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«Από την Κρίση στην Ανάπτυξη. 
Πρόγραμμα ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
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& των επιχειρήσεων»
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ΣΥΡΟΣ ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΕΑ 



Ποια είναι τα σημάδια Έγκαιρης Προειδοποίησης;
ότι η επιχείρησή σας είναι ίσως σε κρίση 

ή στο δρόμο για τη κρίση;



Σημάδια Έγκαιρης Προειδοποίησης

Μειώνεται  ο κύκλος εργασιών σας;

Δεν μπορείτε να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας εγκαίρως;

Μειώνονται τα κέρδη σας;

Έχετε καθυστερήσεις  προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία;

Έχετε πιέσεις από τους πιστωτές  – τράπεζες;

Χάνετε πελάτες;

Δεν πληρώνετε το  προσωπικό σας;

Έχετε δυσμενή στοιχεία και δεν μπορείτε να βρείτε  νέες πιστώσεις;

..……………………………………………………



Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πτωχεύουν 200.000
επιχειρήσεις με απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα
έξι στις δέκα επιχειρήσεις
παρουσιάζουν μείωση του
κύκλου εργασιών ,
 οι «κόκκινες» οφειλές
υπολογίζεται ότι αγγίζουν
τα 250 δισ. €.
το ιδιωτικό χρέος
ξεπερνά τα 200 δισ. € ,
 το ύψος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων
στις τράπεζες ανέρχεται
στα 106 δισ. €,
τα «κόκκινα» χρέη στις
Εφορίες ανέρχονται στα
95,29 δισ.. €,
τα χρέη προς τα
Ασφαλιστικά Ταμεία στα
32 δισ.. €,
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Δομή Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης

Α. Γνώση κινδύνου

Συστηματική  συλλογή και ανάλυση δεδομένων για 

την αξιολόγηση ενδεχόμενων κινδύνων, μελέτες, 

έρευνες κλπ

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Β. Σύστημα παρακολούθησης και 

έγκαιρης προειδοποίησης

Ανάπτυξη συστήματος (π.χ.Machine Learning ή Big Data)  
παρακολούθησης πριν από μια κρίση/καταστροφή και 
έγκαιρη προειδοποίηση 
Συγκέντρωση και αξιοποίηση των  κατάλληλων στοιχείων.
Έγκυρη επιστημονική μέθοδος 
Συντονισμός 

Γ. Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Προειδοποιήσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο. 

Σαφή μηνύματα που περιέχουν απλές, χρήσιμες 

πληροφορίες ,δημιουργούν ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης, διασφαλίζουν την εχεμύθεια και 

δίνουν λύσεις στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις .

Δ. Δίκτυο Φορέων  Παροχής 

Υπηρεσιών

Δημιουργία  Υπηρεσιών Έγκυρης Προειδοποίησης, 

εκπαίδευση όλων των ενδιαφερομένων μερών, εκπόνηση 

σχεδίων για την αντίδραση  πρίν, κατά τη διάρκεια και 

αμέσως μετά την εκδήλωση της κρίσης

Ε. FORUM Διαβούλευσης  συναρμόδιων φορέων  για την επεξεργασία  

πολιτικών ,μέτρων και προγραμμάτων .



www.earlywarning.eea.gr
Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης ΕΕΑ.

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
& ΜΕΝΤΟΡΕΣ

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΕΑ



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 
υποστήριξη συνολικά 3.500 
επιχειρήσεων στα 4 κράτη.

875 επωφελούμενες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Μηχανισμός 
Υποστήριξης 
επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα το 
πρόγραμμα υλοποιείται 

, από το 
Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών 
και το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ

602678 

390 331 

Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης ΕΕΑ.

www.earlywarning.eea.gr
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΝΕΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ 
ΜΕΝΤΟΡΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΝΤΟΡΙΝΓΚ

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ

FOLLOW UP
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ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μετά την αίτηση ένας επιχειρηματικός σύμβουλος διαδραματίζει 
τον ρόλο του «παθολόγου», για τη διάγνωση της αιτίας του 
προβλήματος. Πραγματοποιεί μια εις βάθος συνέντευξη σχετικά με 
την κατάσταση στην επιχείρηση. Εξετάζεται η επιχείρηση σε όλους 
τους τομείς λειτουργίας της και εντοπίζονται περιοχές κινδύνου.
Ο διαγνώστης-επιχειρηματικός σύμβουλος μπορεί να παρέχει 
άμεσες συμβουλές ή να συνδέσει  τον επιχειρηματία με τον/τους 
κατάλληλο/ους Μέντορα/ες που έχουν προσόντα  και εμπειρίες 
στους σχετικούς τομείς.



Τηλεφωνικές γραμμές
210- 3380279/210/236/295/296

210 -3601042

Email:infoprograms@eea.gr

www.earlywarning.eea.gr

Facebook:EW Europe Mentors 
@EWEMentors/

Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης ΕΕΑ.
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