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ΕΝΉΜΕΡΏΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εισαγωγικό σημείωμα  
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Η έκδοση του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου για τις ερευνητικές και εκπαι-
δευτικές δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έφτασε ήδη στο τρίτο της τεύχος συγκεντρώ-
νοντας πολλά και ευνοϊκά σχόλια. Στο προηγούμενο τεύχος κύριος στόχος μας 
ήταν να φτάσει σ’ όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και συνεργάτες μας. Στο 
πλαίσιο αυτό απεστάλη ταχυδρομικά ένας μεγάλος αριθμός τευχών με απώ-
τερο στόχο τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προβολής των δράσεων 
των φορέων μας.

Στο τρίτο αυτό τεύχος και προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω προς τη συγκε-
κριμένη κατεύθυνση, εγκαινιάζουμε την παράλληλη ανάρτηση του τεύχους στο 
διαδίκτυο και την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr προκειμένου να είναι διαθέ-
σιμο όχι μόνο σε συνδικαλιστές και συνεργάτες, αλλά στο σύνολο των επιχειρη-
ματιών, βιοτεχνών και εμπόρων οι οποίοι αναζητούν τρόπους για να υποστηρί-
ξουν και να ενδυναμώσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους. 

Παράλληλα, επόμενος στόχος μας είναι η επίτευξη της όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερης εκδοτικής σύμπλευσης του Newsletter με την περίοδο αναφοράς του, 
προκειμένου η ενημέρωση που παρέχει να είναι επίκαιρη και σε συνάρτηση με 
τις υπό υλοποίηση δράσεις. 

Στις σελίδες του συγκεκριμένου τεύχους παρουσιάζονται μια σειρά από μελέτες 
που υλοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήθη-
καν σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ κατά το τελευταίο τρίμηνο. Επιπρόσθετα 
αναφορά υπάρχει και στη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε δράσεις δικτύωσης που 
έλαβαν χώρα στη Τουρκία με αντίστοιχους φορείς της γείτονος χώρας. 

Παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις θέσεις που δημοσίευσε η ΓΣΕ-
ΒΕΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με έμφαση 
στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος ξεχωριστή στιγμή για τη ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί και η συγγραφή του τόμου 
«ΓΣΕΒΕΕ 1919-2009: Σχεδίασμα Ιστορίας» ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στους 
αναγνώστες από το Σεπτέμβριο.

Γεώργιος Καββαθάς, 
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
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Κατά το χρονικό διάστημα 13-16 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη 4μελούς κλιμακίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κύριο 
Γεώργιο Καββαθά στην Άγκυρα. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο δράσεων 

δικτύωσης της ΓΣΕΒΕΕ και περιελάμβανε συναντήσεις με τους φορείς KOSGEB, 
TESK και MEKSA. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με την Ελ-
ληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα.

Αναλυτικότερα, στις 14/05 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την KOSGEB, το δημό-
σιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ακολούθως στις 15/05 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την TESK (Τουρκική Συ-
νομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών) που αποτελεί τον αντίστοιχο Τουρκικό φορέα με 
τη ΓΣΕΒΕΕ.
Τέλος, στις 16/05, το κλιμάκιο της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποίησε συνάντηση με την 
MEKSA, που αποτελεί το Ίδρυμα για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης για τις ΜΜΕ. Η MEKSA, εκπροσωπήθηκε από τον Επιστημονικό Διευθυντή της 
καθηγητή Prof.Dr Sencer Imer και τους Προέδρους υποκαταστημάτων Άγκυρας και 
Ντιγιαρμπακίρ.
Στις παραπάνω συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθάς είχε κατ’ ιδίαν 
επαφές και γεύματα εργασίας με τους Προέδρους των Οργανισμών αυτών, δηλαδή 
με τον Πρόεδρο της KOSGEB κ. Mustafa Kaplan, και με τον Πρόεδρο της TESK και της 

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Διανέμεται δωρεάν

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
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Αριστοτέλους 46 - 10433

 2108846852  

 2108846853
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ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 

Πρόεδρος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.

 Αυλωνίτου Ν. 

Γεωργόπουλος Η. 

Δασκαλάκης Ν.

Κάρουλας Γ. 

Λαϊου Ε.

Λιντζέρης Π. 

Μαραγκός  Φ. 

Μιχαλοπούλου  Γ.

Μόκα Λ. 

Μπεκρή  Δ. 

Προφύρη Ι. 

Πρωτοπαπαδάκης  Π. 

Χαριλόγη Α.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Δαμιανόγλου Δ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς με τον ομότιμό του της KOSGEB  κ. Mustafa 
Kaplan
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MEKSA κ. Bendevi Palandoken, όπου επιβεβαιώθηκε σε επίπε-
δο Προέδρων των Οργανισμών η βούλησή των για συνεργα-
σία στα παρακάτω επίπεδα:

•  Στη δυνατότητα συνεργασίας και συμμετοχής των Οργανι-
σμών από τις δύο χώρες σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα της ΕΕ.
•  Στην ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών και από τις δύο πλευρές 
για τη δημιουργία κοινού πλαισίου κατάρτισης σε θέματα δια-
συνοριακής επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της εν λόγω συ-
νάντησης διερευνήθηκαν οι δυνατότητες ανταλλαγής καλών 
πρακτικών, καθώς και συνεργασιών ανάμεσα στη MEKSA και 
στην TESK, από την μία πλευρά και στη ΓΣΕΒΕΕ από την άλλη, 
όσον αφορά στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(Η εφαρμογή του Dual System* και η περαιτέρω ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών επί του θέματος αυτού. Επίσης η συμ-
μετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα LLL για τη μείωση της σχο-
λικής διαρροής).
•  Στη δυνατότητα συνεργασίας των Οργανισμών από τις δύο 
χώρες, ως ενδιαμέσων διαύλων επικοινωνίας και διαμεσολά-
βησης για την άμεση επαφή και διερεύνηση απευθείας συ-
νεργασίας μεταξύ Ελληνικών και Τουρκικών Επιχειρήσεων, σε 
κλαδικό επίπεδο.

Στις 15/05/2013 το κλιμάκιο της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποίησε συ-
νάντηση με το Έλληνα πρέσβη κ. Κυριάκο Λουκάκη, καθώς και 
τον Έλληνα Εμπορικό Ακόλουθο στην ‘Άγκυρα κ. Χαράλαμπο 
Κουναλάκη, διερευνώντας το ρόλο που θα μπορούσε να δι-
αδραματίσει η ελληνική πρεσβεία από την πλευρά της στην 
προώθηση της ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης συ-
νεργασίας της ΓΣΕΒΕΕ με τους αντίστοιχους φορείς της στην 
Τουρκία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Στην συνέχεια, έγινε στις 22.05.2013 στη ΓΣΕΒΕΕ συνάντηση 
του προέδρου κ. Γ. Καββαθά με τον πρόεδρο του Ελληνοτουρ-
κικού Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτη Κουτσίκο, μετά από αίτημα 
του δευτέρου. Στην συνάντηση αναλύθηκε ο ρόλος και οι δρά-
σεις του Ελληνοτουρκικού επιμελητηρίου στη δημιουργία κλί-
ματος συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών. 
Συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο φορέ-
ων με την ανταλλαγή πληροφόρησης και κυρίως με τη συνερ-
γασία στην δυνατότητα επίσκεψης Ελληνικών επιχειρήσεων 
στην Τουρκία, σε κλαδικές εκθέσεις με ευνοϊκούς οικονομικούς 
όρους 

*Διττό σύστημα μαθητείας (συνδυασμός σχολείου και πρακτικής άσκησης 
στην επιχείρηση).

Συνάντηση του κλιμακίου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Έλληνα Πρέσβη 
στην Άγκυρα κ. Κυριάκο Λουκάκη

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς με τον ομότιμό του της TESK κ. Bendevi Palandoken
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ΕΡΕΎΝΑ ΤΟΎ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΤΟΎ ΙΝΕ ΓΣΕΕ  ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Τ ην Τετάρτη 29/5/2013 παρου-
σιάστηκαν στο αμφιθέατρο 
της ΓΣΕΒΕΕ, στην Αθήνα, τα 

αποτελέσματα της μελέτης που υλο-
ποίησαν από κοινού τα Ινστιτούτα 
της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ με τη συγ-
χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση». Κύριος σκοπός της 
μελέτης ήταν η αποτύπωση των βα-
σικών παραγόντων που ευνοούν ή 
αντιθέτως εμποδίζουν τη συμμετο-
χή των εργαζομένων του ιδιωτικού 
τομέα, των αυτοαπασχολουμένων, 
των εργοδοτών και των ανέργων 
στη διά βίου μάθηση και ειδικότερα 

στα σεμινάρια που είναι προσανα-
τολισμένα στο επάγγελμα και την 
εργασία. 

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν και χαι-
ρέτησαν ο Γ. Καββαθάς, Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ, η Ε. Καραντζόλα, Γενική Γραμ-
ματέας Διά Βίου Μάθησης και ο Ε. Ζα-
χαράκης, Ειδικός Γραμματέας Ευρωπα-
ϊκών Πόρων του Ύπουργείου Παιδείας. 
Ο Θανάσης Καραλής, αναπληρωτής κα-
θηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ως επιστημονικός υπεύθυνος 
της έρευνας, παρουσίασε τα βασικά ευ-
ρήματα και ακολούθησαν παρεμβάσεις 

και σχόλια από πολλούς παρευρισκό-
μενους καθώς και από τους καθηγητές 
Δημήτρη Βεργίδη, Αλέξη Κόκκο, Διονύ-
ση Γράβαρη, την Ελένη Καραντζόλα  και 
τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Χρή-
στο Γούλα (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και Παρασκευά 
Λιντζέρη (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας επιση-
μάνθηκε ότι πρόθεση των δύο Ινστι-
τούτων είναι η περαιτέρω συστηματική 
διερεύνηση των βασικών δεδομένων 
της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά 
βίου μάθηση στην Ελλάδα, έτσι ώστε η 
επαναλαμβανόμενη έρευνα που θα διε-
ξάγεται ανά δύο χρόνια, με την ευθύνη 
τους, να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βα-
ρόμετρο της συμμετοχής στη διά βίου 
μάθηση διευκολύνοντας τη λήψη κα-
τάλληλων  αποφάσεων και την υιοθέτη-
ση αποτελεσματικών πολιτικών.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Στο 15,9% η ετήσια συμμετοχή σε σε-
μινάρια σχετικά με το επάγγελμα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, ο ένας στους δύο συμμετέχοντες 
δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει τουλά-
χιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή τους 
σε κάποιο σεμινάριο/εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα 
που αφορούσε το επάγγελμά τους. Τους 
τελευταίους 12 μήνες ανέφερε ότι συμ-
μετείχε σε κάποιο σεμινάριο ή εκπαι-
δευτική δραστηριότητα που αφορούσε Χαιρετισμός του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά
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το επάγγελμά του το 15,9%. (Μισθωτοί 
21,1%, αυτοαπασχολούμενοι/ εργο-
δότες 14,6%, άνεργοι 7,9%). Σχετικά 
υψηλοτέρα ποσοστά συμμετοχής σε 
σεμινάρια που αφορούν το επάγγελμα 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες εμφα-
νίζουν οι άνδρες, οι νεότερες ηλικίες, οι 
άγαμοι, οι απόφοιτοι πανεπιστημίου, οι 
δηλώνοντες επαρκές εισόδημα. Τα μέλη 
συνδικάτων, συλλόγων και εθελοντικών 
οργανώσεων εμφανίζονται να συμμε-
τέχουν σαφώς περισσότερο από όσους 
δεν έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με τα 
κοινά.  

• Αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής.
Το 68% του εξεταζόμενου πληθυσμού 
δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε 
κάποιο σεμινάριο σχετικό με το επάγ-
γελμά του τους επόμενους 12 μήνες. Το 
ενδιαφέρον συμμετοχής εμφανίζεται 
αντιστρόφως ανάλογο με την ηλικια-
κή κατηγορία και τα έτη απασχόλησης 
των ερωτωμένων, ενώ καταγράφεται 
σχετικά πιο μεγάλο στις πόλεις της πε-
ριφέρειας από ότι στην Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη.

• Κίνητρα συμμετοχής.
Στην έρευνα καταγράφεται μία πλειά-
δα κινήτρων συμμετοχής σε σεμινάρια 
σχετικά με την επαγγελματική δρα-
στηριότητα υψηλής σημαντικότητας 
τα οποία συνδυάζονται και συνθέτουν 
ποικιλοτρόπως τις αιτίες συμμετοχής. 
Τα κίνητρα αυτά σχετίζονται τόσο με  
τις γενικότερες αντιλήψεις και στάσεις 
απέναντι στην συνεχή εκπαίδευση (π.χ. 
«γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί 
σε όλη μας την ζωή»), όσο και με την κά-
λυψη συγκεκριμένων αναγκών και προ-
σωπικών επιδιώξεων (π.χ. «για να αυξή-
σω τα τυπικά μου προσόντα»). Οι λόγοι 
που αναφέρθηκαν με υψηλή συχνότητα 
ως σοβαρά κίνητρα συμμετοχής είναι οι 
εξής: Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω και-
νούργια πράγματα, για να είμαι περισ-
σότερο αποδοτικός στην εργασία μου, 

γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί 
σε όλη μας τη ζωή, για να αυξήσω τα 
τυπικά μου προσόντα, για να αυξήσω 
τις οικονομικές μου απολαβές, για να 
διατηρήσω τη θέση εργασίας μου ή 
για να βρω εργασία/καλύτερη εργασία.  
Ως λιγότερο ισχυρά κίνητρα συμμετο-
χής εμφανίζονται να είναι η αξιοποίη-
ση του ελεύθερου χρόνου γενικά και η 

φυγή από τα προσωπικά/οικογενειακά 
προβλήματα.

• Εμπόδια συμμετοχής.
Στην έρευνα καταγράφεται σημαντι-
κός αριθμός εμποδίων συμμετοχής σε 
σεμινάρια σχετικά με την επαγγελμα-
τική δραστηριότητα. Αναμφισβήτητα, 
το κόστος συμμετοχής ανάγεται ως το 
κυρίαρχο εμπόδιο. Εκτός από το κό-
στος, στην ομάδα των συνηθέστερων 
και σημαντικότερων εμποδίων κατα-
γράφονται η έλλειψη πληροφόρησης/
ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη χρόνου 
λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρε-
ώσεων, αλλά και λόγοι που σχετίζονται 
με την οργάνωση των σεμιναρίων όπως 
οι μη βολικές ημέρες και ώρες υλοποί-
ησης, η ποιότητα των σεμιναρίων, ο 
τόπος διεξαγωγής καθώς και η μεγάλη 
διάρκειά τους 

Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι δια-
θέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
www.imegsevee.gr.

Πάνελ ομιλητών με αφορμή τα αποτελέσματα της μελέτης (από αριστερά Ε. Καραντζό-
λα, Θ. Καραλής, Δ. Βεργίδης και Π. Λιντζέρης) 

Παρουσίαση της μελέτης από τον Ανα-
πληρωτή καθηγητή του Παν. Πατρών, κ. 
Θ. Καραλή
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Τ ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει τεθεί επικε-
φαλής (συντονιστής) μιας ευ-
ρείας σύμπραξης φορέων (ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) 
που έχει αναλάβει την οργάνωση και 
υλοποίηση σε όλη την Ελλάδα επιδο-
τούμενων, με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, 
προγραμμάτων για περίπου 19.320 
αυτοαπασχολούμενους και εργαζό-
μενους σε όλους τους κλάδους της οι-
κονομίας με στόχο την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τους και αναμε-
νόμενο τέλος υλοποίησης το Σεπτέμ-
βριο του 2014.

Το έργο χρηματοδοτείται από το επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού» του Ύπουργείου 

Εργασίας και υλοποιείται σύμφωνα 
με τα εγκριθέντα και ενταχθέντα από 
την Ειδική Ύπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι-
κότητα» Τεχνικά Δελτία Πράξεων και 
Ύποέργων.

Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής 
διάρκειας 40 ωρών έκαστο, αφορούν 
σε αντικείμενα όπως: «Έξοδος από την 
κρίση», «Τεχνικές παρέμβασης στην 
λειτουργία της επιχείρησης», «Πράσινη 
επιχειρηματικότητα», «Συστάδες Επιχει-
ρήσεων», «Οργάνωση και λειτουργία 
μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης,» 
«Έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση», 
«Εφοδιαστική διαχείριση» «Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση», κ.α.

Στοχεύουν (α) στην παροχή εξειδικευμέ-
νων γνώσεων και δεξιοτήτων σε αυτοα-
πασχολούμενους και εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα, που αποτελούν το με-
γαλύτερο τμήμα του κόσμου της εργα-
σίας στη χώρα, και (β) στη συστηματική 
υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 
ώστε να παραμείνει σε θέσεις εργασίας 
που μπορούν να του προσφέρουν συνε-
χή και ποιοτική απασχόληση, αλλά και 
επαγγελματική εξέλιξη.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από τους 
φορείς υλοποίησης που προαναφέρ-
θηκαν και από το Δεκέμβριο του 2012 
μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 υλοποιή-
θηκαν πανελλαδικά 135 προγράμματα 
κατάρτισης μέσω των οποίων ωφελήθη-
καν 2.682 άτομα. 

Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου 
www.epanakatartisi.gr πέραν άλλων 
χρήσιμων πληροφοριών δύνεται η δυ-
νατότητα σε ενδιαφερόμενους να δηλώ-
σουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με το: and05@
imegsevee.gr και με τις κατά τόπους δομές 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,  
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
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Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχη-
ματισμών είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτο-
μικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών 
επιχειρήσεων. 

Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται ένα πλέγμα υπηρεσιών υπο-
στήριξης της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση 
στην τεχνολογική και οργανωτική καινοτομία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Μονάδας, την τρέχουσα 
περίοδο ολοκληρώθηκαν δυο μελέτες σε θέματα καινοτομίας 
και συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, σε συνεργασία 
με ακαδημαϊκούς (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και ιδιω-
τικούς συμβουλευτικούς φορείς. 

Παράλληλα, έχουν  πραγματοποιηθεί ενέργειες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία συνεργατικών σχη-
ματισμών (π.χ. Ημερίδα με θέμα Συνενώσεις-Clusters, Σωμα-
τείο Ταπητοκαθαριστηρίων ‘Η Αττική’, 10.04.2013). 

Στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας, την αμέσως επόμενη 
περίοδο οργανώνονται σεμινάρια σε θέματα καινοτομίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στους κάτωθι άξονες:

Μέρος Ι. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1.1  Εισαγωγή στη Καινοτομία.
1.2 Διαχείριση Καινοτομίας στις Μικρές Επιχειρήσεις.
1.3 Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Καινοτομίας στις Μικρές 
Επιχειρήσεις.
1.4  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Μέρος ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
2.1  Καινοτομία ως Στρατηγική.
2.2 Θεωρητική και Πρακτική Κατανόηση των Συνεργατικών 
Σχηματισμών.
2.3  Κύκλοι Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών.
2.4 Μορφές Συνεργατικών Σχηματισμών και Στρατηγική 
Ανάπτυξη.

Παράλληλα, την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται από τη Μονά-
δα, η έκδοση τριών (3) Οδηγών με έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις: α) Οδηγός Καινοτομίας, β) Οδηγός Συνεργατικών 
Σχηματισμών (Clusters) και γ) Οδηγός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 
ενώ δημιουργήθηκε πολυμεσικό υλικό (video) για τη διάχυση 
της έννοιας της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις.  

Επιπροσθέτως, την ίδια περίοδο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη 
ενός συστήματος τεχνοδιαγνώσεων, σε συνεργασία με ακαδη-
μαϊκό φορέα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), με 
στόχο την αναγνώριση αναγκών των μικρών επιχειρήσεων σε 
επίπεδο τεχνολογικής αλλά και οργανωτικής ικανότητας. 

Για τους σκοπούς αυτούς, δημιουργήθηκε Μητρώο Καινοτομί-
ας και Συνεργατικών Σχηματισμών, με εξωτερικούς εμπειρο-
γνώμονες, και με στόχο την υλοποίηση τεχνοδιαγνώσεων σε 
επιχειρήσεις και την εκπόνηση σχεδίων δράσης για συνεργατι-
κούς σχηματισμούς (Cluster Action Plans) 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  
www.kainotomia.imegsevee.gr 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
«ΥΠΕΡΜΟΧΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ  
ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Τ ον Απρίλιο του 2013, το 
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσίευσε 
μια σύντομη μελέτη με τίτ-

λο «Υπερμόχλευση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομίας και μια Σύντομη περι-
γραφή του Τραπεζικού Κλάδου στην 
Ευρώπη». 

Αντικείμενο της μελέτης είναι δύο έν-
νοιες συνδεόμενες μεταξύ τους, πρώτον 
η υπερμόχλευση της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας και στις τρεις βασικές οικονο-
μικές μονάδες της (κράτη, νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις), και δεύτερον η αντίστοι-
χη πορεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
κλάδου. Το βασικό συμπέρασμα της 
ανάλυσης είναι η ξεκάθαρη πορεία 

συνεχώς αυξανομένων επιπέδων μό-
χλευσης* της οικονομίας την τελευταία 
εικοσαετία. Επίσης σημαντικό είναι και 
το εύρημα ότι η παγκόσμια χρηματο-
πιστωτική κρίση του 2008, όχι μόνο 
δεν οδήγησε σε μείωση των δεικτών 
μόχλευσης, αλλά αντιθέτως οδήγησε 
σε εκτόξευση των δεικτών μόχλευσης 
στην περίπτωση των κρατών, οδήγησε 
και αναμένεται να οδηγήσει περαιτέρω 
σε χρηματοοικονομικές δυσχέρειες τα 
νοικοκυριά (με όποιες κοινωνικές συνέ-
πειες συνοδεύουν αυτό το ενδεχόμενο), 
ενώ στην καλύτερη περίπτωση μείωσε 
την τάση αύξησής τους στην περίπτωση 
των επιχειρήσεων. 

Αναφορικά με την πορεία του ευρωπαϊ-
κού τραπεζικού κλάδου, ένα πρώτο συ-
μπέρασμα είναι ότι εντοπίζονται σαφείς 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών 
μελών της ευρωζώνης και των ανεπτυγ-
μένων οικονομιών αφενός και των χω-
ρών του λεγόμενου πρώην ανατολικού 
μπλοκ αφετέρου. Το δεύτερο βασικό 
συμπέρασμα είναι η αύξηση του συνό-
λου του ενεργητικού των ΝΧΙ (Νομισμα-
τικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) 
κατά 85% περίπου την τελευταία δεκα-
ετία καθώς και ότι η διόγκωση αυτή δεν 
φαίνεται να οδήγησε σε ανάπτυξη του 
κλάδου με τη μορφή της αύξησης του 
αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Αντιθέτως, η αύξηση του ενεργητικού 
διόγκωσε τα ήδη υπάρχοντα ιδρύμα-
τα, χωρίς να δημιουργήσει νέα. Αυτό 
ενδεχομένως οδήγησε στην εμφάνιση 
πιστωτικών ιδρυμάτων «πολύ μεγάλων 
για να χρεοκοπήσουν» με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται στην αύξηση του συστημικού 
κινδύνου και την ανάγκη στήριξής τους 
από κεφάλαια προερχόμενα από τα 
κράτη  

* Η χρηματοοικονομική μόχλευση (financial 
leverage) είναι η διαδικασία ανάληψης χρέους 
με σκοπό την έναρξη, συνέχιση ή επέκταση 
μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια 
επιχείρηση ή οργανισμός, θεωρούμε ότι κάνει 
χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης αν επι-
διώκει χρηματοδότηση μέσω ξένων κεφαλαίων 
έναντι ιδίων κεφαλαίων (έκδοση ομολόγων ή 
άλλου χρέους έναντι έκδοσης μετοχών).

Η μελέτη έχει ήδη αναρτηθεί στο site 
του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, στην ενότητα «Με-
λέτες-Έρευνες» > «Οικονομία-Μικρές 
Επιχειρήσεις» 
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Σ το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2013, 
το Γραφείο Ισότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργάνωσε 
και υλοποίησε στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο 

Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕ-
ΒΕΕ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» σειρά Σεμι-
ναρίων/Εργαστηρίων (work-shops) με τίτλο «Ενδυνά-
μωση και Αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών 
αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με 
στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους». 

Πιο συγκεκριμένα, στις 20 και 21 Απριλίου το εν λόγω 
σεμινάριο έλαβε χώρα στην Κέρκυρα, τις 25 και 26 Μα-
ΐου στη Λάρισα και στις 08 και 09 Ιουνίου στο Ηράκλειο 
Κρήτης, ενώ πρόκειται να υλοποιηθούν και στις υπόλοιπες 
πόλεις, όπου λειτουργούν παραρτήματα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
(Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη), καθώς και στην Αθήνα.  

Στα σεμινάρια αυτά συμμετέχουν κυρίως γυναίκες-μέλη 
συνδικαλιστικών οργάνων, των κλάδων της μεταποίησης, 
των υπηρεσιών και του εμπορίου, αλλά και αυτοαπασχο-
λούμενες και επιχειρηματίες των συγκεκριμένων κλάδων 
που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά. 

Στόχος των εν λόγω σεμιναρίων είναι, μέσα από μια σειρά 
θεματικών αντικειμένων που καλύπτονται, όπως οι ισχύ-
ουσες πολιτικές για την Ισότητα των φύλων σε ευρωπα-
ϊκό και εθνικό επίπεδο, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
η συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελμα-
τικής ζωής, η παρουσία των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών, να συμβάλ-
λουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, τόσο 
ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στην ανάδειξή τους σε θέσεις 
ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελματι-
κών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  
www.isotita.imegsevee.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

Από το σεμινάριο στην Κέρκυρα στις 20-21 Απριλίου

Από το σεμινάριο στη Λάρισα στις 25-26 Μαΐου

Από το σεμινάριο στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 8-9 Ιουνίου
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B ασική αρχή λειτουργίας της 
ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί η προσή-
λωση στον ουσιαστικό κοινω-

νικό διάλογο και τη διαβούλευση 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, με 
σκοπό τη διαμόρφωση κοινών προ-
τάσεων σε νευραλγικούς τομείς, 
όπως η απασχόληση, η ανταγωνιστι-
κότητα, η καινοτομία, η διά βίου μά-
θηση και η προώθηση ίσων ευκαι-
ριών. Στο πλαίσιο αυτό και σε πλήρη 
σύμπλευση με τις κατά καιρούς πα-
ραινέσεις που έχουν διατυπωθεί από 
τα όργανα της Ε.Ε. για διαρκή συμμε-
τοχή των κοινωνικών εταίρων, η 
ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε ένα πλήρες κεί-
μενο παρατηρήσεων και προτάσεων 
με αφορμή την κατάρτιση του σχεδι-
ασμού για την προγραμματική περί-
οδο 2014-2020.   

Το κείμενο που εκδόθηκε τον Μάιο 
του 2013 εστιάζει στους άξονες που 
περιλαμβάνονται στο υπό σχεδιασμό 
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και όχι 
στο σύνολο των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. 
Σκοπός του κειμένου είναι η προσαρ-
μογή και η ενίσχυση των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων, μέσα από 
μια σειρά πολιτικών που αποτελούν 
αντικείμενο υλοποίησης στο πλαίσιο 
της νέας προγραμματικής περιόδου.  

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε τις 
θέσεις της για τη νέα Προγραμματική 
περίοδο, με έμφαση στους παρακάτω 
άξονες:

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2014-2020
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ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2014-2020

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ των 
μικρών επιχειρήσεων είτε δια-
μέσου της βελτίωσης των υφι-
στάμενων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, είτε διαμέσου της 
δημιουργίας νέων μέσων χρη-
ματοδοτικής τεχνικής.

 ΕΝΙΣΧΎΣΗ της καινοτομικής 
δραστηριότητας των επιχειρή-
σεων με έμφαση στη δημιουργία 
μηχανισμών ανάλυσης των ανα-
γκών και υποστήριξης των 
μικρών επιχειρήσεων, την ενημέ-
ρωση σε θέματα τεχνολογικής 
και οργανωτικής καινοτομίας, τη 
δημιουργία συνεργατικών σχη-
ματισμών και συμπράξεων και 
τέλος, την ενδυνάμωση και ενί-
σχυση των οριζόντιων δεξιοτή-
των καινοτομίας του ανθρώπινου 
δυναμικού.

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ της επιχειρηματι-
κότητας, με κύριους άξονες 
δράσης τη συμβουλευτική υπο-
στήριξη των υφιστάμενων επι-
χειρήσεων, την καθοδήγηση και 
υποστήριξη νέων επιχειρηματι-
κών εγχειρημάτων, και τέλος 
την εκπαίδευση του ανθρώπι-
νου δυναμικού.

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ της πρόσβασης στη 
διά βίου μάθηση και σύνδεση της 
κατάρτισης με την αγορά εργα-
σίας με έμφαση στη βελτίωση 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
σε επίπεδο ανώτερης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, την ανα-
βάθμιση της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, την 
αναγνώριση κινήτρων για μεγα-
λύτερη συμμετοχή στη διά βίου 
μάθηση, τη θεσμοθέτηση ενός 
αποδεκτού και αξιόπιστου 
συστήματος πιστοποίησης επαγ-
γελματικών προσόντων και 

τέλος, την ανάπτυξη ενός πλαι-
σίου αποτελεσματικής πληροφό-
ρησης για τις δράσεις εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης.

 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ του μεταποιη-
τικού τομέα, με κύρια στοχοθε-
σία τη βελτίωση των υποδομών, 
την αναγνώριση κινήτρων για 
την χρήση εξελιγμένου μηχανο-
λογικού εξοπλισμού, την εξειδι-
κευμένη κατάρτιση του προσω-
πικού των μεταποιητικών επι-
χειρήσεων, καθώς και την 
ενθάρρυνση κάθετων συμπρά-
ξεων μεταξύ όλων των σταδίων 
της παραγωγικής διαδικασίας.

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ των επιχειρή-
σεων στις νέες ψηφιακές δυνατό-
τητες μέσω της ανάπτυξης εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων για επι-
χειρηματίες, με έμφαση στο αντι-
κείμενο των νέων τεχνολογιών 
και την ανάπτυξη χρηματοδοτι-
κών δυνατοτήτων για προσαρ-
μογή των νέων επιχειρήσεων στις 
νέες τεχνολογίες.

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ των δυνατοτήτων 
των μικρών εμπορικών επιχει-
ρήσεων, μέσω της ευκολότερης 
πρόσβασής τους σε κανάλια 
διανομής, την ανάπτυξη συνερ-
γατικών σχηματισμών μεταξύ 
των εμπορικών επιχειρήσεων 
και την χρήση του διαδικτύου 
για εμπορικούς σκοπούς.   

 ΑΝΑΠΤΎΞΗ δράσεων για από-
κτηση πρώτης εμπειρίας σε άνερ-
γους νέους χαμηλών προσόντων, 
οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαί-
δευσης, κατάρτισης ή απασχόλη-
σης.

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ της απασχόλη-
σης μέσω της μεγαλύτερης 

εμπλοκής των κοινωνικών εταί-
ρων στη συγκεκριμένη διαδικα-
σία.

 ΑΝΑΠΤΎΞΗ ενός συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης για 
επαγγελματίες που βρίσκονται σε 
δυσχέρεια.

 ΕΜΠΡΑΚΤΗ υλοποίηση της 
ισότητας των φύλων μέσω της 
αντιμετώπισης του οριζόντιου 
επαγγελματικού διαχωρισμού 
και τη συμφιλίωση οικογενεια-
κής και επαγγελματικής ζωή.

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της δημόσιας 
διοίκησης, με κύριο στόχο την 
ευκολότερη εξυπηρέτηση επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιού-
νται σε απομακρυσμένες περιο-
χές, την ταχύτερη εξυπηρέτηση, 
τη μείωση του διοικητικού 
κόστους, την ευκολότερη πρό-
σβαση στην ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο.

 Καθώς και για μια σειρά από 
επιπλέον τομείς, όπως η γεωρ-
γία και η αλιεία, οι ενεργειακές 
υποδομές και η αειφόρος 
χωρική ανάπτυξη 

Για λεπτομερέστερη ανάλυση  
βλ. ΓΣΕΒΕΕ, Παρατηρήσεις και 
Προτάσεις: στο πλαίσιο της 2ης 
Εγκυκλίου αναπτυξιακού 
σχεδιασμού 2014-2020 της Γ.Γ. 
Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του ΎΠ.ΑΝ., 
ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα, 2013.  
Διαθέσιμο στο http://www.gsevee.
gr/antagwnistiita/270-2-201- 
2020.
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Τ ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης 
για εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοη-
θούντα μέλη μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, άνω 

των 18 ετών. Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και 
ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ 
ΠΡΟΤΎΠΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ 
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΎ ΔΕΎΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
(ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΎΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΎΣ 
ΧΩΡΟΎΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Από το Μάρτιο 2012 έως τον 
Ιούνιο 2013 έχουν υλοποιηθεί 
πανελλαδικά 181 προγράμματα 
εκπαίδευσης και ωφελήθηκαν 
περίπου 2650 άτομα. Οι συνολι-
κοί ωφελούμενοι προβλέπεται 
μέχρι το Δεκέμβριο 2013  
(λήξη υλοποίησης προγραμμά-
των) να ανέλθουν στους 4.800. 

Δεδομένου οτί ο αριθμός των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης 
είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας βάσει 
του αριθμού πρωτοκόλλου της 
αίτησης 

Για περισσότερες πληροφορίες και 
αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να 
απευθύνεστε στις δομές του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ ή στην ιστοσελίδα www.
imegsevee.gr 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ: 
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Το 2009 αποτέλεσε έτος ορό-
σημο για τη ΓΣΕΒΕΕ, καθώς 
συμπλήρωσε 90 χρόνια 

ζωής και προσπάθειας για την ανά-
δειξη των αιτημάτων των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και των 
αυτοαπασχολούμενων. 

Η έκδοση ενός τόμου με μια πρώτη 
προσέγγιση της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ 
στοχεύει στο να παρουσιάσει και να 
αναδείξει γνωστές και άγνωστες πτυ-
χές της συγκεκριμένης διαδρομής. Ο 
τόμος αυτός δεν απευθύνεται μόνο σε 

παλιούς και νέους συνδικαλιστές, αλλά 
και σε ερευνητές, φοιτητές και επιστή-
μονες που ενδιαφέρονται για τη μελέτη 
και την εξέλιξη των οργανωμένων συμ-
φερόντων στη χώρα μας, στοχεύοντας 
παράλληλα να καλύψει ένα μικρό μόνο 
μέρος του κενού που υπάρχει στην 
έρευνα για τους τριτοβάθμιους συνδι-
καλιστικούς φορείς. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο αν και εμπλου-
τισμένο με έναν σημαντικό αριθμό φω-
τογραφιών, δεν αποτελεί απλά και μόνο 
ένα λεύκωμα, αλλά αντίθετα συνιστά 
ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, που αφορά στην 
εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος 
και ιδιαίτερα εκείνου των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δεν θα 
πρέπει άλλωστε να παραγνωρίζεται ότι 
η εξέλιξη της ΓΣΕΒΕΕ, αποτελεί ένα ανα-
πόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης των ελ-
ληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ύπό αυτό το πρίσμα η ανάλυση των 90 
αυτών χρόνων εντάσσεται στο ιστορικό 
πλαίσιο της κάθε εποχής, μια διάστα-
ση απαραίτητη προκειμένου να γίνουν 
κατανοητά τα αιτήματα και οι ανάγκες 
του κλάδου. Η ολοκλήρωση της συγκε-
κριμένης έκδοσης δεν θα ήταν δυνατή 
χωρίς την ουσιαστική εμβάθυνση  σ’ 
έναν σημαντικό αριθμό ιστορικών αρ-
χείων, τόσο της ΓΣΕΒΕΕ, όσο και άλλων 
φορέων, εφημερίδων ή ακόμα και προ-
σωπικών συλλογών. Βασική μέριμνα και 
οδηγός στη συγγραφή του συγκεκριμέ-
νου τόμου αποτέλεσε η όσο το δυνατόν 
πιο αντικειμενική παράθεση του υλικού 
και των γεγονότων της κάθε εποχής. 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο ανα-
γνώστης έχει τη δυνατότητα να γνωρί-
σει ή να θυμηθεί μια σειρά από αιτήμα-
τα και δράσεις που απασχόλησαν τον 
κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διαχρονικότητα ορισμένων εξ’ αυτών 
των αιτημάτων τα οποία αποτελούν πά-
γιες διεκδικήσεις του κλάδου εδώ και 
πολλές δεκαετίες, αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις με διαφορετική μορφή και 
χαρακτήρα. 

Είναι άλλωστε γεγονός ότι η πρόσφατη 
κοινωνικοοικονομική κρίση έχει φέρει 
και πάλι στην επιφάνεια ζητήματα που 
κατά το παρελθόν είχε κλιθεί να αντι-
μετωπίσει ο χώρος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες 
προκλήσεις για τη ΓΣΕΒΕΕ. Το βιβλίο 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επε-
ξεργασίας και θα είναι διαθέσιμο στους 
αναγνώστες από τον Σεπτέμβριο 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΎ 

«ΓΣΕΒΕΕ 1919-2009:  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ  
ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

«Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δε-
ξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» και 
«Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους» του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

υλοποιεί την τρέχουσα περίοδο επι-
δοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 
ανέργων σε δεξιότητες πληροφορι-
κής.

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΠΟΛΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΔΎΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/ΠΑΤΡΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ΛΑΡΙΣΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΎ ΗΠΕΙΡΟΣ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ)  
ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΠΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ΛΑΡΙΣΑ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 12 έως 15 ανέρ-
γους (αναλόγως του εργαστηρίου πληροφορικής) και έχει διάρ-
κεια 100 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται 
τους καταρτιζόμενους/ες η δυνατότητα πιστοποίησης Certified 
Computer User (CCU)σε συνεργασία με αναγνωρισμένο πρότυ-
πο. Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρε-
ωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Οι άνεργοι, με ή χωρίς 
δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευ-
τικού επιδόματος 2 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους 
καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

του πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης 
ανέρχεται στο ποσό των 3 ευρώ μικτά. Απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης είναι οι υποψήφιοι 
ωφελούμενοι, εκτός του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιπέ-
δου, να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κατά τόπους πα-
ραρτήματα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και την ιστοσελίδα του φορέα www.
kekgsevee.gr 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 12 έως 15 ανέρ-
γους (αναλόγως του εργαστηρίου πληροφορικής) και έχει διάρ-
κεια 100 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται 
τους καταρτιζόμενους/ες η δυνατότητα πιστοποίησης των Βασι-
κών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ, σε συνεργασία με αναγνωρισμένο 
πρότυπο. Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υπο-
χρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Οι άνεργοι, με ή χω-
ρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαι-

δευτικού επιδόματος 2 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους 
καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
του πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης 
ανέρχεται στο ποσό των 3 ευρώ μικτά.Απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης είναι οι υποψήφιοι 
ωφελούμενοι, εκτός του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιπέ-
δου, να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.



                                                                                                                                                  www.imegsevee.gr www.imegsevee.gr

15

Τ ο έργο «Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, 
εντός της οικονομικής κρίσης» σχεδιάστηκε από την 

Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ), σήμερα Εθνικό Ιν-
στιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού».

Το πρόγραμμα αφορά στην χρηματοδοτική ενίσχυση μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρ-
μογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχει-
ρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή τους 
στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. 

Το πρόγραμμα κινήθηκε σε τρία επίπεδα, ως ακολούθως:

• Πρόσκληση Α, όπου κλήθηκαν οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς 
(πχ Ομοσπονδίες και Σωματεία ΓΣΕΒΕΕ) να συνεργαστούν με 
συμβούλους, να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια 
Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα 
εξειδικεύονται σε προτάσεις για επιχειρήσεις που απασχολούν 
1-49 άτομα, που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να 
συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β.

• Πρόσκληση Β, όπου κλήθηκαν οι πολύ μικρές και μικρές επι-
χειρήσεις μέλη των προαναφερθέντων Κλαδικών Φορέων να 
υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργα-
σία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχε-
δίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδι-
κός Φορέας.

• Πρόσκληση Γ, όπου κλήθηκαν οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν 20-49 άτομα, και που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο 
Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα 
(Πρόσκληση Β) και επιθυμούν να υποβάλλουν το Σχέδιο Διαρ-
θρωτικής Προσαρμογής αυτοτελώς.

Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδοτική ενίσχυση 
μέσω της Πρόσκλησης Β υποχρεούνται να υλοποιήσουν δρά-

σεις κατάρτισης (σχετικές με το αντικείμενο εργασιών της επι-
χείρησης ή / και με τις ανάγκες των απασχολουμένων για από-
κτηση οριζόντιων δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους 
του Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής) και όπου κρίνεται 
απαραίτητο δράσεις συμβουλευτικής (σε θέματα επιχειρημα-
τικής λειτουργίας, διοίκησης προσωπικού κ.α.).

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ έχει συμπράξει με εκατοντάδες επιχειρήσεις σε 
όλη τη χώρα σε προτάσεις που έχουν εγκριθεί και ήδη υλοποι-
ούνται δράσεις κατάρτισης, ενώ αναμένεται το μεγαλύτερο μέ-
ρος αυτών να υλοποιηθούν εντός του 2013.

Ειδικότερα, από το Φεβρουάριο του 2013 μέχρι και σήμερα 
έχουν υλοποιηθεί από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά 30 προ-
γράμματα κατάρτισης. Μέχρι τη λήξη υλοποίησης των προ-
γραμμάτων, περίπου στο τέλος του 2013, τα προγράμματα κα-
τάρτισης προβλέπεται να ανέλθουν στα 100 

Περισσότερες πληροφορίες: Στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Ιστοσελίδα: http://www.eiead.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



www.imegsevee.gr

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΎ Κ. ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΎ 
ΠΡΟΕΔΡΟΎ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΤΟΎ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΎΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙ-
ΣΜΩΝ (www.kainotomia.imegsevee.gr) 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΟΎ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΎΠΕΡΜΟΧΛΕΎΣΗ ΤΗΣ 
ΕΎΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙ-
ΓΡΑΦΗ ΤΟΎ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΎ ΚΛΑΔΟΎ ΣΤΗΝ ΕΎΡΩΠΗ»

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΣΎΝΕΝΤΕΎΞΗ ΤΎΠΟΎ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΎ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΣΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΎ-
ΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΎΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΩΝ

14 ΜΑΪΟΥ 2013 
ΎΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΗ ΓΣΕΕ, ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟΎ ΣΕΤΕ, Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΎΛΛΟΓΙΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20 ΜΑΪΟΥ 2013 
ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

29 ΜΑΪΟΥ 2013 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΙ-
ΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟ-
ΔΙΑ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΎ 
ΜΑΘΗΣΗ»

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ-
ΔΙΟ ΝΟΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΎΚΟΛΎΝΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΎΒΕΡΝΗΣΗ

13-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΎ ΤΟΎ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ 
ΑΓΚΎΡΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ΓΙΩΡΓΟ 
ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΎΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΎΡΚΙΑΣ.

18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΎ ΤΟΎ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕ-
ΘΝΗ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEONARDO 
DA VINCI, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΑ ΠΡΟΤΎΠΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΎΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑ-
ΚΕΎΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΎ 
ΟΑΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΎΝΙΟΣ 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ επισκεφθείτε  τις ιστοσελίδες: www.gsevee.gr, www.imegsevee.gr, www.kekgsevee.gr


