
ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ  
ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΒΙΟΤΕΧΝΏΝ ΕΜΠΟΡΏΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΉΜΕΡΏΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
Nο4  / 2013

Εισαγωγικό σημείωμα  
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Το φθινόπωρο του 2013 βρίσκει τις επιχειρήσεις σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
κατάσταση. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται και οι αντοχές μειώνονται. 
Μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω του Ινστιτούτου της 
συνεχίζει τις προσπάθειες να προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες που θα συμβάλ-
λουν, έστω και στο ελάχιστο, στη μείωση των συνεπειών της πολύχρονης και 
εξαντλητικής κρίσης.

Στις σελίδες αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου μπορείτε να διαβάσετε για 
την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Πολυϊατρείου που θα παρέχει πρω-
τοβάθμιες υπηρεσίες υγείας σε ανασφάλιστους επαγγελματίες, αυτοαπασχο-
λούμενους και εμπόρους, και το οποίο θα εγκατασταθεί σε χώρους της ΓΣΕΒΕΕ 
στην Αθήνα. Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο συστάθηκε και θα λειτουργήσει με τη 
συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της ΜΚΟ «Αποστολή» της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Μπορείτε ακόμα να πληροφορηθείτε για τα εκπαιδευτικά έργα και τα σεμινά-
ρια κατάρτισης που παρέχει, είτε δωρεάν, είτε (σε κάποιες περιπτώσεις) και με 
επιδότηση, το Ινστιτούτο και το Κέντρο Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ στο ανθρώπινο 
δυναμικό των μικρών επιχειρήσεων.

Η σημαντικότερη όμως δράση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που παρουσιάζεται αναλυτικά 
σε αυτό το τεύχος είναι η πανελλαδική δράση επιμόρφωσης των συνδικαλιστι-
κών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ. Το Ινστιτούτο έχει σχεδιάσει ένα κύκλο ενημερωτι-
κών συζητήσεων  για επίκαιρα θέματα όπως φορολογικό, ασφαλιστικό, επαγ-
γελματική στέγη, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, άδειες άσκησης επαγγέλμα-
τος, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων, που αποσκοπούν 
στο να πληροφορήσουν και να ενδυναμώσουν τα συνδικαλιστικά στελέχη της 
ΓΣΕΒΕΕ, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η συνολική παρουσία της Συνομοσπονδίας 
στο πεδίο των κοινωνικών - επαγγελματικών διεκδικήσεων και του δημόσιου 
διαλόγου.

Καλή ανάγνωση!
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To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία 
με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει 
σεμινάρια συνδικαλιστικής ενη-

μέρωσης και επιμόρφωσης σε όλη την 
Ελλάδα.

Τα σεμινάρια αυτά αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου προγράμματος θεσμικής και 
οργανωτικής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ, 
το οποίο εγκρίθηκε στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» (Υπουργείο Ερ-
γασίας, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, ενέργειες σχεδιασμού, οργά-
νωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης 
ενεργειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ 
και των Ομοσπονδιών μελών της.

Με τη μορφή όχι ενός συμβατικού σεμι-
ναρίου αλλά ως συναντήσεις συζήτησης 
και ανταλλαγής απόψεων, κατανόησης 
και αξιολόγησης πολιτικών, συνδιαμόρ-
φωσης προτάσεων, στόχος των σεμινα-
ρίων είναι η ενίσχυση του κάθε συνδι-
καλιστικού στελέχους της ΓΣΕΒΕΕ με την 
απόκτηση όλων εκείνων των γνώσεων 
και πληροφοριών που είναι απαραίτητες 
για να αναβαθμιστεί και να τεκμηριωθεί 
η εκπροσώπηση των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σε μια πληθώρα 
θεμάτων που συζητιούνται καθημερινά 
και που αποτελούν σημαντικά πεδία πο-
λιτικών αποφάσεων και συνδικαλιστικών 
διεκδικήσεων. 

Σε αυτόν τον διάλογο όλοι έχουν θέση. 
Παλιοί ή νέοι συνδικαλιστές, εκλεγμένοι 

ή  οποιοιδήποτε άλλοι συνάδελφοι έχουν 
όρεξη για δουλειά και συμμετοχή στα 
συνδικαλιστικά όργανα. Ειδικότερα, κατά 
τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έργου, 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν 62 
προγράμματα επιμόρφωσης σε 40 πόλεις 
πανελλαδικά για περίπου 1.100 άτομα. 

Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης 
είναι 120 ώρες και θα γίνουν σε χρονικό 
διάστημα και σε ώρες που θα είναι βολι-
κές για τους συμμετέχοντες, ενώ, τα αντι-
κείμενα συζήτησης, αναδείχθηκαν από 
έρευνα αναγκών στους ίδιους τους συνδι-
καλιστές και παρουσιάζονται στο διπλανό 
Πίνακα. 

Το περιεχόμενο των ενεργειών συνδικα-
λιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
έρχεται να συμβάλλει ενεργά και δημι-
ουργικά στην εδραίωση ενός διαλόγου 
με στόχο τον εμπλουτισμό της συζήτησης 
για την κατανόηση της παρούσας κατά-
στασης, αλλά και για την προσέλκυση 
νέων και δραστήριων επιχειρηματιών 
στην ενασχόληση με τα κοινά και τον συν-
δικαλισμό.

Σε μια χρονική συγκυρία βαθιάς κρίσης 
όπου οι μικρές επιχειρήσεις  πλήττονται 
και πολλές από αυτές καταστρέφονται, 
όπου οι μορφές και το περιεχόμενο του 
συνδικαλισμού αλλάζουν, οι συνδικαλι-
στικοί φορείς καλούνται να αρθούν στο 
ύψος των περιστάσεων και να προσφέ-
ρουν καθαρό λόγο, τεκμηρίωση και πρα-
κτική υποστήριξη στα μέλη τους και στις 
επιχειρήσεις   
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΉ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΉΣ ΟΡΓΑΝΩΣΉΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ: 
ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΉΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΉΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ, 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΠ)
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Αθήνα: Αριστοτέλους 46, τηλ. 210 8544666 
(εσ. 321), κα Μιχαλοπούλου Γ.
Θεσσαλονίκη: Κωλέττη 24,  
τηλ. 2310 545967, κ. Σιωμάδης Β.

Πάτρα: Πανεπιστημίου 170,  
τηλ. 2610 438557, κ. Πλέσσιας Αλ. 
Ηράκλειο Κρήτης: Βασ. Πατρικίου  11,  
τηλ. 2810 361040, κ. Σαριδάκης Β.

Λάρισα: Καστοριάς 2α,  
τηλ. 2410 579876, κα Καγκελάρη Β.
Ιωάννινα: 2ο χλμ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
τηλ. 26510 44727, κα Πέτση Αλ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους παραρτήματα του ΙΜΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.
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4 5ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΆΡΙΆ- ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΆ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παράλληλα με την υλοποίηση των επιμορφωτικών συνα-
ντήσεων για την ενημέρωση συνδικαλιστών-στελεχών της 
ΓΣΕΒΕΕ, θα δοθεί στους συμμετέχοντες και εκπαιδευτικό 

υλικό και πιο συγκεκριμένα  πέντε τόμοι, οι οποίοι συντάχθηκαν 
και εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι συγκεκριμένοι 
τόμοι θα καλύψουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
2.   ΚΟΙΝΏΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉ 
3.  ΕΥΡΏΠΑΪΚΉ ΕΝΏΣΉ, ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
4.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ , ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΉΣΉ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉ ΠΡΟΣΟΝΤΏΝ 
5.  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΏΝ ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ:  

ΓΣΕΒΕΕ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΣΏΜΑΤΕΙΑ

Τα βιβλία συντάχθηκαν και εκδόθηκαν για την υλοποί-
ηση των σεμιναρίων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης της 
ΓΣΕΒΕΕ και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των εγχειριδίων που απευ-
θύνονται σε ενήλικες.

Το εσωτερικό του κάθε τόμου χωρίζεται σε επιμέρους αντικείμενα 
όπου υπάρχει  ξεχωριστή περιγραφή του κάθε αντικειμένου με βάση 
και τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις του κάθε επιστημονικού αντικειμέ-
νου. Παράλληλα, στο εσωτερικό τους ο αναγνώστης, μπορεί να ενημε-
ρωθεί για τους βασικούς στόχους και τις έννοιες κλειδιά της κάθε ενό-
τητας. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του κάθε 
επιστημονικού πεδίου και προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση 
των όσων παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμ-
μετέχοντες μπορούν να βρουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (π.χ. πολ-
λαπλής επιλογής) που υπάρχουν στο τέλος της κάθε ενότητας. Τέλος, 
στους συμμετέχοντες παρέχεται και η δυνατότητα –εφόσον το επιθυ-
μούν– να εμβαθύνουν περαιτέρω στις διδαχθείσες ενότητες, μέσω της 
παράθεσης επιπλέον πηγών για την κάθε ενότητα, όπως βιβλιογρα-
φία, προτεινόμενες ιστοσελίδες, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω 
μελέτη 

ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΉΘΟΥΝΤΑ ΜΕΛΉ ΜΙΚΡΏΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ, ΑΝΏ ΤΏΝ 18 ΕΤΏΝ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στη μικρή επιχείρηση  
(windows, word, excel, powerpoint, access, internet)

ΑΤΤΙΚΉ, ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΡΉΤΉ 100 ώρες

Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της μικρής επιχείρησης 
(Ψηφιακή επικοινωνία, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, αναζήτηση επιχειρηματικών 

πληροφοριών, υποβολή καταστάσεων ΙΚΑ, υποβολή ΦΠΑ, TAXISnet κλπ)

ΑΤΤΙΚΉ,  ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 36 ώρες

Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση  
1. Σύγχρονο περιβάλλον και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, 2. Αποτελεσματική 
επιχειρηματικότητα, 3. Καινοτόμες ιδέες για επιχειρηματικότητα “άμεσης δράσης”,  

4. Δικτύωση και πληροφόρηση του μικρομεσαίου επιχειρηματία, 5. Οι αναγκαίες προσαρμογές 
της μικρής επιχείρησης στο σύγχρονο περιβάλλον)

ΑΤΤΙΚΉ, ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

50 ή 80 ώρες 

Οργάνωση και διοίκηση μικρής επιχείρησης ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80 ώρες

Διαχείριση ποιότητας
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 

ΚΡΉΤΉ 32 ώρες

Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών ΚΡΉΤΉ 32 ώρες

Κοστολόγηση - Τιμολόγηση - Διαχείριση προϋπολογισμού
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 

ΚΡΉΤΉ 32 ώρες

Αντιμετώπιση ανταγωνισμού ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 32 ώρες

Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης
ΑΤΤΙΚΉ, ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΚΡΉΤΉ 32 ώρες

Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (πχ μεσογειακή διατροφή) για μικρές επιχειρήσεις 
του επισιτιστικού τομέα (έμφαση σε τουριστικές περιοχές)

ΑΤΤΙΚΉ , ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΚΡΉΤΉ 80 ώρες

Πολιτικές και πρακτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας  
και εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση

ΑΤΤΙΚΉ, ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΡΉΤΉ 32 ώρες

Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενή τομέα  
(ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και υγιεινή στους χώρους εργασίας)

ΑΤΤΙΚΉ, ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 32 ώρες

Ελληνόγλωσση επαγγελματική ορολογία για ξενόγλωσσους απασχολούμενους  
στη μικρή επιχείρηση  

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
ΉΠΕΙΡΟΣ 100 ώρες

Ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία για απασχολούμενους στη μικρή επιχείρηση ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΉ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80 ώρες

Ο αριθμός των αιτήσεων των εκπαιδευομένων είναι περιορισμένος, επομένως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του 
αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν άμεσα τις αιτήσεις τους στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  
ή στην ιστοσελίδα www.imegsevee.gr

ΕΥθΥΜΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΥΛΑΣ,  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

κΟινΩνική πΟΛιΤική και απαςχΟΛήςή

κοινωνική πολιτική: οριΣμοι και εννοιεΣ

ΣύΣτήματα αΣΦαλιΣήΣ και κοινωνικήΣ προΣταΣιαΣ

αγορα εργαΣιαΣ και δομή απαΣχολήΣήΣ:  
οριΣμοι και βαΣικεΣ εναλλακτικεΣ προΣεγγιΣειΣ

προγραμματα ενιΣχύΣήΣ τήΣ απαΣχολήΣήΣ  
για τιΣ μικρεΣ επιχειρήΣειΣ

ή κοινωνική αΣΦαλιΣή των αύτοαπαΣχολούμενων

ή μεταναΣτεύΣή Στήν ελλαδα: επιδραΣειΣ  
και αλλαγεΣ Σε κοινωνικο και εργαΣιακο επιπεδο

Στοιχεια εργατικήΣ νομοθεΣιαΣ
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έΥθΥμια κΟνΤΟΓιαννή

Η Ευθυμία Κοντογιάννη είναι Φιλό-
λογος (Τμήμα Φιλολογίας, Κλασικός 
Τομέας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπι-
στημίου Κρήτης). Έχει κάνει επίσης 
σπουδές στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα (Σχολή Ελληνικής Νοηματι-
κής Γλώσσας) και έχει πιστοποίηση 
στη γραφή Braille. Εργάζεται στο 
χώρο της εκπαίδευσης από το 2003. 

ΓέραςιμΟς καρΟΥΛας

Ο Γεράσιμος Κάρουλας είναι πολι-
τικός επιστήμονας και υποψήφιος 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Σπούδασε πολιτικές επι-
στήμες στο Πανεπιστήμιο της Κρή-
της και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχι-
ακές του σπουδές στο αντικείμενο 
της Πολιτικής Επικοινωνίας και των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργα-
στεί στο χώρο της κοινωνικής και 
πολιτικής έρευνας, και της έρευνας 
αγοράς, ενώ πλέον εργάζεται στο 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο αντικείμενο της 
δημοσιότητας. 

ΒαςιΛική  
παπακΩνςΤανΤινΟπΟΥΛΟΥ

Η Βασιλική Παπακωνσταντινοπού-
λου σπούδασε Νομικά στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών α) στο τομέα του 
Δημοσίου Δικαίου (Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και β) στον 
τομέα της Τεχνολογίας του Δικαίου 
(Βρετανικό Πανεπιστήμιο Essex). 
Από το έτος 2005 είναι δικηγόρος, 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
των Αθηνών και χειρίζεται υποθέ-
σεις κυρίως εργατικού και δημοσίου 
δικαίου. 

κΟινΩνική πΟΛιΤική
και

απαςχΟΛήςή

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
αριστοτέλους 46, 104 33 αθήνα, τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 
www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr






Το  Ινστιτούτο Μικρών  
Επιχειρήσεων  της 
Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι μη κερδοσκοπικός  
φορέας  υλοποίησης  μελετών  
και  ερευνών  για  θέματα   
που αφορούν στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
της βιοτεχνίας, του εμπορίου 
και  των υπηρεσιών.  
Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί  
τον φορέα τεκμηρίωσης, 
ανάπτυξης, υποστήριξης  
και προβολής των θέσεων  
και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για την οικονομία, την 
απασχόληση, τη φορολογία, 
την ασφάλιση, την 
εκπαίδευση - κατάρτιση 
και τα επαγγελματικά 
προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
διαθέτει πιστοποιητικό 
διαχειριστικής επάρκειας 
δικαιούχου και παράλληλα 
είναι θεσμοθετημένος φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου 
εκπαίδευσης (ν.3879/2010)  
για το ανθρώπινο δυναμικό  
των μικρών επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕξΩΦΥΛΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΜΙΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΝΑΒΒΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟικΟνΟμια και μικρές έπιχέιρήςέις

Στοιχεια μακροοικονομικήΣ θεωριαΣ  
και δήμοΣιαΣ οικονομικήΣ

 μικρεΣ και πολύ μικρεΣ επιχειρήΣειΣ  
Στήν εύρωπή και Στήν ελλαδα

παγκοΣμιοποιήΣή, διεθνειΣ οικονομικεΣ ΣχεΣειΣ  
και οικονομική κριΣή

το πλαιΣιο τού ανταγωνιΣμού  
και οι επιπτωΣειΣ Στή μικρή επιχειρήΣή

 Φορολογικα ΣύΣτήματα Στήν ελλαδα  
και μικρεΣ επιχειρήΣειΣ

το χρήματοπιΣτωτικο ΣύΣτήμα  
και ή χρήματοδοτήΣή των μικρων επιχειρήΣεων
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Το  Ινστιτούτο Μικρών  
Επιχειρήσεων  της 
Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι μη κερδοσκοπικός  
φορέας  υλοποίησης  μελετών  
και  ερευνών  για  θέματα   
που αφορούν στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
της βιοτεχνίας, του εμπορίου 
και  των υπηρεσιών.  
Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί  
τον φορέα τεκμηρίωσης, 
ανάπτυξης, υποστήριξης  
και προβολής των θέσεων  
και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για την οικονομία, την 
απασχόληση, τη φορολογία, 
την ασφάλιση, την 
εκπαίδευση - κατάρτιση 
και τα επαγγελματικά 
προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
διαθέτει πιστοποιητικό 
διαχειριστικής επάρκειας 
δικαιούχου και παράλληλα 
είναι θεσμοθετημένος φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου 
εκπαίδευσης (ν.3879/2010)  
για το ανθρώπινο δυναμικό  
των μικρών επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr

αΓΓέΛική 
παπακΩνςΤανΤινΟΥ

Η Αγγελική Παπακωνσταντίνου  
έχει σπουδάσει Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
στη Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο). 

ΛαμπρΟς καναΒΒας

Ο Λάμπρος Καναββάς είναι 
Οικονομολόγος (Πανεπιστήμιο 
Πειραιά), ενώ έχει κάνει και σπουδές 
δημοσιογραφίας (Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας). 

ιΩαννής νΤΟκας

Ο Δρ Ιωάννης Ντόκας διδάσκει 
Λογιστική και Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι 
πτυχιούχος του ιδίου τμήματος και 
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
στην Χρηματοοικονομική και 
την Λογιστική από το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

ΟικΟνΟμια
και

μικρές έπιχέιρήςέις

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
αριστοτέλους 46, 104 33 αθήνα, τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 
www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΡΑΤΡΑΣΟΓΛΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΥΛΑΣ,  
ΕΥΣΤΑθΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

έΥρΩπαϊκή ένΩςή,  
έΛΛήνικΟ κραΤΟς και πέριφέρέιές

δομή και λειτούργια τήΣ εύρωπαϊκήΣ ενωΣήΣ

κρατοΣ και μικρεΣ επιχειρήΣειΣ

αδειεΣ λειτούργιαΣ επιχειρήΣεων  
και χωροταξικα θεματα για τιΣ μικρεΣ επιχειρήΣειΣ

αδειεΣ αΣκήΣήΣ επαγγελματων

προγραμματα ενιΣχύΣήΣ των επιχειρήΣεων  
(εΣπα, εύρωπαϊκα προγραμματα, εθνικοι ποροι και δραΣειΣ)

ή νεα διοικήτική δομή τήΣ χωραΣ
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ιακΩΒΟς καραΤραςΟΓΛΟΥ

Ο Ιάκωβος Καρατράσογλου είναι 
Διπλωματούχος Μηχανικός και κάτο-
χος MBA. Έχει εξειδίκευση σε θέματα 
εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδια-
σμού στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
και σύνδεσή τους με την απασχόληση.

ΓέραςιμΟς καρΟΥΛας

Ο Γεράσιμος Κάρουλας είναι πολιτικός 
επιστήμονας και υποψήφιος διδάκτο-
ρας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 
εξειδίκευση σε θέματα δημοσιότητας, 
πολιτικής έρευνας και έρευνας αγοράς.

έΥςΤαθιΟς κΟΥρΤιδής

O Ευστάθιος Κουρτίδης έχει σπου-
δάσει Νομικά (ΑΠΘ), έχει εργαστεί 
ως δικηγόρος, ενώ, επιπρόσθετα, 
ασχολείται με τη διαχείριση ευρω-
παϊκών και συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

αναςΤαςια ΤςαρΤςαρα

Η Αναστασία Τσαρτσάρα είναι 
απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτι-
κών  Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας ενώ διαθέτει από το ίδιο 
ίδρυμα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA. Έχει 
επίσης αποφοιτήσει από το Τμήμα 
Περιφερειακής Διοίκησης της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

αναςΤαςια ΤςιρΟπΟΥΛΟΥ

Η Τσιροπούλου Αναστασία έχει 
σπουδάσει Φυσικός (Α.Π.Θ.), με μετα-
πτυχιακό στη Φυσική Περιβάλλοντος 
της σχολής Θετικών Επιστημών του 
Α.Π.Θ. και ασχολείται με τη διοίκηση 
και διαχείριση ερευνητικών έργων στο 
πλαίσιο Εθνικών και Κοινοτικών Προ-
γραμμάτων, Δράσεων, Πρωτοβουλιών.

έΥρΩπαϊκή ένΩςή, 
έΛΛήνικΟ κραΤΟς

και πέριφέρέιές

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
αριστοτέλους 46, 104 33 αθήνα, τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 
www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΥΛΑΣ,  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ςΥνδικαΛιςμΟς έρΓΟδΟΤΩν  
μικρΩν έπιχέιρήςέΩν -  

ΓςέΒέέ, ΟμΟςπΟνδιές, ςΩμαΤέια

 ιΣτορια, νομοθεΣια, δομεΣ και μορΦεΣ ΣύνδικαλιΣτικήΣ  
εκπροΣωπήΣήΣ των μικρων επιχειρήΣεων Στήν ελλαδα.  

ιΣτορια τήΣ γΣεβεε και των Φορεων τήΣ.

ο ρολοΣ και το εργο τού ΣύνδικαλιΣτή εκπροΣωπού  
εργοδοτικήΣ οργανωΣήΣ μικρων επιχειρήΣεων:  

γνωΣειΣ, δεξιοτήτεΣ και ικανοτήτεΣ πού απαιτούνται.

οργανωΣή, διοικήΣή και λειτούργια ΣύνδικαλιΣτικού Φορεα τήΣ γΣεβεε –  
πρωτοβαθμιο Σωματειο / δεύτεροβαθμια ομοΣπονδια  

(θεΣμικο πλαιΣιο ΣύνδικαλιΣτικων Φορεων, αρχαιρεΣιεΣ, παρεμβαΣειΣ,  
Σύμμετοχή Σε επιτροπεΣ, ΦορειΣ κλπ)

θεματα διαπραγματεύΣεων εργοδοτων-εργαζομενων Στήν ελλαδα.
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κΩνςΤανΤινΟς καΤςΟΥδας

Ο Κωνσταντίνος Κατσούδας είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινω-
νίας και Μέσων Μαζικής Επικοινω-
νίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
και πτυχιούχος του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Συγκριτική Κοι-
νωνική, Πολιτική και Πολιτισμική 
Ιστορία» του Τμήματος Νεώτερης και 
Σύγχρονης Ιστορίας του Αυτόνομου 
Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης με 
τιμητική διάκριση «Cum Laude». 

ΓέραςιμΟς καρΟΥΛας

Ο Γεράσιμος Κάρουλας είναι πολι-
τικός επιστήμονας και υποψήφιος 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες 
στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και 
ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του 
σπουδές στο αντικείμενο της Πολι-
τικής Επικοινωνίας και των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί στο 
χώρο της κοινωνικής και πολιτικής 
έρευνας, και της έρευνας αγοράς, 
ενώ πλέον εργάζεται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
στο αντικείμενο της δημοσιότητας.

ΒαςιΛική  
παπακΩνςΤανΤινΟπΟΥΛΟΥ

Η Βασιλική Παπακωνσταντινοπού-
λου σπούδασε Νομικά στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών α) στο τομέα του 
Δημοσίου Δικαίου (Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και β) στον 
τομέα της Τεχνολογίας του Δικαίου 
(Βρετανικό Πανεπιστήμιο Essex). Από 
το έτος 2005 είναι δικηγόρος, μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθη-
νών και χειρίζεται υποθέσεις κυρίως 
εργατικού και δημοσίου δικαίου. 

ςΥνδικαΛιςμΟς έρΓΟδΟΤΩν 
μικρΩν έπιχέιρήςέΩν 

ΓςέΒέέ, ΟμΟςπΟνδιές, ςΩμαΤέια
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Το  Ινστιτούτο Μικρών  
Επιχειρήσεων  της 
Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι μη κερδοσκοπικός  
φορέας  υλοποίησης  μελετών  
και  ερευνών  για  θέματα   
που αφορούν στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
της βιοτεχνίας, του εμπορίου 
και  των υπηρεσιών.  
Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί  
τον φορέα τεκμηρίωσης, 
ανάπτυξης, υποστήριξης  
και προβολής των θέσεων  
και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για την οικονομία, την 
απασχόληση, τη φορολογία, 
την ασφάλιση, την 
εκπαίδευση - κατάρτιση 
και τα επαγγελματικά 
προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
διαθέτει πιστοποιητικό 
διαχειριστικής επάρκειας 
δικαιούχου και παράλληλα 
είναι θεσμοθετημένος φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου 
εκπαίδευσης (ν.3879/2010)  
για το ανθρώπινο δυναμικό  
των μικρών επιχειρήσεων.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΙΝΤζΕΡΗΣ

έκπαιδέΥςή, δια ΒιΟΥ μαθήςή,  
πιςΤΟπΟιήςή πρΟςΟνΤΩν

το ελλήνικο εκπαιδεύτικο ΣύΣτήμα -  
ή τεχνική επαγγελματική εκπαιδεύΣή

οι πολιτικεΣ δια βιού μαθήΣήΣ  
και οι μικρεΣ ελλήνικεΣ επιχειρήΣειΣ

ΣύΣτήματα και θεΣμοι επαγγελματικήΣ  καταρτιΣήΣ Στήν ελλαδα

εύρωπαϊκο και εθνικο πλαιΣιο προΣοντων

επαγγελματικα περιγραμματα  
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παραςκέΥας ΛινΤΖέρής

Ο Παρασκευάς Λιντζέρης έχει 
σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(ΑΣΟΕΕ), Διεθνείς Σχέσεις 
(Lancaster University, U.K.) και 
Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Εργάζεται 
στο χώρο της επαγγελματικής 
κατάρτισης από το 1993.  
Είναι εκτελεστικός διευθυντής  
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και με αυτή την 
ιδιότητα σχεδιάζει και συντονίζει 
έργα σχετικά με την απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού των 
μικρών επιχειρήσεων. Έχει πάρει 
μέρος σε δεκάδες έρευνες και έχει 
δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες 
στα αντικείμενα της  
διά βίου μάθησης, των θεωριών 
εκπαίδευσης ενηλίκων και των 
πολιτικών επαγγελματικής 
κατάρτισης και πιστοποίησης 
προσόντων.
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ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β

Η αίτηση..
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ ΑΙΤΗΘΗΚΕ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΚΟ-
ΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Η συμβουλευτική υποστήριξη..
Για λογαριασμό της επιχείρησης 
συντάχθηκε από τον σύμβουλο ένα 
σχέδιο πωλήσεων (marketing plan) 
με στόχους, στρατηγική επίτευξης 

στόχων, και  συμβουλές κοστολόγησης για την προώθηση της επι-
χείρησης και των προϊόντων της.

Το σχόλιο της επιχείρησης 
(απόσπασμα από το δελτίο αξιολόγησης της υπηρεσίας)
«…σημαντική υποστήριξη σε τομέα που είχαμε ελλιπείς γνώσεις…»

Τον Ιούλιο του 2013, το  Δίκτυο 
Επιχειρηματικότητας του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμπλήρωσε 

ένα χρόνο υποδοχής αιτήσεων και 
υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Η ανταπόκριση από την πλευρά των 
επιχειρήσεων κατά την περίοδο ανα-
φοράς υπήρξε υψηλή όπως και το 
επίπεδο των υπηρεσιών που παρείχαν 
οι σύμβουλοι του Δικτύου Επιχειρημα-
τικότητας, όπως προέκυψε τόσο από 
τα σχόλια των ωφελουμένων επιχειρή-
σεων όσο και από την διαδικασία της 
εξωτερικής αξιολόγησης των υπηρεσι-
ών του έργου.

Κατά το διάστημα αυτό, εξυπηρετή-
θηκαν περισσότερες από 300 επιχει-
ρήσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες 
παρουσίασαν μεγάλη διασπορά σχετι-
κά με την κλαδική και γεωγραφική κα-
τανομή τους, καθώς και με την ανάγκη 
της συμβουλευτικής υποστήριξης που 
ζήτησαν.

Ως προς την κλαδική κατανομή των 
αιτήσεων, το 39% των αιτήσεων 

αφορούσε επιχειρήσεις από τον κλάδο 
των υπηρεσιών, το 37% τον κλάδο του 
εμπορίου και το υπόλοιπο 24% αφο-
ρούσε τον κλάδο της μεταποίησης.

Η ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Ατ-
τικής (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
και Κεντρικό Αιγαίο) καθώς και αυτή 
της Θεσσαλονίκης (Δυτική, Κεντρι-
κή, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και 
Βόρειο Αιγαίο) συγκεντρώνουν μέχρι 
τώρα συνολικά και ισοδύναμα το 60% 

των αιτημάτων. Η Κρήτη και η Ήπειρος 
αντίστοιχα, συγκεντρώνουν το 23%, η 
Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα μαζί 
με την Θεσσαλία, συγκεντρώνουν τέ-
λος το 17% των αιτήσεων.

Αναφορικά με τα θεματικά πεδία που 
ζητούν συμβουλευτική υποστήριξη οι 
επιχειρήσεις, επισημαίνεται η ανάγκη 
της προώθησης των πωλήσεων και της 
σύνταξης marketing plan, της βελτίω-
σης του πλαισίου οργάνωσης της επι-
χείρησης όπως και της υποστήριξης 
σε θέματα χρηματοδότησης. Σε μικρό-
τερη ένταση καταγράφονται ανάγκες 
για επιχειρησιακό σχεδιασμό, λογιστι-
κή/χρηματοοικονομική υποστήριξη, 
ανάπτυξη εξαγωγών και για ζητήματα 
ποιότητας.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγμα-
τα συμβουλευτικής επιχειρήσεων που 
έχουν ωφεληθεί από τις υπηρεσίες του 
Δικτυού Επιχειρηματικότητας:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α 

Η αίτηση..
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΘΗΚΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙ-
ΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ.

Η συμβουλευτική υποστήριξη..
Ο σύμβουλος που ανέλαβε την συγκεκριμένη επιχείρηση, 
εκπόνησε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με όλη 
την απαιτούμενη πληροφόρηση και τα στάδια που θα 
πρέπει να ακολουθηθούν για την διείσδυση της επιχείρη-
σης σε νέες αγορές.

Το σχόλιο της επιχείρησης 
(απόσπασμα από το δελτίο αξιολόγησης της υπηρεσίας)
«…έγινε καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
επιχείρηση και δόθηκε βαρύτητα στον τρόπο και τις μεθόδους 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της…»

Στο ίδιο πλαίσιο ακολουθούν αυτούσι-
ες άλλες αξιολογήσεις ωφελούμενων, 
οι οποίες περιγράφουν την προσπά-
θεια που καταβάλλεται μέσα από το 
Δίκτυο Επιχειρηματικότητας προκει-
μένου να υποστηριχθούν ουσιαστικά 
οι επιχειρήσεις: “μπορούμε πλέον να 
οργανωθούμε καλύτερα, να έχουμε 
μείωση κόστους και καλύτερη εξυπη-
ρέτηση πελατών”, “το σημαντικότερο 
όφελος είναι η διάγνωση των σημεί-
ων που χρειάζεται να βελτιώσουμε”, 
“ο σύμβουλος μας πρότεινε ενέργειες 
που δεν είχαμε σκεφτεί για την προώ-
θηση της επιχείρησης” κ.ο.κ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανα-
φορικά με τις υπηρεσίες του Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να καλούν στο 210-
8837188 (κκ. Ηλίας Γεωργόπουλος και 
Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης) είτε να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του έργου 
www.diktyo.imegsevee.gr 
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HΜονάδα Καινοτομίας και 
Συνεργατικών Σχηματι-
σμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δι-

αμόρφωσε και εξέδωσε εκπαιδευ-
τικό υλικό με τίτλο “Καινοτομία 
και Συνεργατικοί Σχηματισμοί σε 
Μικρές Επιχειρήσεις”. Το συγκε-
κριμένο εκπαιδευτικό υλικό, το 
οποίο αξιοποιείται στην υλοποί-
ηση των επιμορφωτικών σεμινα-
ρίων που πραγματοποιούνται από 
τη Μονάδα Καινοτομίας και Συ-
νεργατικών Σχηματισμών, επιδιώ-
κει να βοηθήσει στην κατανόηση 
των βασικών εννοιών αναφορικά 
με την καινοτομία, τη διαχείριση 
καινοτομίας, το ρόλο, τις διαδικα-
σίες ανάπτυξης και τα οφέλη από 
τη δημιουργία επιχειρηματικών 
συνεργατικών σχηματισμών (π.χ. 
συστάδες επιχειρήσεων, δίκτυα 
επιχειρήσεων).

Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό 
υλικό αποτελείται από δύο διακριτά 
μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί μια 
εισαγωγή στην καινοτομία και τη 

διαχείριση της. Πιο συγκεκριμένα, 
επιχειρείται μια εισαγωγή στις βασι-
κές έννοιες της καινοτομίας ενώ δί-
δεται έμφαση στις διαδικασίες διαχεί-
ρισης καινοτομίας, με ιδιαίτερη στό-
χευση στις μικρές επιχειρήσεις, μέσα 
από μια επισκόπηση των διαθέσιμων 
εργαλείων και των απαραίτητων δε-
ξιοτήτων. Στη συνέχεια, παρουσιάζο-
νται βασικές μέθοδοι ανάπτυξης ή/
και εφαρμογής της καινοτομίας στις 
μικρές επιχειρήσεις, ενώ πραγματο-
ποιείται σύνδεση με την επιχειρη-
ματικότητα και την ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων.

Το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού 
υλικού είναι αφιερωμένο στη μελέτη 
των συνεργασιών μεταξύ των μικρών 
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης συ-
νεργατικών σχηματισμών. Σε αυτό το 
σημείο, κύρια έμφαση δίδεται στην 
κατανόηση της καινοτομίας ως στρα-
τηγικής. Ειδικότερα, με στόχο την κα-
λύτερη κατανόηση, παρουσιάζεται 
τόσο η θεωρητική διάσταση, όσο και 
στοιχεία αναφορικά με την πρακτική 
λειτουργία τέτοιων σχηματισμών. 
Επιπλέον, αναπτύσσονται στοιχεία 
αναφορικά με την απεικόνιση των 
κύκλων ανάπτυξης των συνεργατι-
κών σχηματισμών, ενώ συνδέονται 
οι μορφές τους με τις στρατηγικές 
ανάπτυξης.

Κατά την ίδια περίοδο, διαμορφώ-
θηκε και αναρτήθηκε πολυμεσικό 
υλικό (video) για την καινοτομία και 
τις νέες μορφές συνεργασίας στις 
μικρές επιχειρήσεις, με σκοπό την 
ευρύτερη διάχυση σχετικών εννοιών 
και την εξοικείωση των μικρών επιχει-
ρήσεων με νέες μορφές καινοτομικής 
επιχειρηματικής ανάπτυξης 

Το πολυμεσικό υλικό της μονάδας 
είναι διαθέσιμο στις παρακάτω 
διευθύνσεις:

https://vimeo.com/70944146 
https://vimeo.com/70867050
  

«ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ» 

 Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
στο πλαίσιο του έργου του για ενη-
μέρωση και στήριξη των γυναικών 
αυτοαπασχολουμένων και μικρών 
επιχειρηματιών προχώρησε στην 
έκδοση Οδηγού για τη ενίσχυση της 
θέσης των γυναικών στις συνδικαλι-
στικές δομές. Οι θεματικές ενότητες 
που αναπτύσσονται για την επίτευξη 
όσων αναφέρονται παραπάνω είναι:

1. Όι πολιτικές για την Ισότητα των 
Φύλων,
2. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 
για τη στήριξη και την ενίσχυση της 
θέσης των γυναικών στη δημόσια ζωή,
3. Γυναίκες και συνδικαλιστικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων
 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ»

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλο-
ποίησε στην Πάτρα, στις 21 & 22 Σε-
πτεμβρίου 2013, σεμινάριο με τίτλο 
«Ενδυνάμωση και Αναβάθμιση των 
προσόντων των γυναικών αυτοαπα-
σχολουμένων και μικρών επιχειρη-
ματιών με στόχο τη συνδικαλιστική 
εκπροσώπησή τους. Θεματικά αντι-
κείμενα του Σεμιναρίου αποτέλεσαν:

1. Ή γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
2. Όι ισχύουσες πολιτικές για την 
Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, 
3. Ή συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενει-
ακής και επαγγελματικής ζωής, 
4. Γυναίκες και κέντρα λήψης 
αποφάσεων, 
5. Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
γυναικών

 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΩΝ»

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: 
«Ενδυνάμωση των γυναικών και ανα-
βάθμιση δεξιοτήτων. Ενίσχυση της 
συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης 
σε συνδικαλιστικές δομές και φορείς 
λήψης αποφάσεων» δημιουργήθη-
κε για τις ανάγκες υλοποίησης σεμι-
ναρίων/εργαστηρίων (workshops) 
ενδυνάμωσης και αναβάθμισης 
προσόντων (capacity building) των 
γυναικών. Συνοδεύεται από έναν 
οδηγό - εγχειρίδιο εκπαιδευτικών τε-
χνικών, που απευθύνεται στους/στις 
εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες. 

Τα εγχειρίδια βρίσκονται και σε ηλε-
κτρονική μορφή, στο πεδίο Έντυπο 
υλικό στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.
isotita.imegsevee.gr/index.php/el/
yliko .

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων        
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853
www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr 
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ΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ιωάννης Κατσίκης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  Υ Λ Ι Κ Ο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Η κα Ματίνα Παπαγιαννο-
πούλου είναι κοινωνική επι-
στήμονας και ερευνήτρια με 
σπουδές στην Κοινωνιολογία 
και την Εγκληματολογία, ειδι-
κευμένη στην ισότητα των 
φύλων και σε θέματα φύλου. 
Από το 2001 έως το 2009 
έχει εργαστεί στο Κέντρο 
Ερευνών για Θέματα Ισό-
τητας (ΚΕΘΙ) ως υπεύθυνη 
Τμήματος Ερευνών/Μελετών 
και Εκδόσεων. Από το 2010 
έως τον Ιούλιο του 2012 ερ-
γάστηκε στην Γενική Γραμ-
ματεία Ισότητας των Φύλων 
(ΓΓΙΦ) ως ειδικό επιστημο-
νικό προσωπικό σε θέματα 
πολιτικών που στοχεύουν 
στην προώθηση της ισό-
τητας των φύλων ή/και την 
ένταξη της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές. 
Διαθέτει σημαντική εμπειρία 
στον συντονισμό ερευνών 
για θέματα φύλου και στη 
διεξαγωγή ερευνών πεδίου, 
ενώ έχει εκδώσει σχετικά 
άρθρα, μελέτες και βιβλία. 
Τέλος, έχει συμμετάσχει σε 
ευρωπαϊκά και εθνικά προ-
γράμματα δράσης σε θέματα 
εκπαίδευσης, επαγγελμα-
τικής κατάρτισης, απασχό-
λησης και συμβουλευτικής 
γυναικών.

Ενδυνάμωση των γυναικών 
και αναβάθμιση δεξιοτήτων. 
Ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές 
δομές και φορείς λήψης αποφάσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επι-
χειρήσεων της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερ-
δοσκοπικός φορέας υλοποί-
ησης μελετών και ερευνών 
για θέματα που αφορούν 
στις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις της με-
ταποίησης, του εμπορίου και 
των υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 
2006 και αποτελεί το φορέα 
τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 
υποστήριξης και προβολής 
των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για την οικονομία, την απα-
σχόληση, τη φορολογία, την 
ασφάλιση, την εκπαίδευση – 
κατάρτιση και τα επαγγελμα-
τικά προσόντα.

Το Γραφείο Ισότητας εντάσ-
σεται στον Τομέα Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Πολι-
τικής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Λει-
τουργεί από τον Ιούλιο του 
2012, στο πλαίσιο της Πρά-
ξης «Σχέδιο Δράσης για την 
προώθηση των Γυναικών στα 
Κέντρα Λήψης Αποφάσεων 
των Συλλογικών Οργάνων της 
ΓΣΕΒΕΕ», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013».  
Σκοπός του είναι η προώθη-
ση της αρχής της ισότητας 
των φύλων στο συνδικαλιστι-
κό πεδίο μέσα από μια σειρά 
δράσεων πληροφόρησης, 
οργάνωσης και υλοποίησης 
σεμιναρίων ενδυνάμωσης και 
αναβάθμισης προσόντων των 
γυναικών, καθώς και παραγω-
γής επιστημονικού έργου και 
προτάσεων πολιτικής μέσα 
από την ανάπτυξη δικτύου 
συνεργασιών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγγραφέας:
Ματίνα Παπαγιαννοπούλου

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Πράξη: 

«Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Γυναικών 
στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων 

των Συλλογικών Οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ»

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Στόχοι του Γραφείου Ισότητας:

Οι βασικότεροι στόχοι του Γραφείου Ισότητας είναι:

•  Η ενδυνάμωση των γυναικών με στόχο την αύξηση του 
ποσοστού συμμετοχής τους στα όργανα εκπροσώπησης 
των μελών της ΓΣΕΒΕΕ (σωματείων, κλαδικών και τοπικών 
ομοσπονδιών, οργάνων διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ)

•  Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση, την επαγγελματική 
επιμόρφωση, καθώς και σε δράσεις δια βίου μάθησης

•  Η αύξηση του ποσοστού αυτοαπασχόλησης των γυναικών και 
η ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας 
σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται (τομείς καινοτομίας, 
νέων τεχνολογιών)

• Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

•  Η ένταξη γενικότερα της οπτικής του φύλου σε όλες τις 
δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 
στο Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αθήνα: Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433, 
τηλέφωνο 210-8846852 (εσωτερικό 328), 

πρόσωπο επαφής Ιωάννα Προφύρη, 
Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας.

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

 www.isotita.imegsevee.gr, isotita@imegsevee.gr

Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων
Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας

Πράξη:

«Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών  
στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ»

Αθήνα: Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433,

τηλέφωνο 210-8846852 (εσωτερικό 328),

πρόσωπο επαφής Ιωάννα Προφύρη, Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας.

Ανοιχτή Γραμμή Πληροφόρησης (Help-Line): 210-8219552

e-mail: isotita@imegsevee.gr 

website: www.isotita.imegsevee.gr

Παρά το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός γυναικών δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας 
ως αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων, η συμμετοχή τους στα αντίστοιχα 
συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης και θέσεις λήψης αποφάσεων σε αυτά είναι εξαιρετικά χαμηλή 
τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει το έμφυλο μοτίβο της υστέρησης 
της παρουσίας των γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας σε σχέση με τους άνδρες. 
Τα θεματικά αντικείμενα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των σεμιναρίων/εργαστηρίων αυτών, με 
στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την αύξηση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης είναι:

1. Ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

3. Συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

4. Γυναίκες και κέντρα λήψης αποφάσεων

5. Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ISBN: 978-618-5025-14-4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΆΙ ΔΡΆΣΕΙΣ
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Τ ην Τετάρτη 12 Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκε προγραμμα-
τισμένη συνάντηση στελέ-

χους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα περιφε-
ρειακά γραφεία του Simplex στη 
Λισσαβόνα.    

Ο πρωταρχικός στόχος του Προγράμ-
ματος Simplex, είναι η προώθηση της 
ενεργούς συμμετοχής όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων που διέπουν 
και επηρεάζουν τη καθημερινότητα 
του πολίτη και την επιχειρηματικό-
τητα, μέσω ενός συστήματος αμφί-
δρομης διαδραστικότητας και πολυε-
πίπεδης συνεργασίας, το οποίο θα 
αυτοελέγχεται και θα αξιολογείται 
παρέχοντας μετρήσιμα αποτελέ-
σματα. Η εμπλοκή όλων των μελών 
που δραστηριοποιούνται στην κοινω-
νική και οικονομική ζωή της χώρας 
υπήρξε απαραίτητο συστατικό της 
εύρεσης των προβλημάτων και της 
καταπολέμησης αυτών. Η λογική που 
ακολουθήθηκε στο επίπεδο της 
συναλλαγής του πολίτη με το Κράτος, 
υιοθετήθηκε κατά κύριο λόγο και για 
τη σχέση του επιχειρηματία με τις 
αρμόδιες αρχές. Τα one stop shop 
εντάχθηκαν σε ολοκληρωμένα γρα-
φεία αποκλειστικά για επιχειρηματίες 
(Business Shops – τοπικά Lojas). Η 
κάλυψη που παρέχουν τα καταστή-
ματα αυτά καλύπτουν όλο το φάσμα 
της ζωής μιας επιχείρησης, από την 
αδειοδότηση έως και τη διαχείριση 
αυτής, επέκταση της, κλείσιμο της ή 
πώληση της. Το Simplex από τη πρώτη 
στιγμή, δεν λειτούργησε αυτόνομα 
και μεμονωμένα, αλλά υπάχθηκε σε 
μια ευρύτερη πολιτική εκσυγχρονι-

σμού της δημόσιας διοίκησης και της 
προώθησης της μεγαλύτερης συμμε-
τοχής πολιτών και φορέων  στα κοινά. 

Το όλο Πρόγραμμα είχε μεγάλη κρα-
τική στήριξη και εστίασε όχι στη 
κορυφή της εκάστοτε διοικητικής 
πυραμίδας, αλλά στη βάση της, 
δηλαδή τον υπάλληλο που έρχεται σε 
επαφή με το κοινό. Η ετοιμότητα των 

υπαλλήλων αυτών και η δυναμική 
που παρουσιάζει το σύστημα με την 
συνεχόμενη τροφοδότηση και εξέ-
λιξη του, αποτελεί συγκριτικό πλεονέ-
κτημα για την επιχειρηματικότητα 
στη χώρα. Το Πρόγραμμα Simplex 
ετέθη σε λειτουργία το 2006 και λει-
τούργησε, με την άρτια μορφή του, 
μέχρι το τέλος του 2011

Ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι το Πρό-
γραμμα Διά Βίου Μάθησης «Leonardo Da 
Vinci» με τίτλο «From Occupational Profiles to 

Educational Programs and Curricula» (OPEP), δράση 
«Εταιρικές Σχέσεις». Το πρόγραμμα OPEP αποτέλεσε 
μια δυναμική πρωτοβουλία με κύριο στόχο τη δικτύ-
ωση εθνικών φορέων και φορέων του εξωτερικού που 
ασχολούνται με το αντικείμενο της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συμμετεί-
χαν φορείς από την Ελλάδα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ), την 
Κύπρο (ΙΝΕΚ ΠΕΟ), το Βέλγιο (EVTA), την Ολλανδία (KCH 
international) και την Ισπανία (IMELSA). Κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 
έξι συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Στη διάρκεια των συναντήσεων οι εκπρόσωποι των φορέ-
ων είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπει-
ρίες από τα παραδείγματα της κάθε χώρας για τη διά βίου 
μάθηση και κατάρτιση. 

Μεταξύ των θεμάτων που ετέθησαν κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων ήταν:
• H ανάπτυξη ενός Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης προσανατολισμένο στα μαθησιακά 
αποτελέσματα
• H βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων
• H πιο στοχευμένη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας
• H ευκολότερη πρόσβαση τόσο στην επαγγελματική εκπαί-
δευση όσο και στην απασχόληση

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση 
Ημερίδας στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ στις 4 Ιουλίου 2013. 
Στην Ημερίδα παρέστησαν το σύνολο των διακρατικών 
εταίρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Βασικός στό-
χος της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση του οδικού χάρτη με 
τίτλο «Διακρατικό Σχέδιο OPEP: στόχοι, συμπεράσματα και 
ευκαιρίες», ο οποίος αποτέλεσε προϊόν των συναντήσεων 
που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
και ο οποίος συνιστά ένα κείμενο-πρόταση για την μετεξέ-
λιξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε εκπαιδευτικά 

πρότυπα και προγράμματα μάθησης.   

Στην Ημερίδα παρενέβησαν με ομιλίες τους οι κα Χριστίνα 
Σπηλιώτη Επιστημονική Συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ,  ο Δρ. Θ 
Καρτσιώτης πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ, η κα Δρ. Ε. Ντρούτσα 
Συντονίστρια Προγράμματος Leonardo Da Vinci, καθώς και 
η κα Ιωάννα Δέδε στέλεχος του ΕΟΠΠΕΠ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
LEONARDO DA VINCI

Στιγμιότυπα από την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ

SIMPLEX  
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ  
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

1. Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2013 είναι αρνητική, κα-
θώς για το 75,4% των μικρών επιχειρήσεων η κατάσταση 
έχει επιδεινωθεί. Όλα τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρή-
σεων διατηρούν αρνητικές επιδόσεις,  αν και σημειώνεται 
επιβράδυνση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες. Το 
75,8% των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση στον κύκλο ερ-
γασιών, με μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στις εμπο-
ρικές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

2. Παρά τη σχετική ανάσχεση επιδείνωσης που παρουσιά-
ζουν όλοι οι δείκτες οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσε-
ων, παραμένουν σε πολύ υψηλά αρνητικά επίπεδα οι δεί-
κτες που αφορούν τη ρευστότητα και τις παραγγελίες των 
επιχειρήσεων.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση  
της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο:

3. Οι προβλέψεις όμως για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 
είναι δυσοίωνες καθώς οι προσδοκίες των επιχειρήσεων εί-
ναι αρνητικές (68,1% του δείγματος). Είναι η πρώτη φορά τα 
τελευταία 2 χρόνια που σημειώνεται αύξηση των αρνητικών 
προσδοκιών για το μέλλον.

4. Πάνω από τις μισές  επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
κλεισίματος το επόμενο εξάμηνο. Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η καθαρή μείωση των επιχειρήσεων για 
αυτό το χρονικό διάστημα υπολογίζεται ότι θα είναι 40,000.

5. Οι επιπτώσεις της κρίσης στα μεγέθη και χαρακτηριστι-
κά της απασχόλησης συνεχίζονται, αν και ακολουθούν επι-
βραδυνόμενη αρνητική τάση.  Για κάθε 1 επιχείρηση που 
προσλαμβάνει στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν περίπου 3 
επιχειρήσεις που προχωρούν σε απολύσεις (στην προηγού-
μενη έρευνα ήταν 1:4, Ιανουάριος 2013). Η δυναμική μετα-
βολής των εργασιακών σχέσεων προς πιο ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα το 65,7% των 
επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει προχωρήσει κατά το πρώ-
το εξάμηνο του 2013 σε μείωση ωρών εργασίας, ή/και σε 
μείωση αποδοχών. Επίσης πάνω από τις μισές επιχειρήσεις 

(50,5%) που απασχολούν προσωπικό έχουν προχωρήσει 
σε έμμεση μείωση του μισθολογικού κόστους, μειώνοντας 
ώρες ή ημέρες εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 
2010 ήταν 30%  και για το 2012 ήταν 40,5%.

6. Το 63,3% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί το 2013 στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
Μάλιστα το 57,2% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν θα είναι 
σε θέση ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
τρέχοντος εξαμήνου. Τα ποσοστά αυτά έχουν αυξηθεί σημα-
ντικά από το 2010.

Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες 
οφειλές…

7. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι στάσεις των επιχειρή-
σεων του δείγματος διακρίνονται από μια σειρά επιφυλάξε-
ων ως προς τις μελλοντικές προοπτικές της οικονομίας. Το 
76,5% των επιχειρηματιών πιστεύει ότι η κρίση βαθαίνει με 
αμείωτους ρυθμούς.

Ποια από τις 3 φράσεις που θα σας αναφέρω ταιριάζει 
περισσότερο στην Ελληνική Οικονομία σήμερα;

H εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει ως βασικό στόχο την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, 
που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διεξάγεται από το 2010 κάθε εξάμηνο σε συνερ-

γασία με την εταιρεία Marc AE  σε αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 1200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 
(0-49 άτομα προσωπικό). Καταγράφει τις βασικές τάσεις των οικονομικών δεικτών των μικρών επιχειρήσεων  έτσι 
όπως αποτυπώνονται στο προηγούμενο εξάμηνο, ενώ παράλληλα ανιχνεύει τις μελλοντικές προσδοκίες των επι-
χειρήσεων. Περιοδικά διερευνώνται διάφορα άλλα θέματα ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας. Οι 
έρευνες αυτές αποτελούν το μοναδικό εργαλείο, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή της κατάστασης του 
μεγαλύτερου τμήματος της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνται από διεθνείς φορείς για 
την παραγωγή και σύγκριση δεικτών και οικονομικών επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission, 
UEAPME).  

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Τις 577.000 έχουν φτάσει οι 

ανασφάλιστες οικογένειες, 
που αριθμούν πάνω από 

ενάμισι εκατομμύριο πολιτών και 
βρίσκονται σε πλήρες ασφαλιστικό 
κενό χωρίς ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρή-
σεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπό-
ρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Αυτή η 
κατάσταση αποτέλεσε το έναυσμα 
για την υπογραφή Συμφώνου Συ-
νεργασίας, μεταξύ του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, της ΜΚΟ ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, και 
της ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία 
παραρτήματος του Ιατρείου Κοινω-
νικής Αποστολής.

Στόχος της ίδρυσης του Κοινωνικού Ια-
τρείου της ΓΣΕΒΕΕ είναι η παροχή πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας σε επαγ-
γελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που 
βρέθηκαν λόγω της ανεργίας και της 
οικονομικής κρίσης χωρίς κοινωνική 
ασφάλιση. 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν 
ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών κος Γιώργος Πατούλης, ο Πρό-
εδρος της ΓΣΕΒΕΕ κος Γιώργος Καββα-
θάς, ο Γεν. Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ κος 
Νίκος Σκορίνης και ο Γεν. Διευθυντής 
της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κος Κωνσταντίνος 
Δήμτσας. 

Το Παράρτημα του Ιατρείου θα λει-
τουργεί στην Αθήνα, στην οδό Καπο-
διστρίου 24 σε μέρες και ώρες που θα 
ανακοινωθούν προσεχώς. Μάλιστα 
στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει η κε-
ντρική διάθεση φαρμάκων του Ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής για συνανθρώ-
πους μας που τα έχουν ανάγκη. Οι προ-
ετοιμασίες για την έναρξη λειτουργίας 
του ιατρείου-φαρμακείου βρίσκονται 
ήδη στο τελικό στάδιο, με τον χώρο 
που παλαιότερα φιλοξενούσε γραφεία 
των κεντρικών υπηρεσιών της ΓΣΕΒΕΕ 
να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για 
να υποδεχτεί τους πρώτους ασθενείς 

μέσα στον Οκτώβριο. Τις επόμενες μέ-
ρες αναμένεται να παραληφθεί και ο 
αναγκαίος ιατρικός εξοπλισμός, με δα-
πάνη της Γενικής Συνομοσπονδίας, ενώ 
η στελέχωση του ιατρείου θα γίνει από 
εθελοντές γιατρούς-μέλη του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών.

Πολύ σύντομα το ιατρείο θα αποκτή-
σει δική του απευθείας τηλεφωνική 
γραμμή, καθώς και δική του ιστοσε-
λίδα. Σε κάθε περίπτωση αυτή η προ-

σπάθεια αποτελεί μία απόπειρα της 
ΓΣΕΒΕΕ να καταδείξει την αναγκαιό-
τητα σήμερα, πολύ περισσότερο από 
ποτέ, για ενδυνάμωση των συλλογι-
κών οργανώσεων, ώστε να μπορούν 
κι αυτές με τη σειρά τους να στέκονται 
αλληλέγγυες στα μέλη τους, αναπλη-
ρώνοντας ως ένα βαθμό την υποχώ-
ρηση του Κράτους από θεμελιώδεις 
υποχρεώσεις-εύθυνες του απέναντι 
στους πολίτες

ΚΌΙΝΩΝΙΚΌ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΣΕΒΕΕ

Από την υπογραφή του συμφώνου 
συνεργασίας στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ 
Δεξιά: Αποψη από τον εσωτερικό χώρο 
του πολυιατρείου της ΓΣΕΒΕΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ανά κατηγορία προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: www.imegsevee.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 
Δωρεάν προγράμματα για εργοδότες, εργαζόμε-
νους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα 
μέλη μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρή-
σεων, άνω των 18 ετών.

Επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης για επιχειρήσεις σχετικές με το αντι-
κείμενο εργασιών της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των απασχολου-
μένων για απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων.

Σεμινάρια διάρκειας 100 ωρών, στην παροχή υπηρεσιών ηλ. μάθησης 
ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα). 
Δυνατότητα πιστοποίησης σε συνεργασία με αναγνωρισμένο πρότυπο. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 
Παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων 4 επιπέδων.

4.ΛΑΕΚ  Υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μι-
κρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25, ΛΑΕΚ 0,45%).

3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ-
ΝΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης αυτοαπα-
σχολούμενων (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζομέ-
νων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. 

3.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Επιμορφωτικά σεμινάρια εργοδοτών και εργα-
ζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τε-
χνικού ασφαλείας Β΄ και Γ΄ κατηγορίας με κόστος 
συμμετοχής 100 και 50 € αντίστοιχα.

1.

1.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής 
κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφί-
μων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ. Κόστος συμμετοχής 
70 €.

2.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΓΣΕΒΕΕ  
(ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Δωρεάν συμμετοχή σε ενέργειες συνδικαλιστι-
κής ενημέρωσης και επιμόρφωσης για συνδι-
καλιστικά στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ, των Ομοσπον-
διών και των Σωματείων. 

2.

‘ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων σε 
τεχνικές ειδικότητες

5. Για αναλυτικότερες πληροφορίες ανά κατηγορία σεμινα-
ρίων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: www.
kekgsevee.gr
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΉΝ ΉΜΕΡΊΔΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: 
«ΔΥΝΑΜΊΚΉ ΕΠΊΧΕΊΡΉΜΑΤΊΚΟΤΉΤΑ ΑΠΟ ΠΡΏΉΝ ΕΞΑΡΤΉ-
ΜΕΝΟΥΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΊ-
ΑΚΉ ΣΥΜΠΡΑΞΉ «ΕΠΊΧΕΊΡΕΊΝ»

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΣΥΝΔΊΟΡΓΑΝΏΣΉ ΉΜΕΡΊΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΊ ΤΟ 
ΊΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΑ ΠΕΡΊΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΊ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LEONARDO DA VINCI»

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΉΜΕΡΊΔΑ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΟ ΜΕ ΤΊΤΛΟ 
«ΤΟ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΟ ΤΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΏΝ, ΒΊΟΤΕΧΝΏΝ ΚΑΊ 
ΕΜΠΟΡΏΝ. ΟΑΕΕ: ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΊ ΠΡΟΟΠΤΊΚΕΣ». ΚΑΤΑ 
ΤΉ ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΤΉΣ ΕΚΔΉΛΏΣΉΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΤΉΚΑΝ ΚΑΊ ΤΑ 
ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΉΘΉΚΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΊΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΓΊΑ ΤΟ 
ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΟ ΤΏΝ ΕΛΕΥΘΕΡΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΏΝ

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΔΊΟΡΓΑΝΏΣΉ ΑΠΟ ΤΟ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΉΣ 2ΉΣ ΚΑΊ 3ΉΣ ΣΥΝΕ-
ΔΡΊΑΣ ΔΊΑΒΟΥΛΕΥΣΉΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ  «ΕΘΝΊΚΉ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΏΝ ΠΡΟΣΟΝΤΏΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΊΚΟΥ ΔΥΝΑΜΊ-
ΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΊΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ ΤΏΝ 
Α.Π.Ε. ΚΑΊ ΤΉΣ ΕΞΟΊΚΟΝΟΜΉΣΉΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΊ-
ΣΊΟ ΤΉΣ ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΊΑΣ «BUILD UP SKILLS-GREECE»

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΚΟΊΝΉ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΤΥΠΟΥ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ, ΤΉΣ ΕΣΕΕ ΚΑΊ ΤΉΣ 
ΟΊΥΕ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΠΟΣΥΡΣΉ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΊΑ ΤΟ ΑΝΟΊΓΜΑ 
ΤΏΝ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΏΝ ΤΊΣ ΚΥΡΊΑΚΕΣ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΣΥΜΦΏΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΊΑΤΡΊ-
ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΉΝΏΝ, ΤΉΣ ΜΚΟ ΤΉΣ ΊΕΡΑΣ ΑΡΧΊΕΠΊ-
ΣΚΟΠΉΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΉ» ΚΑΊ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΑ ΤΉ ΣΥΣΤΑΣΉ 
ΚΟΊΝΏΝΊΚΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΊΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΊ ΠΡΏΤΟΒΑΘ-
ΜΊΑ ΠΕΡΊΘΑΛΨΉ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΊΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ, 
ΒΊΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΊ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΊ ΘΑ ΛΕΊΤΟΥΡΓΕΊ ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ 
ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΔΉΜΟΣΊΕΥΣΉ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΏΝ ΤΉΣ ΜΕΛΕΤΉΣ  ΤΟΥ ΊΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΑ ΤΉΝ ΊΚΑΝΟΠΟΊΉΣΉ ΤΏΝ ΑΣΦΑΛΊΣΜΕΝΏΝ ΤΟΥ 
ΟΑΕΕ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΏΝ ΒΊΟΤΕΧΝΏΝ, ΕΜΠΟΡΏΝ, ΣΥΝΤΑΞΊ-
ΟΥΧΏΝ) ΑΠΟ ΤΊΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΉΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΕΚΠΡΟΣΏΠΏΝ ΚΛΑΔΊΚΏΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΏΝ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΊ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, ΜΕ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΊΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΡΟΦΊΜΏΝ

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΉ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΏΝ ΕΞΑΜΉΝΊΑΊΑΣ ΕΠΑΝΑ-
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «ΤΑΣΕΊΣ ΟΊΚΟΝΟ-
ΜΊΚΟΥ ΚΛΊΜΑΤΟΣ»

25-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΕΝΉΜΕΡΏΤΊΚΟΥ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΉΝ ΕΚΘΕΣΉ «ΚΟΡΊΝΘΊΑ 2013», ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΉΝ 
ΟΕΒΕ Ν. ΚΟΡΊΝΘΊΑΣ ΚΑΊ ΤΟ ΕΠΊΜΕΛΉΤΉΡΊΟ ΚΟΡΊΝΘΊΑΣ

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΊΟΡΓΑΝΏΣΉ ΉΜΕΡΊΔΑΣ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 
ΜΕ ΤΉΝ ΟΕΒΕ Ν. ΚΟΡΊΝΘΊΑΣ ΚΑΊ ΤΟ ΕΠΊΜΕΛΉΤΉΡΊΟ ΚΟΡΊΝ-
ΘΊΑΣ, ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΜΊΚΡΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΉ: 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΊΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΊΣ ΚΑΊ ΠΡΟΟΠΤΊΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ 
– STREET MALL» 

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

Για πιθανές παρατηρήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο  
του ενημερωτικού δελτίου μπορείτε να απευθύνεστε  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@imegsevee.gr


