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Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2010 

ΠΡΟΣ: κο, κα Πρόεδρο 

 

Αγαπητέ Κύριε, Αγαπητή Κυρία 

Στο πλαίσιο του έργου Shop in Shop στη Δημόσια Διοίκηση για την Εξυπηρέτηση 

του Επαγγελματία, ο ΣΕΒΕ λειτουργεί μια δομή SHOP IN SHOP στον χώρο της 

Ειδικής Γραμματείας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Στόχος του SHOP IN SHOP αποτελεί η διευκόλυνση των επαγγελματιών, η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία νέων και η στήριξη 

υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αποφυγή της επιχειρηματικής αποτυχίας. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας SHOP IN SHOP στην Αθήνα, προβλέπεται η εκπόνηση 

μίας έρευνας για τη διερεύνηση της εξαγωγικής ετοιμότητας των επιχειρήσεων 

της περιφέρειας της Αττικής, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την κατανομή των 

επιχειρήσεων ανάλογα με την εξαγωγική τους δυναμική ενώ θα ακολουθήσει η 

διενέργεια συναντήσεων σε ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή αυτών των 

επιχειρήσεων. Στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι η κατανόηση και η 

καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, 

καθώς και η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις που 

επιθυμούν και έχουν τις προδιαγραφές να εξάγουν, αλλά αδυνατούν.  

Για την έρευνα θα ακολουθηθεί η μέθοδος ερωτηματολογίου και το δείγμα θα 

ανέρχεται σε 150 επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό επιθυμούμε να διερευνήσουμε το πιθανό ενδιαφέρον 

συμμετοχής των επιχειρήσεων-μελών του Οργανισμού σας. Σας παρακαλούμε 

λοιπόν να μας αποστείλετε στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων-μελών του 

Οργανισμού σας που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να 

επικοινωνήσουμε μαζί τους και να διερευνήσουμε το πιθανό ενδιαφέρον 

συμμετοχής τους στο εν λόγω έργο. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες, στέλεχος του SIS θα επικοινωνήσει μαζί σας. 

 

Με τιμή 

Αναστάσιος Αλεξανδρίδης 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

Σ.Ε.Β.Ε. 



 

  

Το έργο 

χρηµατοδοτήθηκε από 

τον ΧΜ-ΕΟΧ και το Π∆Ε 

Μεσογείων 41 

115 27 • ΑΘΗΝΑ 

Τηλ:  210.745.86.31 

 

Τι είναι το SIS 

 

Το έργο με τίτλο Shop in Shop στη Δημόσια Διοίκηση για την Εξυπηρέτηση του 

Επαγγελματία υποβλήθηκε από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, 

το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και τον Σύνδεσμο 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή 

ανεξάρτητων έργων που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός 

Χώρος). 

Η παρούσα πρόταση αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δημόσιου τομέα (ΕΚΔΔΑ) 

με τον ιδιωτικό (ΣΕΒΕ) υπό τον συντονισμό των κοινωνικών εταίρων (ΔΙΔΔ) με 

στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών εν είδει πιλοτικών προγραμμάτων για την 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του επαγγελματία σε ότι αφορά τις συνδιαλλαγές 

του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 Το έργο στοχεύει: 

� Στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση μέσα από την 

ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου που θα διευκολύνει τις Τοπικές 

αρχές στην παροχή πληροφοριών προς τους επαγγελματίες και εν γένει προς 

τους ενδιαφερόμενους.   

� Στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους 

επαγγελματίες 

� Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αποδοτικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, ο ΣΕΒΕ λειτουργεί τρία SHOP IN SHOP, ένα με 

έδρα το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ένα με 

έδρα τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, Γραφεία Θεσσαλονίκης, και ένα με 

έδρα την Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  Το έργο «Shop In Shop στη δημόσια 

διοίκηση για την εξυπηρέτηση του επαγγελματία – EL0053-SIS» χρηματοδοτείται 

από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΧΜ-ΕΟΧ) περιόδου 2004 - 2009 κατά 50% και του Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κατά 50%, στα πλαίσια των «Ανεξάρτητων Έργων 

και Ανεξάρτητων Έργων στοχευόμενων στην Ακαδημαϊκή Έρευνα».  

Στόχος του SHOP IN SHOP αποτελεί η διευκόλυνση των επαγγελματιών, η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία νέων και η στήριξη 

υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αποφυγή της επιχειρηματικής αποτυχίας. 


