ζήτημα της μεταβίβασης επιχειρήσεων (17 Μαρτίου 2017, 
Μάλτα). Ακόμα, διά στελεχών της, η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε σε εκδήλωση παρουσίασης της ομιλίας του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Αθήνα (13 Σεπτεμβρίου 2017), καθώς και σε εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα διαλόγου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Corina Crețu (5 
Απριλίου 2017, Αθήνα). Να αναφερθεί, επίσης, ότι η Συνομοσπονδία συνέδραμε διά του ινστιτούτου της 
σε πραγματοποιούμενη για λογαριασμό της Γ.Δ. Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μελέτη για τη 
μεταφορά έδρας και μονάδων εταιρειών εκτός συνόρων.

Σε επίπεδο Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων, στους οποίους περιλαμβάνεται η UEAPME, η ΓΣΕΒΕΕ συμ-
μετείχε σε συνέδριο με θέμα την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία δικτύ-
ου, στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται με συντονιστή την ETUC (LabourINT, 10 και 11 Απριλίου 2017, 
Τορίνο). Διά στελεχών του ινστιτούτου της συμμετείχε στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τους 
Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους για την εξέταση του θέματος της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και 
του αντίκτυπου στην αγορά εργασίας (14 Φεβρουαρίου 2017, Βερολίνο), καθώς και σε κοινό σεμινάριο 
των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στη θε-
σμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων (14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017, Πράγα).

Στα παραπάνω προστίθενται και άλλες σημαντικές δράσεις και επαφές με φορείς, όπως η συνάντηση στο 
πλαίσιο της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχου των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης (26 Ιουνίου 2017, 
Αθήνα), η συμμετοχή σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα (28 Ιουνίου 2017) 
για το Μέσο Χρηματοδότησης του Εμπορίου, οι επαφές με το Εμπορικό Τμήμα της Αυστριακής Πρεσβεί-
ας (Μάιος 2017, εν όψει και της επίσκεψης της Προέδρου της UEAPME), τη Γερμανική Πρεσβεία, το Ελ-
ληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, και το Αραβοελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Οικονομικό 
Φόρουμ, Νοέμβριος 2017), καθώς και η επικοινωνία συνεργασία με άλλες οργανώσεις ΜΜΕ (π.χ. την 
PIMEC, την οργάνωση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Καταλονίας).
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν, καταγράφουν την προβολή στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης των θεμάτων που απασχόλησαν την ΓΣΕΒΕΕ τον χρόνο που πέρασε και αφορούν 
στην χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 23 Οκτωβρίου 2017.

Όπως γίνεται εμφανές και στους πίνακες, η μεγαλύτερη απήχηση σε όλα τα μέσα καταγράφεται τον Μάϊο 
(2588 προβολές σε έντυπα, social, internet) με κύριο θέμα προβολής τις κινητοποιήσεις της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας, τον Ιανουάριο (2545 προβολές) με κύριο θέμα την έρευνα εισοδήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και τον Μάρτιο (1961 προβολές) με την έρευνα κλίματος του ΙΜΕ.

Η επιχείρησή σας έχει αναλάβει να προμηθεύσει με υπηρεσίες ή αγαθά το τελευταίο έτος 

κάποια υπηρεσία του δημοσίου, κοινωνική υπηρεσία (σχολείο, στρατό, βρεφονηπιακό σταθμό), 

δήμο, περιφέρεια, κράτος; 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Έρευνα οικονομικού κλίματος ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, Φεβρουάριος2016   
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Γλώσσα Περίοδοι
σύνδεσης % Περίοδοι σύνδεσης

1. el 12.264 41,24%

2. en-us 9.469 31,84%

3. el-gr 7.314 24,60%

4. en-gb 355 1,19%

5. de 77 0,26%

6. de-de 30 0,10%

7. fr 26 0,09%

8. en 20 0,07%

9. de-at 16 0,05%

10. es 15 0,05%

Επισκόπηση κοινού

1 Ιαν 2017 - 22 Οκτ 2017
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 Προβολές σελίδας
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Μέση διάρκεια περιόδου
σύνδεσης

00:01:36
Ποσοστό εγκατάλειψης

66,33%

% Νέες περίοδοι σύνδεσης

71,67%
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71,7%

© 2017 Google

Όλοι οι χρήστες
100,00% Περίοδοι σύνδεσης

http://www.gsevee.gr

www.gsevee.gr ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ IME ΓΣΕΒΕΕ

Ο απολογισμός του έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ περιλαμβάνει αναφορές για όλες τις δράσεις του φορέα που 
πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2017 και οι οποίες αφορούσαν στους εξής τομείς-άξονες:

 � Παρακολούθηση οικονομικού περιβάλλοντος 

 � Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΜΜΕ

 � Δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία & δια βίου μάθηση

 � Καταπολέμηση ανεργίας και προώθηση απασχόλησης

 � Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ & των μελών της

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανά τομέα/άξονα έχουν ως εξής:

Παρακολούθηση οικονομικού περιβάλλοντος

Υπό ένταξη:

1. Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλ-
λαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων - ΕΠΑΝΕΚ

Το έργο αφορά την υλοποίηση των παρακάτω διακριτών υποέργων-δράσεων για τη συστηματική παρα-
κολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων:

Υποέργο 1.  Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των 
μεταβολών του παραγωγικού συστήματος της χώρας και των επιπτώσεών τους θα δημιουργήσει έναν 
μηχανισμό για τη συστηματική συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάχυσης τεκμηριωμένης και εξειδικευ-
μένης γνώσης και πληροφόρησης, αναφορικά με θέματα που άπτονται του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος των μικρών επιχειρήσεων και της οικονομίας εν γένει. Ο μηχανισμός αυτός σκοπεύει: 

 � στην παροχή οριζόντιας πληροφόρησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 

 � στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κα της προσαρμοστικότητας των μικρών επιχειρήσεων 

 � στην παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης προς τη ΓΣΕΒΕΕ. 

Υποέργο 2:  Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγι-
κού περιβάλλοντος κλάδων και επαγγελμάτων

Το εν λόγω εργαστήριο έχει ως σκοπό τη συστηματική και συνεκτική παρακολούθηση βασικών συντε-
λεστών και παραμέτρων του ευρύτερου περιβάλλοντος, με έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους και 
επαγγέλματα καθώς και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων ενδυνάμωσης για τα επιλεγμένα επαγγέλματα/
επαγγελματικές ενότητες μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, όπως εκπόνηση επαγγελ-
ματικών περιγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών, διαμόρφωση σχημάτων 
πιστοποίησης κ.α. 

Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις αυτές, το εργαστήριο στοχεύει να συμβάλλει ουσιωδώς στη διαμόρ-
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φωση αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης της προσαρμογής των μικρών επιχειρήσεων στις εξελισσό-
μενες τεχνολογικές αλλαγές σε συνδυασμό με την προώθηση της ενδυνάμωσης των αυτο-απασχολού-
μενων, των μικρών επιχειρήσεων και των εργαζομένων και την παροχή επακριβούς, τεκμηριωμένης και 
επικαιροποιημένης επαγγελματικής, επιχειρηματικής και τεχνολογικής πληροφόρησης. 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΜΜΕ

1. Ευρωπαϊκό δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και τη δεύτερη ευκαιρία - Early 
warning 

Κατά το 2017 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

 � Kick off meeting στην Δανία (8-11 Φεβρουαρίου)

 � Έξι (6)  συναντήσεις της επιτροπής παρακολούθησης: 

 � Μάρτιος στις Βρυξέλλες 

 � Ιούνιο στην Κοπεγχάγη 

 � Ιούλιο στις Βρυξέλλες 

 � Σεπτέμβριος στη Μαδρίτη 

 � Μία εκπαιδευτική συνάντηση τον Απρίλιο στην Κολωνία 

 � Εναρκτήρια εκδήλωση στην Ελλάδα μαζί με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

 � Έναρξη του προγράμματος, ήτοι:

 � Δημιουργία του Μητρώου Εθελοντών μεντόρων 

 � Υποστήριξη επιχειρήσεων σε προ-πιλοτικό στάδιο (Ιούνιος 2017) 

 � Άλλες δράσεις

Α. Επιμόρφωση μεντόρων 

Β. Πρόσληψη προσωπικού για Θεσσαλονίκη 

Γ. Αγορά εξοπλισμού 

Δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία & δια βίου μάθηση

1. «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμέ-
να επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 
(υπό ένταξη)»

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενός έργου 
το οποίο θα περιλαμβάνει: i) τη διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε 
επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών (υδραυλικοί, αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, τεχνί-
τες τοποθέτησης υαλοπινάκων, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί) σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας ii) την παρο-
χή κατάρτισης που θα προκύπτει και θα βασίζεται στα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης καθώς και 
iii) την πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων από τα συγκεκριμένα προγράμματα, 
μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προ-
σώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση 
τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

 � Συνολικός σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης (διαμόρφωση προδιαγραφών και όρων υλοποί-
ησης, εκπόνηση οδηγού εκπαίδευσης και οδηγού εκπαιδευόμενου, εκπόνηση ειδικών σημειώσεων 
για την εκπαίδευση εκπαιδευτών) για τους 5 κλάδους.

 � Συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών για τα θεματικά αντικείμενα και ψηφιοποίησή τους

 � Υλοποίηση 75 προγραμμάτων κατάρτισης πανελλαδικά

 � Συμμετοχή 1492 εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης

 � Συμμετοχή 1492 εργαζομένων σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εφόσον εγκριθεί αναμένεται να έχει ορίζοντα 42 μηνών.

2. «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/πε-
ριεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είχε τον συντονισμό των ινστιτούτων των θεσμικών κοινωνικών εταίρων οι οποίο συνέ-
πραξαν για τη εκπόνηση των εκπαιδευτικών υλικών/περιεχομένων των 57 συνολικά θεματικών αντικει-
μένων της Πράξης. Παράλληλα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε την υλοποίηση του Υποέργου 6 «Ανάπτυξη 
αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων 
των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» 
στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων (29-64 ετών) σε κλάδους αιχμής» 
της οποίας Δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ. Το έργο υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριου του 
2016 έως τον Φεβρουάριο του 2017. 

Σκοπός του υποέργου ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου για 12 αντικείμενα κατάρτι-
σης στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής». Το εκπαιδευτικό 
υλικό, του οποίου την συγγραφή ανέλαβαν επιστημονικοί συνεργάτες – συγγραφείς, περιελάμβανε α) 
την διατύπωση των βασικών εκπαιδευτικών – μαθησιακών στόχων, την καταγραφή των προσδοκώμε-
νων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη / σύνταξη του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος, 
τις προδιαγραφές για τη «θεωρητική» κατάρτιση, τις βασικές οδηγίες σχετικά με τις προτεινόμενες διδα-
κτικές μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, β) την ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού 
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περιεχομένου δηλ. στη δημιουργία σημειώσεων διδασκαλίας (σε μορφή διαφανειών παρουσίασης) με 
σημειώσεις ακροατηρίου (σημειώσεις κάτω από κάθε διαφάνεια που θα περιλαμβάνουν αναλύσεις, προ-
τάσεις για περαιτέρω μελέτη, βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες πηγές π.χ. ιστοσελίδες) και γ) την συγ-
γραφή ενός καταλόγου 200 ερωτήσεων και απαντήσεων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, ανά αντικείμενο 
κατάρτισης, για την αποτίμηση / πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε την ανάπτυξη των ακόλουθων αντικειμένων κατάρτισης:

1 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

11 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

12 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 ήταν οι εξής:

 � Ολοκλήρωση και παραλαβή του «Οδηγού Εκπαίδευσης» ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.

 � Ολοκλήρωση και παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου των διαφανειών παρουσίασης 
ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης (παραδοτέο 1 ΠΕ1). 

 � Ολοκλήρωση και παραλαβή του καταλόγου 200 ερωτήσεων και απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων 
και δεξιοτήτων (παραδοτέο 1 ΠΕ2) ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.

3. «BUS.Trainer - Building Up green Skills for Trainers from the construction industry» 
«Δημιουργώντας Δεξιότητες για Εκπαιδευτές στον Κατασκευαστικό Κλάδο»

Το έργο αφορά το σχεδιασμό ενός νέου συστήματος κατάρτισης για εκπαιδευτές στον οικοδομικό κλά-
δο, ιδίως εκείνων που παρέχουν εκπαίδευση για αντικείμενα κατάρτισης που αφορούν την ενεργειακή 
απόδοση και τα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Το νέο σύστημα κατάρτισης θα είναι 
διαθέσιμο σε μια εφαρμογή που θα παρέχει προσαρμοσμένη κατάρτιση η οποία θα βασίζεται σε μια εκ 
των προτέρων αυτοαξιολόγηση των πράσινων δεξιοτήτων που θα πραγματοποιείται από εκπαιδευτές.

Υλοποιείται από εταιρικό σχήμα πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα και 
Ιταλία) με συντονιστή την Fundación Laboral de la Construcción (Ισπανία). Οι εταίροι από την ελληνική 
πλευρά είναι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΚΑΠΕ.

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 2017 είναι:

 � Συμμετοχή σε 2 εταιρικές συναντήσεις:

1. Λισσαβώνα (18/05/2017 – 19/05/2017) 

2. Αθήνα (19/10/2017 – 20/10/2017)

 � Συνεργασία με το ΚΑΠΕ για την συγκέντρωση 100 ερωτηματολογίων του πακέτου εργασίας 2: «Το 
προφίλ των εκπαιδευτών του κατασκευαστικού τομέα με ειδίκευση στις πράσινες δεξιότητες» 

 � Συμμετοχή στην δημιουργία των απαιτούμενων υλικών (φυλλάδια, αφίσα, κλπ) για την διάχυση του 
έργου και ενημέρωση ιστοσελίδας στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 9: «Διάδοση, αξιοποίηση και 
επιπτώσεις του έργου»

 � Συμμετοχή στον ορισμό και σχεδιασμό των απαιτούμενων προσόντων των εκπαιδευτών στα πλαίσια 
του πακέτου εργασίας 3: «Προσόντα των εκπαιδευτών του κατασκευαστικού τομέα με ειδίκευση στις 
πράσινες δεξιότητες» 

4. «Live Skills - Sector Skills Alliances» - (Κλαδική συμμαχία δεξιοτήτων στις Δημιουρ-
γικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες και πιο συγκεκριμένα στους τομείς των Οπτικο-
ακουστικών Μέσων και Παραστατικών Τεχνών)

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο «LIVE SKILLS» (Δημιουργική οικονομία με έμφαση στους 
τομείς Οπτικοακουστικών μέσων και ζωντανών παραστάσεων) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος Erasmus+, υπό τον Άξονα “Συμμαχίες Κλαδικών Δεξιοτήτων”. Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 
4 χώρες και επικεφαλής εταίρος είναι το Βρετανικό Συμβούλιο.

Σκοπός του Έργου είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους 
δημιουργικούς κλάδους των οπτικοακουστικών μέσων και των ζωντανών παραστάσεων βελτιώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τη συνάφεια της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των χωρών 
που συμμετέχουν σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε σε όλα τα Πακέτα Εργασίας του Έργου και είναι επικεφαλής του Πακέτου Ερ-
γασίας 2 που αφορά στη διεξαγωγή έρευνας για τον καθορισμό των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων 
για τα οποία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν curricula. 

Το Πακέτο Εργασίας υλοποιήθηκε από το 2ο έως και τον 7ο μήνα του έργου (Ιανουάριος 2017 – Ιούνιος 
2017) και περιλάμβανε τα εξής:

 � Διοίκηση και διαχείριση του έργου

 � Διαρκή διαβούλευση με το εταιρικό σχήμα 

 � Δημιουργία εθνικής επιτροπής φορέων- εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών

 � Επισκόπηση βιβλιογραφίας του πεδίου

 � Ανάπτυξη οδηγού εφαρμογής για την υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων στο Πακέτο Εργασίας 
2 (Ολοκληρώθηκε)

 � Διεξαγωγή Focus Groups στις 4 χώρες (Ολοκληρώθηκε)

 � Διεξαγωγή συνεντεύξεων σε 4 χώρες (Ολοκληρώθηκε)

 � Διαβούλευση με 30 πανευρωπαϊκούς οργανισμούς εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών 

 � Ανάπτυξη ερωτηματολογίου και υλοποίηση έρευνας 

 � Δημιουργία χάρτη-δεξιοτήτων για τα δημιουργικά επαγγέλματα

 � Δημιουργία ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης με καλές πρακτικές 
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 � Δημιουργία τελικής έκθεσης το Πακέτο Εργασίας 2

 � Οργάνωση και υλοποίηση της δεύτερης συνάντησης του εταιρικού σχήματος στην Αθήνα τον Ιούνιο 
του 2017.

 � Συμμετοχή στα υπόλοιπα Πακέτα εργασίας του έργου

5. «Εκπαιδεύοντας τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα πολιτισμικής διαφορετικό-
τητας στις ΜΜΕ» - MigrAID

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Education and training (ΚΑ2), με συντο-
νιστή του εταιρικού σχήματος το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και συμμετοχή 8 εταίρων από 5 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, 
Ιταλία, Γαλλία, Δανία) και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.

Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν:

 � Η υλοποίηση Έρευνας και η διοργάνωση 2 focus groups σε σχέση με την ενσωμάτωση των μετανα-
στών και την διαπολιτιστική διαφορετικότητα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 

 � Η υλοποίηση ενεργειών αρχικής δημοσιότητας του έργου.

 � Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια (1) Συνάντηση Εργασίας στην Αθήνα (8-9/06/2017).

6. «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα - Open up 
enterpreneuship»

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+/
Education and training, με συντονιστή του εταιρικού σχή-
ματος το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και συμμετοχή 5 εταίρων από 4 χώ-
ρες (Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και ολοκληρώ-
θηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. 

Εντός του 2017, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη το ανοιχτού 
πολυγλωσσικού (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανι-
κά) μαθήματος, το οποίο είναι διαθέσιμο στην διαδικτυα-
κή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης: https://openup.upatras.
gr/.

Το ανοιχτό μάθημα, συνολικής διάρκειας 32 διδακτικών 
ωρών, δομήθηκε στις ακόλουθες 3 θεματικές ενότητες:

 � Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

 � Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων 

 � Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

H πιλοτική εφαρμογή του ανοιχτού αυτού μαθήματος σε στοχευμένες κατηγορίες ωφελουμένων, όπως 
είναι οι νέοι-ες επιχειρηματίες, αλλά και οι σπουδαστές/απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 
επιθυμούν να αναπτύξουν στο μέλλον επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει ήδη ολοκληρωθεί μέχρι τις 
30/9/2017.

Επιπλέον, αναπτύχθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας και διάχυσης (e-network platform) με τα 
αποτελέσματα του έργου. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια (1) εκδήλωση παρουσίασης (final forum) των τελικών αποτελεσμάτων 
του έργου στη Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ, 14/09/2017) και 2 Συναντήσεις Εργασίας στο Μπάρι (30-31/03/2017) 
& στην Θεσσαλονίκη (14-15/09/2017).

7. Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου επαγγελματικών σχολείων και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών (INNO-APPRE-NET) – 
ERASMUS+

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Education and training (ΚΑ2), με συ-
ντονιστή του εταιρικού σχήματος τον ΟΑΕΔ και συμμετοχή 6 εταίρων από 4 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, 
Αυστρία, Βέλγιο) και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017. 

Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν:

 � Η Ανάπτυξη Ενδιαμέσου Μηχανισμού Υποστήριξης της Μαθητείας στον κλάδο των Μεταλλικών 
Κατασκευών.

 � Η σχεδίαση κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος εστιασμένου στην ανάπτυξη των «πράσινων» 
δεξιοτήτων.

 � Η σχεδίαση πολυγλωσσικού ICT Εκπαιδευτικού υλικού & Εργαλείων 

 � Η ανάπτυξη Οδηγού για την Μεταμόρφωση των ΜΜΕ σε ποιοτικούς χώρους μαθητείας 

 � Η Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης προγραμμάτων μαθητείας

 � Η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής των ανωτέρω παραδοτέων και εργαλείων.

 � Συντονισμός – Διασφάλιση Ποιότητας – Διαχείριση –Δημοσιότητα

 � Συμμετοχή στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο workshop και το managerial meeting που θα διοργανωθεί 
στο Λιντζ της Αυστρίας (Ολοκληρώθηκε)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις δημοσιότητας

 � 1 διακρατική εκδήλωση παρουσίασης (final forum) των τελικών αποτελεσμάτων του έργου στις 
Βρυξέλλες (26/7/2017), 

 � 1 εθνική εκδήλωση παρουσίασης (National Event ) των τελικών αποτελεσμάτων του έργου στην 
Αθήνα (12/7/2017), η οποία συνδυάστηκε με 1 2ημερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχει-
ρήσεων του Μεταλλικού Κλάδου, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως ενδοεπιχειρησιακοί εκπαιδευτές 
μαθητείας.

 � Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 2 Συναντήσεις Εργασίας και θεματικά Εργαστήρια στο Λιντζ της Αυστρίας 
(24-25/01/2017) & στην Αθήνα (19-20/06/2017).

8. Εθνικές αρχές για τη μαθητεία: Οι επιχειρήσεις ως υποστηρικτικοί εταίροι για τη μα-
θητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο - ERASMUS+ 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Education and training (ΚΑ3), με συ-
ντονιστή του εταιρικού σχήματος τον ΟΑΕΔ και συμμετοχή 6 εταίρων από 3 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, 
Κύπρος) και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017. 

Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν:

Η δημοσιότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου

Η συνδιοργάνωση με τον ΟΑΕΔ μιας Ημερίδας Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του Έργου στις 
30/01/2017 στην ΓΣΕΒΕΕ.

Η διοργάνωση Διεθνούς Θεματικού Εργαστηρίου στην Θεσσαλονίκη στις 16/02/2017 για την Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων του έργου.

Η διοργάνωση της Τελικής Συνάντησης Εργασίας στην Θεσσαλονίκη στις 15-16/02/2017.

Η συμμετοχή στο Τελικό Συνέδριο του Έργου στο CEDEFOP στις 17/02/2017.
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9. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του κτιριακού τομέα στην 
Ελλάδα (UP-SWING)

Κατά το έτος 2017 ολοκληρώθηκε το σύνολο του έργου, ήτοι: 

 � Συμμετοχή στην Final Conference του έργου στο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO (Αερο-
δρόμιο ‘Ελ. Βενιζέλος’) και παρουσίαση με τίτλο: «Πιλοτική εφαρμογή του σχήματος κατάρτισης και 
πιστοποίησης προσόντων του BUILD UP Skills UPSWING».

 � Συμμετοχή στην 1η συνάντηση διαβούλευσης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) με θέμα την 
παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της ζήτησης καταρτισμένων και πιστοποιημένων εργατοτεχνιτών, 
καθώς και την πρόβλεψη απασχόλησης των συγκεκριμένων εργατοτεχνιτών στα μελλοντικά δημό-
σια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα.

 � Συμμετοχή στην 2η συνάντηση διαβούλευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με θέμα τη 
διαμόρφωση προτάσεων για κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία/κίνητρα και άλλα μέτρα υποστή-
ριξης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.

 � Συνεισφορά στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης του έργου και των αποτελεσμάτων του όπως αυτά 
καταγράφηκαν από τους συμμετέχοντες και από τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν στα προ-
γράμματα κατάρτισης. 

 � Διεξαγωγή 4 πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης σε 55 άτομα σε θέματα ενεργειακής αποδοτικό-
τητας για δύο τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες (Τεχνικός μόνωσης και Εγκαταστάτης-συντηρητής 
καυστήρα) στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

 � Υλοποίηση εξετάσεων πιστοποίησης σε 139 καταρτισθέντες και στα 3 επαγγέλματα (Τεχνικός μόνω-
σης, Εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρα, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Ηράκλειο. 

 � Τελικός πανελλαδικός απολογισμός σε εξετάσεις πιστοποίησης σε σύνολο 139 τελικών καταρτισθέ-
ντων είναι 107 επιτυχόντες, 23 αποτυχόντες και 9 μη συμμετέχοντες.

 � Συμμετοχή στην διαμόρφωση του τελικού κειμένου και υπογραφή του Σύμφωνου συνεργασίας για 
την δημιουργία Δικτύου παρακολούθησης των αναγκών αναβάθμισης των υφιστάμενων και από-

κτησης νέων γνώσεων / δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα 
ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια.

 � Συμμετοχή στην ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης πεπραγμένων του έργου η οποία αφορά το ‘τεχνι-
κό’ αλλά και ‘οικονομικό’ περιεχόμενο του.

10.   Προώθηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για τη διασφάλιση της  
ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF (QA HiVETnet) – ERASMUS+

Κατά το έτος 2017 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

 � Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και αρχές για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Κατάρτιση

 � Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Προώθησης της Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη κατάρτιση

 � Συντονισμός – Διαχείριση – Δημοσιότητα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΉΣΉ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΉΣΉ ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉΣ 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa»» 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων της εταιρείας Supermarket 
Larissa» του Ε.Π. «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa» με 
τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 

Το υλοποιηθέν έργο κατά το έτος 2017 αφορά την «Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική». Στόχος 
της Ενέργειας Α αποτελεί, μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων, υποστήριξη των ωφελουμένων για την 
ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με το σύνολο των 
επαγγελματικών τους επιλογών και τον προσανατολισμό τους στο χώρο της εργασίας αλλά και την επα-
νένταξή τους στην αγορά εργασίας και την προώθησή τους στην απασχόληση. Η Ενέργεια Α υλοποιείται 
σε 5 στάδια όπου για κάθε στάδιο προβλέπονται ένας αριθμός από 2 έως 9  ατομικές συνεδρίες (σύνολο 
25) υποστήριξης για κάθε ωφελούμενο άτομο. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει την εφαρμογή εξειδικευμένων 
παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
τους, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Η διαδικασία αποσκοπεί 
στην εξατομικευμένη προσέγγιση των ατόμων, τη δημιουργία και εφαρμογή ατομικού σχεδίου δράσης, 
τον προσανατολισμό τους σε ανάλογους τομείς και αντικείμενα απασχόλησης και τον προσδιορισμό των 
συγκεκριμένων απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν μέσω των προγραμ-
μάτων Κατάρτισης. Η μεθοδολογική προσέγγιση εξειδικεύεται αφενός ως προς τους απολυμένους του 
Σ/Μ Λάρισα και αφετέρου ως προς τους NEETs.

Στο σύνολο του έργου περίπου 880 ωφελούμενοι από τους 990 έχουν ξεκινήσει και παρακολουθούν 
ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής. (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: 285 ωφελούμενοι από τους 330).

Νέες Υποβολές

1. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο πρόσκλησης του ευρωπαϊκού προγράμματος EaSI – PROGRESS Axis 
(DG Employment, Social Affairs and Inclusion) με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του πλαισίου αναβάθ-
μισης δεξιοτήτων ενηλίκων χαμηλού επιπέδου προσόντων», η οποία αφορά στην ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης προγραμμάτων επανα-κατάρτισης ενηλίκων πολύ χαμηλών 
προσόντων σε νέες δεξιότητες. Συμπράττοντες φορείς: ΟΑΕΔ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΟΠΠΕΠ, 
ΓΓΔΒΜ.
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2. Συμμετοχή ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ 
Grants), με συντονιστή φορέα το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας/Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και με τίτλο “Agri-food Training With And For NEETs (AgriTrain)” 
(Κατάρτιση σε θέματα Αγροδιατροφής για Νέους χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση), η 
οποία αφορά στην κατάρτιση νέων πολύ χαμηλών προσόντων σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές στον 
αγροδιατροφικό τομέα. Συμμετοχή εταίρων από Ελλάδα, Δανία, Ολλανδία, Μ.Βρετανία, Ιταλία.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΉΣ

ΘΕΣΜΙΚΉ, ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΙΑΚΉ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ

Υποέργο 1: Δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της 
ΓΣΕΒΕΕ 

1: Συστηματική υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ για την ανταπόκριση στις ανάγκες της καθημε-
ρινής θεσμικής και πολιτικής παρουσίας και παρέμβασης 

 � Συμμετοχή σε ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 � Σύνταξη κειμένων, θέσεων, επιστολών, δελτίων τύπου και ενημερωτικών σημειωμάτων 

 � Συμμετοχή στελεχών σε συναντήσεις με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, σε Εθνικά Συμβούλια και 
Επιτροπές (Αναπτυξιακό Συμβούλιο, Φόρουμ βιομηχανίας)

 � Τακτική συλλογή στοιχείων από πιστοποιημένους φορείς (ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, ΕΡΓΑΝΗ, ΤτΕ, ΟΟΣΑ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ) ενημέρωση και εμπλουτισμός της Στατιστικής Βάσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 � Επεξεργασία διαχρονικών στοιχείων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ενημέρωση χρονοσειράς και διαγραμμάτων, 
σχετικά με το οικονομικό κλίμα (εκτιμήσεις & προσδοκίες)

 � Κριτική αξιολόγηση στα επικείμενα νομοσχέδια 

 � Άλλα τρέχοντα θέματα (επαγγελματικά αιτήματα, μεμονωμένες αναφορές, συναντήσεις κλπ)

2: Ανάπτυξη συστήματος αναβαθμισμένης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τοπι-
κών/κλαδικών ομοσπονδιών- σωματείων και της ΓΣΕΒΕΕ

 � Ανάπτυξη οδηγού μεθοδολογίας του Έργου (κείμενο περιγραφής μεθοδολογίας και εργαλείων που 
θα αξιοποιηθούν) 

 � Ενημέρωση Ομοσπονδιών και Σωματείων για το περιεχόμενο και τους στόχους του Έργου 

 � Συγκέντρωση, επεξεργασία και επικαιροποίηση στοιχείων που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο του 
Έργου (η δράση εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης). 

 � Δημιουργία βάσης συγκέντρωσης δεδομένων

3: Ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων εθνικής και ευρωπαϊκής δικτύωσης και συ-
μπράξεων της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών-μελών της με επαγγελματικούς, επιστη-
μονικούς, συνδικαλιστικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς

 � Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων παρουσίασης της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της για σκοπούς δι-
κτύωσης (ελληνικά και αγγλικά) 

 � Υποστήριξη στην οργάνωση επισκέψεων και ταξιδιών για τη δικτύωση του φορέα 

 � Yπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής

 � Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας

 � Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Λέσχη Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος

4: Συμπλήρωση, επέκταση και διαχείριση του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ

Δημοσίευση πρόσκλησης για αναζήτηση επιστημονικά υπεύθυνου (ιστορικός) και υπογραφή σχετικής 
σύμβασης έργου με τον κ. Ποταμιάνο, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην διερεύνηση του ιστορικού 
αρχείου ΓΣΕΒΕΕ και στη σχετική διερεύνηση ευκαιριών για την αξιοποίηση του 

5: Απόκτηση εξειδικευμένων πιστοποιήσεων των 
επιχειρησιακών φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) σε σύγχρονα πρότυπα ποιότητας 
στους τομείς δραστηριότητάς τους 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 6 «Από-
κτηση εξειδικευμένων πιστοποιήσεων των επιχειρησιακών 
φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) σε σύγχρο-
να πρότυπα ποιότητας στους τομείς δραστηριότητας τους», 
πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες εντός του 2017:
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 � Η συνεχής εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 9001 με βάση τους στόχους 
και τα αποτελέσματα των εσωτερικών/εξωτερικών επιθεωρήσεων 

 � Η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης με βάση τα 
νέα πρότυπα που θα επιλεγούν σύμφωνα με τις ανάγκες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Υποέργο 2: Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών 
επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης 

Το Υποέργο αφορά την ανάπτυξη «Δράσεων παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος μικρών επιχειρή-
σεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» εντός του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και στοχεύει α) στην 
παρακολούθηση ειδικών θεμάτων ενδιαφέροντος και τη συστηματική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο σε 
θέματα βασικού ενδιαφέροντος γύρω από τις κοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης, την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, β) στη διεξαγωγή έρευνας η οποία περιλαμβάνει τη συγκέντρω-
ση, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων μέσω επιστημονικών μεθόδων έρευνας και τεκμηρίωσης, 
γ) στην παροχή πληροφόρησης και εκπαιδευτικού υλικού απευθυνόμενου τόσο σε εξειδικευμένους ανα-
γνώστες όσο και στο ευρύ κοινό, δ) στην παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και τεκμη-
ρίωσης προς τη ΓΣΕΒΕΕ. Το υποέργο υλοποιείται μέσω μελετών και ερευνών, συλλογής, διαμόρφωσης και 
παρακολούθησης δεικτών, σύστασης επιστημονικών ομάδων εργασίας ανά πεδίο ενδιαφέροντος, έκδοσης 
κειμένων τεκμηρίωσης, ανάλυσης πολιτικών και διατύπωσης θέσεων και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ, έκδοσης 
και παρουσίασης ετήσιων εκθέσεων, τακτικής παρουσίασης στατιστικών στοιχείων και δεδομένων κτλ.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 αποτυπώνονται ως ακολούθως:

 � Έναρξη λειτουργίας φακέλων παρακολούθησης στον τομέα «Εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση, δια βίου μάθηση, δεξιότητες και προσόντα».

 � Συμμετοχή σε πέντε (5) θεματικά εργαστήρια (workshops) στα εξής θέματα: 

• «Διερεύνηση των δυνατοτήτων εισαγωγής Βασικών Ικανοτήτων (Key Competence Framework) 
στα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας» - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Μάρτιος 2017).

• Training of Trainers for Quality Apprenticeship Models, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Φεβρουάριος 2017- Ιούνιος 2017).

• Ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ της αγοράς εργασίας και του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Μάρτιος 2017).

• Δημιουργία Οδηγών Σπουδών στα ΙΕΚ, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Μάιος 
2017).

• Συμμετοχή σε Επιτροπή σχετικά με θέματα της Μαθητείας - Technical Countries Review (TCR), 
CEDEFOP (Σεπτέμβριος 2017). 

 � Εκπόνηση τεσσάρων (4) ενημερωτικών κειμένων/κειμένων πολιτικής (briefing notes/policy papers).

 � Εκπόνηση ενός (1) ερευνητικού κειμένου (working papers). 

 � Εκπόνηση, από κοινού με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, μελέτης με τίτλο «Βαρόμετρο συμμετοχής στη δια βίου εκπαί-
δευσης 2015-2016». 

 � Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

• Ανανέωση ετήσιας συνδρομής βιβλιοθηκών στη νέα και αναβαθμισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα 
«Open ABEKT»

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) προσωπικού για την νέα διαδικτυακή πλατφόρμα

• Προετοιμασία νέας παραγγελίας βιβλίων ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα 

 � Εκπόνηση μελετών/εμπειρογνωμοσυνών στο πεδίο ενδιαφέροντος «Επαγγελματική εκπαίδευση, δια 
βίου μάθηση, δεξιότητες και προσόντα». Ειδικότερα: 

1. Τίτλος μελέτης: «Χαρτογράφηση των τομέων & των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ & ΙΕΚ της χώρας. Συσχέτι-
ση με δυναμισμό επαγγελμάτων και τοπική οικονομική δυναμική» (εμπειρογνωμοσύνη και εργαλείο 
συνεχούς παρακολούθησης). 

• σχεδιασμός της μελέτης 

• συλλογή στοιχείων αναφορικά με τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ 

• ταξινόμηση και οργάνωσης των δεδομένων - σχεδιασμός βάσης δεδομένων και εισαγωγή τους

• αρχική στατιστική επεξεργασία (μονομεταβλητή ανάλυση)

 (Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018).

Πακέτο Εργασίας 3: «Επιμόρφωση προσωπικού / Ενημέρωση και δικτύωση»

 � Οργάνωση και διεξαγωγή δύο (2) Τεχνικών Συναντήσεων με θέμα «Ζητήματα που σχετίζονται με 
τους τομείς της απασχόλησης – πολιτικών απασχόλησης, ανεργίας και κοινωνικής πολιτική» (Ιούλιος 
2017).
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 � Οργάνωση και διεξαγωγή προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης του προσωπικού του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην «Στατιστική και τα στατιστικά πακέτα». 

 � Οργάνωση και διεξαγωγή προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης του προσωπικού του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα «Λογισμικά Εικονοποίησης Δεδομένων (π.χ. tableau)». 

Υποέργο 3: Δίκτυο πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης 
ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων με-
λών της ΓΣΕΒΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς υλοποιήθηκαν ενέργειες προετοιμασίας στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 
1, δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση του σχεδιασμού του Δικτύου πληροφόρησης, διαχείρισης γνώ-
σης και υποστήριξης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε έντυπο καταγραφής προτάσεων με 
στόχο τη συλλογή και διερεύνηση στοιχείων που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό των πεδίων πα-
ρακολούθησης και ανάπτυξης δραστηριότητας κάθε περιφερειακής δομής και την αποτελεσματικότερη 
οργάνωση του Δικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση και τη συλλογή των έντυπων καταγραφής προτάσεων από το σύνολο των πα-
ραρτημάτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ακολούθησε η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η σύνοψη των προ-
τάσεων που διατυπώθηκαν. Η σύνοψη, ενοποίησε τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από κάθε παράρτημα 
και κατέληξε στον προσδιορισμό των δυνητικών πεδίων δραστηριότητας, όπως και των υπηρεσιών, για 
καθένα από τους τρεις Άξονες του Δικτύου, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ως εξής:

• Άξονας 1: Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση 
της τοπικής επιχειρηματικότητας

• Άξονας 2: Ποιοτικές παρεμβάσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση

• Άξονας 3: Αναβάθμιση του ρόλου και των πρωτοβουλιών των Ομοσπονδιών και Σωματείων μελών 
της ΓΣΕΒΕΕ

Με βάση τους παραπάνω άξονες και τις παραπάνω προεργασίες, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες που θα πα-
ρέχονται από κάθε παράρτημα (περιφερειακή δομή) του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι οποίες, στη γενική τους μορφή, 
αναλύονται στα ακόλουθα επίπεδα: 

I. Πληροφόρηση (ενίσχυση της δυνατότητας παροχής πληροφόρησης σε ωφελούμενους)

II. Διαχείριση γνώσης (αξιοποίηση, προώθηση υφιστάμενης & νέας γνώσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

III. Υποστήριξη (παροχή γενικής/εξειδικευμένης υποστήριξης στους ωφελούμενους)

Ως ενδεικτικές δράσεις του Δικτύου αναφέρονται η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη των θεμάτων 
που εμπίπτουν σε κάθε άξονα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η διεξαγωγή ημερίδων ενη-
μέρωσης/πληροφόρησης, η υλοποίηση κύκλων θεματικών εργαστηρίων, η εκπόνηση οδηγών βημάτων 
και θεματικών μελετών κοκ.

Τέλος, αποδέκτες αντίστοιχα των υπηρεσιών αυτών, όπως και φορείς -συνομιλητές κάθε παραρτήματος, 
θα αποτελέσουν ενδεικτικά το ανθρώπινο δυναμικό μικρών επιχειρήσεων, νέοι επιχειρηματίες, άνεργοι, 
Ομοσπονδίες/Σωματεία ΓΣΕΒΕΕ, Δήμοι & Περιφέρειες όπως και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς (πχ τοπικά 
Επιμελητήρια, ΟΑΕΔ κοκ).

Υποέργο 4: Συντονισμός και διαχείριση δράσεων 

Οργάνωση – Υλοποίηση – Συντονισμός – Υποστήριξη Πράξης 

 � Υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τον συντονισμό και υποστήριξη της Πράξης

 � Υλοποίηση σεμιναρίου επιμόρφωσης προσωπικού του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με αντικείμενο τις διαδικασίες 
εφαρμογής του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων

Σχεδιασμός και οργάνωση οριζόντιων δράσεων προβολής- δημοσιότητας και συντο-
νισμός συνόλου επικοινωνιακών παρεμβάσεων της πράξης:

 � Παραγωγή κειμένων για την αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 � Σύνταξη και αποστολή τεσσάρων τριμηνιαίων ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (το 4ο τεύχος 
σε εξέλιξη)

 � Γραφιστικός σχεδιασμός τριμηνιαίων ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων

 � Γραφιστικός σχεδιασμός ερευνητικών αποτελεσμάτων και λοιπών υλικών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 � Υποστήριξη παρουσίασης φορέα στην 82η ΔΕΘ

Τεχνολογική υποστήριξη, πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και εξειδι-
κευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές 

 � Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου της αναβάθμισης 
της ιστοσελίδας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Αξιολόγηση-ανάθεση του έργου. Υλοποίηση του έργου.

 � Διερεύνηση προδιαγραφών για την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ενδοεπιχειρησιακής επικοι-
νωνίας και συνεργασίας (intranet) 

 � Έρευνα αγοράς έτοιμων λύσεων για ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία 

 � Ετήσια συνδρομή σε ψηφιακή φωτοθήκη (shutterstock) για την αγορά και αξιοποίηση φωτογραφιών 

 � Αγορά 10.000 τεμάχια sms για μαζική απoστολή και ενημέρωση 

 � Προμήθεια λογισμικών για την αναβάθμισης της τεχνολογικής υποδομής του φορέα (server, antivirus, 
back up κ.α)

Υποέργο 5: Εκδόσεις 

 � Αναμόρφωση του αντικειμένου του διαγωνισμού με βάση την αναπροσαρμογή και οριστικοποίηση 
των υποέργων του έργου

 � Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών τακτικού διαγωνισμού «Εκδόσεις»

Υποέργο 6: Προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 � Αναμόρφωση του αντικειμένου του πρόχειρου διαγωνισμού με βάση την αναπροσαρμογή και ορι-
στικοποίηση των υποέργων του έργου
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

Το 2017 το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησε 178 σεμινάρια προς όφελος κυρίως απασχολουμένων στις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις εξής ενδεικτικές κατηγορίες:

1. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Β' & Γ' Κατηγορίας

2. Προγράμματα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων - Επίπεδο 1 (ΕΦΕΤ)

3. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 
1-30, 0,24%) 

4. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτού-
μενων και ευρωπαϊκών έργων

5. Προγράμματα κατάρτισης Ι-ΚΤΕΟ

6. Γενικά αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια

Επιπλέον, συνεχίστηκε και το 2017 η δραστηριοποίηση του φορέα: 

 � σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, 

 � στην αναζήτηση και ανάπτυξη νέων συνεργασιών και δικτύων 

 � σε ενέργειες οριζόντιας αλλά και στοχευμένης δημοσιότητας

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, η υποβολή (4ος 2017) και η έγκριση πρότασης (6ος 2017), υπό τη συ-
νολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (ως φορέας υλοποίησης και συμμετέχοντες φορείς τους ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Αναπτυξιακή 
Καρδίτσας), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχεί-
ρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ».

Το εγκεκριμένο έργο (1/7/2017 – 26/2/2018) έχει ως στόχο την παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε 
501 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕΒΕ» και σε 489 
νέους ανέργους ηλικίας 15-29 ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω ενεργειών επαγγελματικής 
συμβουλευτικής, επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και 
μετεγκατάστασης (ευκαιρίες για απόκτηση εργασίας σε άλλη πόλη).

Συνολικά αναμενόμενα παραδοτέα έργου για το μέρος που αναλογεί στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ:

 � 18 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών 

 � Πιστοποίηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 300 ωφελούμενων

 � 66 προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης/ κατάρτισης  

Αναλυτικά στοιχεία υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου έτους 2017

1. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ & Γ΄ Κατηγορία: τα σεμινάρια υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες χρονικά Υπουργικές Αποφάσεις και παρέχουν την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων 
που ανήκουν στην Β΄ και Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα 
τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης να επιμορφωθούν και να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας 
στην επιχείρησή τους, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. To 2017 υλοποιήθηκαν:

 � 44 σεμινάρια «Τεχνικών Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας» 

 � 19 σεμινάρια «Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας» 

2. Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων - Επίπεδο 1 (ΕΦΕΤ): τα προγράμματα υλο-
ποιούνται σύμφωνα με την υπ. αριθ. Υπουργική Απόφαση: 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-
2007 και απευθύνονται σε επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, 
διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση 
και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. To 2017 υλοποιήθη-
καν

 � 39 προγράμματα κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων - Επίπεδο 1 (ΕΦΕΤ)

3. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 
1-30): τα προγράμματα υλοποιούνται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχει-
ρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1-30 εργαζόμενους με τη συνεργασία ΚΔΒΜ2, σύμφωνα με ισχύουσες 
χρονικά αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ και του ΔΣ του ΟΑΕΔ και έχουν ως στόχο 
να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-30 εργαζόμε-
νοι). To 2017 υλοποιήθηκαν:

 � 54 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 
1-30)

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%): τα προγράμματα υλο-
ποιούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου με τη συνεργασία ΚΔΒΜ2σύμφωνα με 
ισχύουσες χρονικά αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ και του ΔΣ του ΟΑΕΔ και έχουν ως 
στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων. To 2017 υλοποιήθηκε 1 πρόγραμ-
μα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%)

4. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και ευ-
ρωπαϊκών έργων

 � Προγράμματα ανέργων με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (1 πρόγραμμα)

 � Αφορούν στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβά-
νουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους.

 � Πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών και πιστοποίησης προσό-
ντων (4 προγράμματα)

 � Τα προγράμματα αφορούσαν θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων για τρεις τεχνικές επαγγελμα-
τικές ειδικότητες: αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, τεχνικός μόνωσης, & εγκαταστάτης – συντηρητής 
καυστήρα. Υλοποιήθηκαν στου πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευφυής ενέργεια για την 
Ευρώπη”

 � ERASMUS+ (INNO-APPRE-NET) (1 πρόγραμμα)

 � Το προγράμματα αφορούσε την εκπαίδευση εκπαιδευτών σε θέματα μάθησης στο χώρο εργασίας 
του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών 

 � Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ (3 προγράμματα)

 � Τα προγράμματα αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ειδικότερα: 1 σεμι-
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νάριο στην στατιστική και τα στατιστικά πακέτα, 1 σεμινάριο στη χρήση λογισμικού Εικονοποίησης 
Δεδομένων και 1 σεμινάριο επί του νέου νομοθετικού πλαισίου Ν4412/17 περί διαγωνισμών και 
συμβάσεων

 � «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKETLARISSA» (10 προγράμματα)

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπεται η παροχή στους ωφελούμενους υπηρεσιών συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής κατάρτισης σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με την παρακολούθηση 
και υποστήριξη του ωφελούμενου από τους συμβούλους των φορέων του έργου.

H συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι τριακόσιες (300) ώρες, εκ των οποίων οι 90 ώρες 
αφορούν στην απόκτηση ή επικαιροποίηση σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων, οι 100 ώρες αφο-
ρούν σε οριζόντιες και διαπροσωπικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων επιχειρη-
ματικότητας και ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας) και οι 110 ώρες αφορούν σε εξειδικευ-
μένες επαγγελματικές δεξιότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και με τις τοπικές / 
περιφερειακές ανάγκες και προοπτικές απασχόλησης.

Το 2017 υλοποιήθηκαν συνολικά 19 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομέ-
νων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων.

5. Προγράμματα κατάρτισης Ι-ΚΤΕΟ: To 2017 υλοποιήθηκε 1 πρόγραμμα

6. Γενικά αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια: To 2017 υλοποιήθηκε 1 πρόγραμμα

Ακολουθούν Πίνακες απολογισμού εκπαιδευτικού έργου του  
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για το έτος 2017 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2017

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1

Ενέργειες  
Κατάρτισης 

Αριθμός  
σεμιναρί-

ων:  
178

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ Κατηγορία: 44 σεμινάρια

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Β’ Κατηγορία: 19 σεμινάρια

UPSWING-BUILD UP SKILLS: 4 σεμινάρια

ERASMUS+ (INNO-APPRE-NET): 1 σεμινάριο

Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ: 3 σεμινάρια

ΛΑΕΚ (1-30): 54 σεμινάρια

ΕΦΕΤ: 39 σεμινάρια

ΛΑΕΚ (0,24%): 1 σεμινάριο

Ι-ΚΤΕΟ: 1 σεμινάριο

Γενικά αυτοχρηματοδοτούμενα: 1 σεμινάριο

Voucher (ΕΣΠΑ 2014-2020): 1 σεμινάριο

Supermarket Larissa – EGF: 10 σεμινάρια

2

Εθνικά – 
Ευρωπαϊκά 
Προγράμ-

ματα & 
Πρωτοβου-

λίες

Υποβολή (4ος 2017) και έγκριση πρότασης (6ος 2017), υπό τη συνολική ευθύνη του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (ως φορέας υλοποίησης και συμμετέχοντες φορείς τους ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
και Αναπτυξιακή Καρδίτσας), για την υλοποίηση μέρους ενεργειών του έργου με κω-
δικό «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKETLARISSA» και τίτλο «Ενέργειες που αφορούν 
απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» 
στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχα-
νοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες της Κε-
ντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14)», που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-
2020. 

Διερεύνηση υποβολής προτάσεων για προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Διερεύνηση υποβολής προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Διερεύνηση υποβολής προτάσεων για προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο ΠΕΠ 

Υποβολή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30
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2

Εθνικά – 
Ευρωπαϊκά 
Προγράμ-

ματα & 
Πρωτοβου-

λίες

Υλοποιήθηκε (19/4/2017 - 23/4/2017): Πρόγραμμα Erasmus +2015, «Κοινωνική Επιχει-
ρηματικότητα» / αριθμός έγκρισης 2015-1-EL01-KA102-013813 στα πλαίσια της δράσης 
«Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων» με συντονιστή εταίρο το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ - (2 συμ-
μετοχές)

Σε υλοποίηση (9/10/2017 – 11/10/2016): ERASMUS +, Δράση ΚΑ1, Συμμετοχή ΚΕΚ ΓΣΕ-
ΒΕΕ στην πρόταση με τίτλο «Ενδυνάμωση ατόμων με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες»

Συντονιστής Εταίρος: ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΟΕ. Άλλοι εταίροι (εκτός ΚΕΚ ΓΣΕ-
ΒΕΕ) είναι το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ. Διακρατικός Εταίρος: IN DIALOGUE NETHERLANDS (Ολ-
λανδία, Gouda)

3
Συνεργα-

σίες  
– δίκτυα

Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων επαγγελματικής κατάρτισης EVTA.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία τοπικών δικτυώσεων με τις τοπικές 
ομοσπονδίες – ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού – πανεπιστήμια

Διατήρηση - Διεύρυνση Υφιστάμενων Συνεργασιών βάσει των εργασιών υποβολής 
σε Εθνικά – Τοπικά - Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Συνεργασίες με τοπικές και κλαδικές Ομοσπονδίες και σωματεία 

Συνεργασίες με τα εκπαιδευτικά κέντρα και ινστιτούτα των άλλων Κοινωνικών εταίρων

Δίκτυα στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Συμπράξεων 

Ανάπτυξη συνεργασιών με Εργοδοτικές Οργανώσεις, Δήμους και Επιμελητήρια για 
την υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ, Σεμιναρίων Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας 
και ΕΦΕΤ, και Τοπικών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Διεύρυνση δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από προηγούμενα έργα για την 
πρακτική άσκηση ανέργων στο πρόγραμμα Voucher

Ένταξη στο δίκτυο του Δήμου Λαρισαίων «Η πόλη που μαθαίνει»

Συνεργασία με την ΟΕΒΕ Λάρισας – εξαγωγή αποτελεσμάτων της έρευνας «Διε-
ρεύνηση υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης των επιχειρηματιών κλάδων που 
εκπροσωπούνται από την ΟΕΒΕ Λάρισας» για το πρώτο τρίμηνο του 2017

Πρωτοβουλία για έγκριση και χρηματοδότηση από την Π.Δ.Ε. σεμιναρίων κατάρτι-
σης στον τομέα «Εκπαίδευση - επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου της Δυτικής Ελ-
λάδος σε ζητήματα υδρογονανθράκων» ,εν όψει των επερχόμενων εξελίξεων στην 
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που αφορούν την εξόρυξη πετρελαίου, την ανάπτυξη 
αστικών δικτύων φυσικού αερίου σε Πάτρα ,Αγρίνιο ,Πύργο αλλά και την δημιουρ-
γία των κατάλληλων υποδομών –εγκαταστάσεων αποθήκευσης- εφοδιασμού στο 
λιμάνι των Πατρών.

4
Δημοσιότη-
τα - Εκδό-

σεις

Ενημέρωση περιεχομένου ιστοσελίδας ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για όλα τα έργα 

Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου σε ημερήσιο και κλαδικό τύπο περιοχής ευθύνης του 
κάθε Παραρτήματος 

Ενημέρωση (μέσω επιστολών) Εργοδοτικών Οργανώσεων, Επιμελητηρίων και Δή-
μων για την υλοποίηση δράσεων των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τις τοπικές ομοσπονδίες για τη διερεύ-
νηση ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών

Προβολή του ΚΕΚ στο συνέδριο «Η πόλη που μαθαίνει», σε κατάλληλα διαμορφω-
μένο χώρο, με αφίσες, φυλλάδια.

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες παραρτημάτων ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προς το ευρύτερο 
κοινό μέσω σελίδας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Συμμετοχή σε διάφορα FORUM 

Συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις στα πλαίσια του έργου 
«EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

5
Άλλες 

δραστηριό-
τητες

Ανάπτυξη - δημιουργία –ηλεκτρονικής διάθεσης αυτοχρηματοδοτούμενων σεμινα-
ρίων 

Παρακολούθηση νομοθεσίας αναφορικά με υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής κατάρτισης (ασφαλιστικά θέματα συνεργατών, προδιαγρα-
φών υλοποίησης κλπ)

Παραχώρηση μιας αίθουσας πληροφορικής στο Δήμο Λαρισαίων για την υλοποίη-
ση σεμιναρίου σε μέλη των ΚΑΠΗ.

Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου σε ημερήσιο και κλαδικό τύπο περιοχής ευθύνης του 
κάθε Παραρτήματος 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2017
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

12. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Γ’ Κατηγορίας 7

28. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας B’ Κατηγορίας 5

48. ΕΦΕΤ 9

25. UpSwing BUS 2

29. ERASMUS+ (INNO-APPRE-NET) 1

32. Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ 3

ΣΥΝΟΛΟ 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

12. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Γ’ Κατηγορίας 3

28. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας B’ Κατηγορίας 4

37. ΛΑΕΚ (1-30) 16

48. ΕΦΕΤ 2

78. Voucher (ΕΣΠΑ 2014-2020) 1

25. UpSwing BUS 1

ΣΥΝΟΛΟ 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

12. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Γ’ Κατηγορίας 5

28. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας B’ Κατηγορίας 4

37. ΛΑΕΚ (1-30) 12

48. ΕΦΕΤ 12

25. UpSwing BUS 1

ΣΥΝΟΛΟ 34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

12. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Γ’ Κατηγορίας 19

28. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας B’ Κατηγορίας 2

37. ΛΑΕΚ (1-30) 8

48. ΕΦΕΤ 7

49. ΛΑΕΚ (0,24%) 1

54.Ι-ΚΤΕΟ 1

59.Γενικά αυτοχρηματοδοτούμενα 1

ΣΥΝΟΛΟ 39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

12. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Γ’ Κατηγορίας 5

37. ΛΑΕΚ (1-30) 10

28. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας B’ Κατηγορίας 1

48. ΕΦΕΤ 1

79.Supermarket Larissa - EGF 10

ΣΥΝΟΛΟ 27

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

12. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας Γ’ Κατηγορίας 5

28. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφάλειας B’ Κατηγορίας 3

37. ΛΑΕΚ (1-30) 8

48. ΕΦΕΤ 8

ΣΥΝΟΛΟ 24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
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