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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      
 
         Αθήνα,      02-07-2021

         Αριθ. Πρωτ. : 74265 - 02-07-2021

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20
: 10200
: Ρέκκας Τιμόθεος
: 210 3893915
: rekkas_t@ggb.gr 

ΠΡΟΣ: Επιχειρήσεις στατιστικού δείγματος 
έρευνας πεδίου.

ΘΕΜΑ: Έρευνα - Μελέτη για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36913/29-3-2021 σύμβαση ανάθεσης έχει 
αναθέσει στην Ένωση Εταιρειών «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. – ADVICE 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» τη διενέργεια της «Έρευνας - Μελέτης για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία». Το 
έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και 
της πολιτικής για τις ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης» με 
Αναθέτουσα Αρχή τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας.

Το αντικείμενο της έρευνας – μελέτης για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι η καταγραφή των σύγχρονων διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών εργαλείων και ο συνδυασμός τους σε σχέση με τις ανάγκες των ελληνικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων ΜμΕ ανάλογα με το μέγεθος, την δραστηριότητα καθώς και τη φάση του «κύκλου ζωής» των 
επιχειρήσεων (υπό ίδρυση, νέες, υφιστάμενες). 

Η έρευνα πρόκειται να διενεργηθεί με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου για την εξακρίβωση 
των πραγματικών αναγκών των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη διατύπωση προτάσεων 
και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση ενισχύσεων στις επιχειρήσεις. Το δείγμα της 
έρευνας θα αποτελείται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται σύμφωνα με τη 
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως διευκολύνετε τους ερευνητές κατά τη διαδικασία 
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για λογαριασμό της Αναθέτουσας 
Αρχής αποκλειστικά για το σκοπό της έρευνας.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια της έρευνας μπορείτε να επικοινωνήσετε, 
από την πλευρά της Αναθέτουσας αρχής με τον κ. Τιμόθεο Ρέκκα (τηλ.: 210-3893915, e-mail: 
rekkas_t@ggb.gr,), προϊστάμενο του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της 
Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς  
της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, τον κ. 
Αργυρίου Θανάση (τηλ.: 210-3893917, e-mail: argyriou.athanasios@ggb.gr), υπάλληλο της ανωτέρω 
οργανωτικής μονάδας και από την πλευρά του αναδόχου, με τον κ. Πρόδρομο Βαδράτσικα, τηλ: 2310 
403371, e-mail: prodromos@gnosianaptixiaki.gr.

    
     O Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

     Ιωάννης Κυριακού

Εσωτερική Διανομή:
- Γρ. Υπουργού.
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.
- Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής. 
- Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Αρχείο Παρατηρητηρίου ΜμΕ / Υποέργο 2.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
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