
Δημήτριος Μπίμπας 
 
- Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΕΚΠΑ 
- Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, ΓΣΕΒΕΕ 
Απόφοιτος τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (MSc, MPhil)  στην Οικονομική και Κοινωνική 
Πολιτική (University of York, UK) και στην Οικονομική Επιστήμη (Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά projects 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ με βασικό αντικείμενο την ανίχνευση 
των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμμετέχει σε ερευνητικές δράσεις 
του ΕΚΠΑ στο πεδίο αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Διδάσκει 
ως επιστημονικός βοηθός το μάθημα «Διεθνής Οικονομική», στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Έχει 
διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης καθώς και στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σε 
άλλες μονάδες μη τυπικής εκπαίδευσης με ειδίκευση σε θέματα δημόσιας 
οικονομικής, οικονομικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας.  
Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (στον τομέα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων σε συνεργασία 
με Invest in Greece). Ως επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, έχει την ευθύνη 
της επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, είναι υπεύθυνος 
συντονιστής για την εκπόνηση και ανάλυση των εξαμηνιαίων ερευνών οικονομικού 
κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις και συμμετέχει στις επιτροπές παρακολούθησης 
και ομάδες εργασίας: 

- Τεχνικός σύμβουλος στις συναντήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών 
κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων 

- ΟΟΣΑ, «Άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, 2η και 3η εργαλειοθήκη» 
- Task Force, «Δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
- European Parliament, εκπροσώπηση της ΓΣΕΒΕΕ ως προς την ανάλυση των 

επιπτώσεων των προγραμμάτων στήριξης της χώρας 
- European Commission, Φορολογική και οικονομική πολιτική 
- Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), εθνικός εμπειρογνώμονας εκ μέρους των 

εργοδοτικών φορέων 
- Παγκόσμια Τράπεζα, έρευνα πεδίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην 

Ελλάδα 
Συμμετέχει σε γνωμοδοτικές ομάδες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
Ελλάδος που συντάσσει γνώμες για τα νομοσχέδια που κατατίθενται στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο (με έμφαση στην κοινωνική πολιτική, την αδειοδότηση, τη φορολογική 
πολιτική). 

 


