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Αγαπητοί αναγνώστες,

Καλή χρονιά!

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην εφαρμογή 
πολλών και σημαντικών δράσεων για την υποστήριξη των μικρών επιχειρή-
σεων, με κύριο άξονα την ανακούφιση αυτοαπασχολούμενων και εργοδο-
τών από τις δυσμενείς επιδράσεις της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής 
κρίσης.

Στο τρέχον τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις που αφορούν 
τόσο το σκέλος της εκπαίδευσης όσο και το σκέλος της παροχής υπηρε-
σιών  υποστήριξης προς τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους στις μικρές 
επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη των επιδοτούμενων προγραμ-
μάτων κατάρτισης για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, τα οποία 
πραγματοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας και για τα οποία οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής τόσο ηλεκτρο-
νικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ όσο και στα κατά τόπους παραρτή-
ματα του φορέα. Τα αντικείμενα κατάρτισης ποικίλλουν και εμπεριέχουν 
ζητήματα όπως οι υποχρεώσεις των μικρών επιχειρήσεων έναντι του δημο-
σίου, η πράσινη ανάπτυξη, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η κοινωνική οικο-
νομία, η οργάνωση μικρής επιχείρησης κ.ά. 

Παράλληλα, μπορείτε να διαβάσετε τα βασικότερα αποτελέσματα της μελέ-
της που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και αφορούσε τις εναλλα-
κτικές πηγές χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Τέλος, μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου τεύχους μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε για τα σεμινάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 
το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και παράλληλα να διαβάσετε για μια σειρά από δράσεις που 
υλοποίησε το Ινστιτούτο, όπως η πραγματοποίηση ημερίδων και εκδόσεων.

Καλή ανάγνωση!
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Η ανάπτυξη υπηρεσιών και υπο-
στηρικτικών δικτύων προς τα 
μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, σε μία ανα-

βίωση της παλιάς καλώς εννοούμενης 
«συντεχνίας», όπου κυριαρχούσε η έν-
νοια της αλληλεγγύης και της υποστή-
ριξης μεταξύ των μελών, αποτελεί στρα-
τηγική επιλογή της Συνομοσπονδίας. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση, εντάσσεται και η 
σύσταση και λειτουργία του κοινωνικού 
ιατρείου της ΓΣΕΒΕΕ, από τον Οκτώβρη 
του 2013, σε συνεργασία με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών και τη ΜΚΟ Αποστολή 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Το Κοινωνικό Ιατρείο της ΓΣΕΒΕΕ φιλοδο-
ξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης στην Αττική για 
όλους τους ανασφάλιστους επαγγελμα-
τοβιοτέχνες και εμπόρους. Σύμφωνα με 
πηγές του ΟΑΕΕ υπολογίζεται ότι 350.000 
ανασφάλιστοι επαγγελματίες, βιοτέχνες 
και έμποροι, αδυνατούν να καταβάλουν 
τις εισφορές τους, με αποτέλεσμα τουλά-

χιστον 1.000.000 πολίτες (άμεσα ασφα-
λισμένοι και προστατευόμενα μέλη των 
οικογενειών τους) να μην έχουν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. 

Το ιατρείο εξοπλίστηκε με ιδίους πόρους 
της ΓΣΕΒΕΕ, λειτουργεί με ραντεβού και 
έχει στελεχωθεί με εθελοντές γιατρούς 
κατ’ αρχήν των βασικών ειδικοτήτων πα-
θολόγου, καρδιολόγου και παιδιάτρου. 
Στο Κοινωνικό Ιατρείο πραγματοποιήθηκε 
ήδη Ημέρα Προληπτικής Ιατρικής Φροντί-
δας, η οποία περιλάμβανε κλινική εξέταση 
από Παθολόγο, Παιδίατρο, Καρδιολόγο, 
Ορθοπεδικό, και εργαστηριακές εξετάσεις 
από Βιοπαθολόγο, όπου χρειάζονταν. Επί-
σης, τα παιδιά των ανασφάλιστων επαγ-
γελματοβιοτεχνών και εμπόρων είχαν τη 
δυνατότητα να κάνουν δωρεάν τα εμβό-
λια του βασικού εμβολιασμού που τους 
λείπουν, καθώς και τη δυνατότητα υπερη-
χολογικού - καρδιολογικού ελέγχου που 
χρειάζονται για τη βεβαίωση του σχολείου 
ή για τα αθλήματά τους 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  

ΔΩΡΕΑΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αριστοτέλους 46,  
T.K. 10433

2108846852  
2108846853

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.

Αυλωνίτου Ν.

Βαρδαρός Σ.

Γεωργόπουλος Η.

Δασκαλάκης Ν.

Κάραλη Ν.

Κάρουλας Γ.

Κουρτίδης Σ.

Λαΐου Ε. 

Λιντζέρης Π.

Μιχαλοπούλου Γ.

Μόκα  Λ.

Προφύρη Ι.

Πρωτοπαπαδάκης Π.

Τζάμαλης Μ.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Δαμιανόγλου Δ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  

ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΣΕΒΕΕ
ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Στις 15,16, και 17 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
κλιμακίου της ΓΣΕΒΕΕ στο 

Βελιγράδι. Στην αποστολή έλαβαν 
μέρος ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Καβ-
βαθάς, ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης 
Παπαργύρης και τα στελέχη του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ Ηλίας Γεωργόπουλος και 
Ελένη Μόκα. 

Έγιναν 4 συναντήσεις με τους ακό-
λουθους Σερβικούς φορείς, οι οποίοι 
αποδέχθηκαν την πρόσκληση του 
ΙΜΕ για την υπογραφή διμερούς μνη-
μονίου συνεργασίας, το οποίο υπε-
γράφη  επί τόπου με τους 3 εξ’ αυτών. 

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013: Συνάντη-
ση με την οργάνωση Association of 
Employers of Serbia “Employer”. 
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013: Συνά-
ντηση με την οργάνωση Association 
of Small and Medium Enterprises and 
Entrepreneurs of Serbia (APPS). 
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013:  Συ-
νάντηση με την οργάνωση Serbian 
Association of Small and Medium 
Enterprises (SA SME). 
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013: Συ-
νάντηση με την οργάνωση Serbian 
Association of Employers (SAE). 

Ελλάδα και Σερβία συνδέονται με 
παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι συναντήσεις των 
φορέων των δύο χωρών στοχεύουν 
στη δημιουργία και ανανέωση των 
δεσμών συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων που εκπροσωπούν τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, 
και υπό το πρίσμα της διαδικασίας 

ένταξης της γείτονος χώρας στην Ε.Ε., 
η ΓΣΕΒΕΕ συμφώνησε στην παροχή 
τεχνογνωσίας και εμπειριών αναφο-
ρικά με τις νέες δυνατότητες που δια-
νοίγονται από τη στιγμή που η Σερβία 
αποτελέσει μέλος της Ε.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  
ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς 
με τον Πρόεδρο του οργανισμού 
SERBIAN ASSOCIATION OF EMPLOYERS 
κ. Nebojsa Atanackovic

Συνάντηση της Ελληνικής Αντιπρο-
σωπείας με την αντιπροσωπεία της 
SERBIAN ASSOCIATION OF EMPLOYERS

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς 
με την πρόεδρο του οργανισμού 
ASSOCIATION OF EMPLOYERS OF SERBIA 
“EMPLOYER”  κα Diana Gligorijevic

Υπογραφή MοU με την ASSOCIATION OF EMPLOYERS OF SERBIA “EMPLOYER”

Από τα εγκαίνια του Κοινωνικού Ιατρείου της ΓΣΕΒΕΕ

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: κάθε Τρίτη 12:00 έως 19:00 στην οδό Καποδιστρίου 24, πλ. Κάνιγγος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: κάθε Τρίτη στο τηλ. 211 4111590 και καθημερινά  

στα κεντρικά γραφεία του Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, στην οδό Σεβαστουπόλεως 113, 
στο τηλ. 210 3839770, από τις 9:00 έως τις 17:00  
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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
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 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Την τρέχουσα περίοδο και 
έως το Σεπτέμβριο του 2014 
προσφέρονται από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, σε πανελλαδικό επίπεδο, 
επιδοτούμενα, με 5€ ανά ώρα, 
προγράμματα κατάρτισης για 
αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα 
προσωπικό) και εργαζόμενους σε 
επιχειρήσεις όλων των κλάδων της  
οικονομίας. 

Τα προγράμματα κατάρτισης απο-
τελούν βασικό μέρος της δράσης 
με τίτλο  «Πρόγραμμα κατάρτισης/
επανακατάρτισης για αυτοαπασχο-
λούμενους και εργαζόμενους σε επι-
χειρήσεις σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας με στόχο την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τους», το σχεδι-
ασμό, την οργάνωση και υλοποίηση 
της οποίας έχει αναλάβει μια ευρεία 
σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ 
ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) με επικεφαλή 
(Συντονιστής) το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η δράση αφορά στην εφαρμογή έρ-
γων ανά κατηγορία περιφέρειας τα 
οποία με βασικό εργαλείο προγράμ-
ματα κατάρτισης/επανακατάρτισης 
(966 προγράμματα συνολικής διάρ-
κειας 40 ωρών έκαστο) στοχεύουν 
στην αναβάθμιση των προσόντων 
19.320 αυτοαπασχολούμενων (0-3 
άτομα προσωπικό) και εργαζόμενων 
σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της 
οικονομίας. Από το Δεκέμβριο του 
2012 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 
2013 υλοποιήθηκαν πανελλαδικά 258 
προγράμματα κατάρτισης μέσω των 
οποίων ωφελήθηκαν 5.070 άτομα. 

Χρηματοδοτούνται δε από το επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουρ-
γείου Εργασίας και υλοποιούνται 
σύμφωνα με τα εγκριθέντα και εντα-
χθέντα από την Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» Τεχνικά Δελτία 
Πράξεων και Υποέργων.

Τα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 
προσφέροντας κατά κύριο λόγο προ-
γράμματα κατάρτισης στα εξής θεμα-
τικά αντικείμενα:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές πα-
ρέμβασης στην λειτουργία της επιχεί-
ρησης και αντιμετώπιση της κρίσης 
και της αρνητικής οικονομικής συ-
γκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρη-
σης στο περιβάλλον της Οικονομικής 

Κρίσης
2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη 
επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικο-
νομία
3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί 
σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσε-
ων
4. Οργάνωση και λειτουργία μι-
κρής και πολύ μικρής επιχείρησης - 
«Business to Business»
5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής 
και πολύ μικρής επιχείρησης - Υπο-
χρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / 
Οργανισμών και Τρίτων
6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμη-
θευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγ-
μάτευση
7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics 
management)
8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
9. Οργανωτικές Ικανότητες
10. Ικανότητα επικοινωνίας
11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρού-
σεων στο χώρο εργασίας
Τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα 
αφορούν σε όλες τις περιφέρειες της 
χώρας. 

Σε γενικές γραμμές σκοπός των ενερ-
γειών κατάρτισης είναι αφενός η πα-
ροχή οριζόντιων γνώσεων και δεξι-
οτήτων σε αυτοαπασχολούμενους 
(0-3 άτομα προσωπικό) και εργα-
ζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που 
αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του 
κόσμου της εργασίας στη χώρα, και 
αφετέρου η συστηματική υποστήρι-
ξη του ανθρώπινου δυναμικού ώστε 
να παραμείνει σε θέσεις εργασίας που 
μπορούν να του προσφέρουν συνεχή 

και ποιοτική απασχόληση, αλλά και 
επαγγελματική εξέλιξη. 

Προς επίτευξη των παραπάνω, η δό-
μηση των 40ωρων προγραμμάτων 
κατάρτισης ακολούθησε μια λογική 
σχεδίασης μέσω της οποίας προωθεί-
ται η μεθοδολογία της συμμετοχικής 
διδασκαλίας ως η καταλληλότερη 
για την εκπαίδευση ενηλίκων.  Μέσω 
αυτής, ενισχύεται η ενεργητική συμ-
μετοχή των εκπαιδευομένων, λαμβά-
νεται υπόψη ο ιδιαίτερος τρόπος που 
ο καθένας μαθαίνει, αξιοποιούνται οι 
γνώσεις και οι εμπειρίες των συμμετε-
χόντων (βιωματική προσέγγιση), ενώ 
μπορεί, εν τέλει, αποτελεσματικότε-
ρα να διαμορφωθεί ένα δημιουργικό 
πλαίσιο μάθησης το οποίο συνδυάζει 
τη θεωρητική με την πρακτική κατάρ-
τιση.

Στην κατεύθυνση αυτή,
α) επιλέχθηκε τα προγράμματα κα-

τάρτισης σε όλα τα προσφερόμενα 
αντικείμενα να αποτελούνται από θε-
ωρητικό (32 ώρες) και πρακτικό τμή-
μα (8 ώρες), με το θεωρητικό μέρος να 
συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό 
αντικείμενο αποτελώντας το 80% του 
συνόλου των ωρών του προγράμμα-
τος κατάρτισης.  Η μορφή της πρακτι-
κής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες 
βιωματικές δραστηριότητες, ανάλογα 
με το αντικείμενο κατάρτισης, εκ των 
οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η 
μελέτη περίπτωσης – case study.

β) αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλι-
κό και συγκεκριμένα καταρτίστηκαν 
«Οδηγοί Εκπαιδευτών», οι οποίοι 
αποτελούν, στην πραγματικότητα, 
ένα προτεινόμενο Σχέδιο Μαθήμα-
τος για κάθε θεματικό αντικείμενο 
εστιάζοντας στην εκπόνηση μιας εν-
δεικτικής σειράς δραστηριοτήτων, 
«Εκπαιδευτικά εγχειρίδια», τα οποία 
επιδιώχθηκαν να μην έχουν την κλα-

σική μορφή ενός συνεχούς κειμένου 
ανάλυσης αλλά να είναι περισσότερο 
διαδραστικά και φιλικά προς τον ανα-
γνώστη, 

γ) «Εκπαιδευτικές σημειώσεις» οριζο-
ντίων διδακτικών ενοτήτων. 
Κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί να πα-
ρακολουθήσει έως και τρία προγράμ-
ματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου (2012-2014) 
με δυνατότητα απουσιών σε ποσοστό 
10% επί της συνολικής διάρκειας των 
ωρών του κάθε προγράμματος.

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί 
στην επιδότηση 5€ ανά ώρα κατάρτι-
σης σε κάθε ωφελούμενο καθώς και 
στην απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης 
Παρακολούθησης Προγράμματος Κα-
τάρτισης 

 

Στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr 
καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης www.
epanakatartisi.gr, πέραν άλλων χρήσιμων πληροφορι-
ών, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να δη-
λώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής. Αιτήσεις 
ωστόσο υποβάλλονται και ιδιοχείρως – μέσω φαξ – 
μέσω email.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να παρασχεθεί 
από την κεντρική δομή και τα παραρτήματα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ: 

Για Αθήνα, Πειραιά, Χαλκίδα, Σύρο, Μυτιλήνη, Αγ. Ευ-
στράτιος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία: Αριστοτέλους 46, 
TΚ 10433, Αθήνα, τηλ. 210 8846852 (εσωτερικό 309, 310, 
311,) φαξ 210 8846853, email: and05@imegsevee.gr 

Για Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Έδεσσα, Κατερίνη, Βέροια, 
Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, 
Φλώρινα, Κοζάνη: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, 

τηλ. 2310 545967 / 2310 500581, φαξ 2310 546275, πρό-
σωπο επαφής: κα Σταυρίδου.

Για Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο, Καλαμάτα, Τρίπολη, Κόριν-
θος, Σπάρτη, Ναύπλιο, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά: Πανεπι-
στημίου 170, ΤΚ 26443, Πάτρα, τηλ. 2610 438557, φαξ 
2610 461766, πρόσωπο επαφής: κα Στεφανοπούλου.

Για Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία: Καστοριάς 
2α, ΤΚ 41335, Λάρισα, τηλ. 2410 579876-7, φαξ 2410 
579878, πρόσωπο επαφής: κος Τσίρος.

Για Ηράκλειο, Χανιά, Λασίθι, Ρέθυμνο, Ρόδο: Βασιλείου 
Πατρικίου 11, ΤΚ 71409, Ηράκλειο, τηλ. 2810 361040, 
φαξ 2810 361150, πρόσωπο επαφής: κος Φθενός.

Για Ιωάννινα, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Κέρκυρα, 
Λευκάδα, Παξοί, Ιθάκη: Στ. Νιάρχου 94, ΤΚ 45500, Ιω-
άννινα, τηλ. 26510 44727, φαξ 26510 44541, πρόσωπο 
επαφής: κα Παπακώστα
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΜΕ ΚΑΙ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ  

EN ISO 9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ε κτός από την Διαχειρι-
στική Επάρκεια που διαθέ-
τει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την 

υλοποίηση έργων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ, ο φορέας προχώρησε 
στην εφαρμογή Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας σύμ-
φωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 
ISO 9001:2008. 

Στο πλαίσιο αυτό, στις 30 Οκτω-

βρίου 2013 επιθεωρήθηκε επι-
τυχώς και πιστοποιήθηκε το σύ-
στημα ποιότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
από τον διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης TÜV HELLAS (Αριθ-
μός Μητρώου Πιστοποιητικού: 
041130213). Το πεδίο εφαρμογής 
του συστήματος αφορά τον «Σχε-
διασμό, υλοποίηση και αξιολόγη-
ση μελετών/ερευνών, δράσεων 
συμβουλευτικής υποστήριξης μι-

κρών επιχειρήσεων και εκπαιδευ-
τικών έργων». 

Την ίδια χρονική περίοδο επιθεω-
ρήθηκε και πιστοποιήθηκε κατά 
ISO 9001:2008 και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
με πεδίο εφαρμογής τον «Σχεδια-
σμό, υλοποίηση και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών έργων» (Αριθ-
μός Μητρώου Πιστοποιητικού: 
041130210) 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Και-
νοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στις 23.10.2013 στο 
αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ. Βασικό αντικείμενο 

της Ημερίδας αποτέλεσε η παρουσίαση των υπηρεσιών 
της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματι-
σμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με παράλληλο στόχο την ενθάρ-
ρυνση ενός ευρύτερου διαλόγου για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ομιλητές και φορείς, οι οποίοι 
έχουν συμβάλλει ή θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυ-
ξη των υπηρεσιών καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΒΙ), συνεργαζόμενος φορέας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρου-
σίασε τις δράσεις του για τη διάχυση της γνώσης και την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων ελληνι-
κών επιχειρήσεων. 

Η Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινο-
τομίας (URENIO) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συ-
νεργαζόμενος φορέας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρουσίασε το νέο 
σύστημα ανάλυσης και αξιολόγησης επιχειρηματικών ανα-
γκών μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία τεχνοδιαγνώ-
σεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Το Europe Enterprise Network-Hellas, το οποίο συντονί-
ζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και αναπτύσσει 
συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμμετείχε στην ημερίδα 
παρουσιάζοντας τις προηγμένες υπηρεσίες που παρέχει το 
δίκτυο στις ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση σε θέματα 
προώθησης προσφοράς και ζήτησης τεχνολογίας και τη δι-
οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και αποστολών.

Παράλληλα, επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
παρουσίασαν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη συνεργατι-
κών σχηματισμών (clusters), την ενίσχυση της συνεργατι-
κής και ‘ανοικτής’ καινοτομίας και την υλοποίηση προγραμ-
μάτων επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, ενώ παρουσίασαν πρόσφατες επιστημονικές μελέ-
τες και εκδόσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πάνω σε σχετικά θέματα 
(π.χ. Οδηγός Καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις).

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της Πο-
λιτείας, επιχειρήσεις, εκπρόσωποι και φορείς διαφόρων 
επιχειρηματικών κλάδων, εκπρόσωποι πανεπιστημίων και 
φορέων αναδιανομής καινοτομίας. Σημειώνεται ότι την 
εκδήλωση χαιρέτισε ο κος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, 
Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστο-
σελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχημα-
τισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:  www.kainotomia.imegsevee.gr/ 
στην κατεύθυνση "Ενημέρωση" > "Εκδηλώσεις".



www.imegsevee.grwww.imegsevee.gr

8 9ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποίησε στις 20 Νοεμ-
βρίου 2013 διεθνή Ημερίδα με θέμα «Οι επιπτώ-
σεις των μεγάλων εμπορικών κέντρων στη λει-

τουργία των τοπικών αγορών». Η Ημερίδα που πραγμα-
τοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
των μελετών των κκ. Παύλου - Μαρίνου Δελλαδέτσιμα 
και Γιάννη Λουκάκη «Η πολιτική για τα εμπορικά κέντρα 
στην Ευρώπη» και «Η πολιτική για τα εμπορικά κέντρα 
στην Ελλάδα», είχε ως στόχο να προωθήσει το διάλογο 
γύρω από το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της λειτουρ-
γίας των μεγάλων εμπορικών κέντρων εντός του αστι-
κού ιστού των πόλεων.   

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ο καθηγητής του Χαρο-
κόπειου Πανεπιστημίου κ. Π.Μ. Δελλαδέτσιμας, παρουσί-
ασε τα αποτελέσματα της μελέτης, εστιάζοντας τόσο στο 
νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μεγάλων 
εμπορικών κέντρων στην Ευρώπη, όσο και στο υφιστάμενο 
πλαίσιο στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων ο κ. Δελλαδέτσιμας 
αναφέρθηκε στην πολεοδομική και χωροταξική πολιτική, 
το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των εμπορικών κέ-
ντρων μεγάλων εμπορικών επιφανειών, τα μισθώματα, τις 
επιδράσεις στο λιανικό εμπόριο, αλλά και τις προβλέψεις 
της Ε.Ε. εστιάζοντας σε διάφορες χώρες όπως το Ηνω-
μένο βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία 

κ.ά. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της Ελλάδας αναλύθηκε 
η ιστορική εξέλιξη των εμπορικών κέντρων, ο πολεοδομι-
κός τους σχηματισμός, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, 
αλλά και ο αντίκτυπό τους στις τοπικές αγορές.  

Στη συνέχεια της εκδήλωσης προσκεκλημένοι από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό αναφέρθηκαν στην προσωπική τους 
εμπειρία από τον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων εμπορι-
κών κέντρων. Ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Γρηγόρης Καυκα-
λάς αφού αναφέρθηκε στα κυριότερα μοντέλα ανάπτυξης 
εμπορικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό των πόλεων με 
έμφαση στη χωροθέτησή τους, εστίασε στην περίπτωση 
της Θεσσαλονίκης, αναφερόμενος στις τάσεις ανάπτυξης 
του εμπορίου κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, ο 
κ. Καυκαλάς εστίασε στην χωροταξική ανάπτυξη των εμπο-
ρικών κέντρων στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας πα-
ράλληλα τα αποτελέσματα σε πολεοδομικό και εμπορικό 
επίπεδο.

Από την πλευρά του ο καθηγητής του University College 
London κ. Michael Edwards αναφέρθηκε στις τάσεις του 
εμπορίου στο Λονδίνο με ιδιαίτερη εστίαση στην ανάπτυξη 
των μεγάλων εμπορικών κέντρων και των αλυσίδων εμπο-
ρικών καταστημάτων στην τοπική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό 
ο κ. Edwards εστίασε σε συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ  
«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»

να αναλάβουν οι μικρές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία 
τον ισχυρό ανταγωνισμό από τα μεγάλα πολυκαταστήματα, 
διασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την επιβίωσή τους στην 
αγορά, αναλύοντας παράλληλα τις πρωτοβουλίες που πρέ-
πει να αναληφθούν τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επί-
πεδο κεντρικής κυβέρνησης. 

Τέλος, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ankara, κα 
Bahar Gedikli αναφέρθηκε στο ρόλο των μικρών επιχει-
ρήσεων στη γείτονα χώρα κατά τις προηγούμενες δεκα-
ετίες, αλλά και στην παράλληλη ανάπτυξη των εμπορι-
κών κέντρων κατά τα τελευταία χρόνια. Ακολούθως, η κα 
Gedikli ολοκλήρωσε την παρουσίασή της με αναφορά 
στην ανάπτυξη των πολυκαταστημάτων στην Άγκυρα 

παρουσιάζοντας τόσο τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, όσο και στην πολεοδομική ανά-
πτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώρ-
γος Καββαθάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγου-
ρός και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κώστας Ασκούνης 

Της εκδήλωσης προηγήθηκε συνάντηση εργασίας με τους 
προσκεκλημένους ομιλητές και την παρουσία του προέ-
δρου και του αντιπροέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ.κ. Γιώργου Καβ-
βαθά και Ιωάννη Παπαργύρη με σκοπό την ανταλλαγή από-
ψεων αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
μικρές επιχειρήσεις από την λειτουργία των μεγάλων εμπο-
ρικών κέντρων σε διεθνές επίπεδο  

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ Στιγμιότυπα από την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ

Από τη συνάντηση εργασίας με τους προσκεκλημένους ομιλητές
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Τον Δεκέμβριο εγκρίθηκε το έργο 
«Συμβουλευτική υποστήριξη μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο 
Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότη-
τας και συνεργασιών με σκοπό την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας». 
Το έργο υλοποιείται από την ένωση 

φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής-
δικαιούχος) και ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ (συνερ-
γαζόμενος φορέας) και εστιάζει στην 
υποστήριξη των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων στο Δήμο της 
Αθήνας μέσω της παροχής συμβου-
λευτικών και υποστηρικτικών υπηρε-
σιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, 

καινοτομίας και συνεργασιών.
Τέλος, αποτελεί μέρος του αναπτυξια-
κού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» 
του Δήμου Αθηναίων και συγχρημα-
τοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 
Ε.Π. «Αττική» 

Στις 12/11/2013, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
επιμελήθηκε, πραγματοποί-
ησε και φιλοξένησε στο αμφι-

θέατρο της ΓΣΕΒΕΕ συνάντηση εργα-
σίας για την «Ενίσχυση των δεξιοτή-
των του εργατικού δυναμικού στον 
κατασκευαστικό τομέα σε θέματα 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος ενός 
ευρύτερου κύκλου δραστηριοτήτων 
επικύρωσης του Εθνικού Οδικού Χάρ-
τη Προσόντων που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλί-
ας Build Up Skills - Greece (6ος 2012 
- 11ος 2013)

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία BUS-GR 
αποτέλεσε μέρος του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ΙΙ «Ευφυής Ενέργεια 
για την Ευρώπη 2011-2013», το οποίο 
έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην 
αύξηση της συμμετοχής ειδικευμέ-
νων τεχνιτών στο ευρωπαϊκό εργατι-
κό δυναμικό του κτιριακού τομέα και 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο εται-
ρικό σχήμα της πρωτοβουλίας μαζί 
με τους: Κέντρο Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (Συντονιστής), Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο 
Κρήτης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, Εθνικό Οργα-
νισμό Πιστοποίηση Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Έργο της πρωτοβουλίας ήταν μετα-
ξύ άλλων και η ανάπτυξη και απο-
δοχή ενός εθνικού «οδικού χάρτη» 
συγκεκριμένων δράσεων, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής για το 2020.

Στην κατεύθυνση αυτή, η εν λόγω 
συνάντηση εργασίας αφορούσε στην 
πρόσκληση εργαζομένων στον κα-
τασκευαστικό τομέα – μέλη εργοδο-
τικών οργανώσεων (συγκεκριμένα 
ειδικευμένοι τεχνίτες που σχετίζονται 
με το κέλυφος κτιρίων, εγκαταστάτες 
ηλεκτρικών και μηχανικών συστημά-
των και εγκαταστάτες συστημάτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κτίρια) για συμμετοχή σε έναν ανοι-
κτό κύκλο συζήτησης για τις προτε-
ραιότητες και το πλάνο δράσης του 
Εθνικού Οδικού Χάρτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκαν από μέλη του 
εταιρικού σχήματος επίσης θέματα 

αναγκών κατάρτισης και πιστοποί-
ησης των εργαζομένων στον κατα-
σκευαστικό τομέα.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τη 
θέση τους, τις προτάσεις και τις εκτι-
μήσεις σχετικά τα προαναφερθέντα 
ζητήματα και δεσμεύτηκαν και ως 
εκπρόσωποι ενώσεων να στείλουν 
γραπτώς παρατηρήσεις μέσω της 
πλατφόρμας διαβούλευσης BUS-GR, 
συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή υλο-
ποίηση του προτεινόμενου σχεδίου 
δράσης 

Περαιτέρω πληροφορίες:
http://greece.buildupskills.eu
http://busconsultation.epu.ntua.gr/
http://www.imegsevee.gr/
buildupskills 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ   

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 BUILD UP SKILLS - GREECE

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜμΕ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

www.ergoathina.gr - www.developathens.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«Κάν θαρος», αποτελεί ένω-
ση φορέων (μέλη της οποί-

ας αποτελούν ο δήμος Πειραιά, το 
ΕΒΕΠ, ο ΕΣΠ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ, το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ, η ΚΜΟΠ, 
καθώς και το Κέντρο Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πειραιά) που στο-
χεύει στην επανακατάρτιση και επα-
ναπροώθηση στην απασχόληση, ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων στην 
περιοχή του δήμου Πειραιά.      

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
κοινοπραξίας, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως 
συνεργαζόμενος εταίρος, ανέλαβε 
την υλοποίηση δύο παράλληλων δρα-
στηριοτήτων, με στόχο την ενημέ-
ρωση των συμμετεχόντων στο πρό-
γραμμα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματο-
ποιήθηκαν την Τετάρτη 10 Δεκεμ-
βρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιά δύο δραστηρι-
ότητες, και πιο συγκεκριμένα ένα 
Φόρουμ Εργασίας και ένα Συνέδριο 
με τη συμμετοχή τόσο των εκπροσώ-
πων των φορέων που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα όσο και των ωφελού-
μενων που ολοκλήρωσαν το πρώτο 
στάδιο υλοποίησης του προγράμμα-
τος που αφορούσε τη διαδικασία 
παρακολούθησης σεμιναρίων επανα-
κατάρτισης. 

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ Εργα-
σίας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με 
κύριο στόχο την ενημέρωση των 
παρευρισκομένων για το εμπόριο 
στον Πειραιά, αλλά και τη λειτουργία 
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επι-
χειρήσεων. Λεπτομερέστερα, η κυρία 

Βάγια Καλτσή αναφέρθηκε στον 
τρόπο λειτουργίας των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, μέσα από αντίστοιχα παρα-
δείγματα. Ο κύριος Θάνος Καραγιλά-
νης μέσω της παρέμβασής του ανα-
φέρθηκε στο φορολογικό καθεστώς 
και την οικονομική λειτουργία που 
διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις.  Ο κύριος Μανεσιώτης 
Νικόλαος από την πλευρά του ανα-
φέρθηκε στη λειτουργία του εμπο-
ρίου στην περιοχή του Πειραιά, ενώ ο 
κ. Σκλάβος Φαβιανός περιέγραψε τον 
τρόπο λειτουργίας της εμπορευματι-
κής ζώνης του Πειραιά. 

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου εκπρόσωποι των φορέων 
που αποτελούν μέλη της κοινοπρα-
ξίας αναφέρθηκαν στις δυνατότητες 
περαιτέρω αξιοποίησης του προ-
γράμματος, με την εκδήλωση να ολο-
κληρώνεται με την απάντηση ερωτή-
σεων από τους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητήσουν τις παρουσιάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του Φόρουμ Εργασίας  
στη διεύθυνση:
http://www.imegsevee.gr/  
kantharos/

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τον 
Αύγουστο του 2013  
δημοσίευσε μια σύ-

ντομη μελέτη με τίτλο 
«Εναλλακτικές Πηγές Χρη-
ματοδότησης και Μικρές 
Επιχειρήσεις».

Η μελέτη ξεκινά από την 
παραδοχή ότι σε μια περί-
οδο απομόχλευσης της 
οικονομίας και γενικότε-
ρων δομικών προβλημά-
των που αντιμετωπίζει ο 
παραδοσιακός ευρωπα-
ϊκός τραπεζικός κλάδος, 
η πρόσβαση των μικρών 
επιχειρήσεων στις μορφές 
πίστωσης αναμένεται να 
είναι στο μέλλον και πιο 
δύσκολη και πιο ακριβή. 
Στο πλαίσιο αυτό επιχει-
ρείται μια αναζήτηση και 
σύντομη παρουσίαση 
εναλλακτικών χρηματοδο-
τικών υποδομών οι οποίες 
ενδεχομένως να μπορέ-
σουν να καλύψουν τα κενά 
χρηματοδότησης που είτε 
έχουν ήδη δημιουργηθεί 
είτε αναμένεται να δημι-
ουργηθούν στο μέλλον. 

Στο περιβάλλον αυτό αξί-
ζει να προσεγγιστούν και 
να παρουσιαστούν μορφές 
χρηματοδοτικής πίστης 
οι οποίες βρίσκονται έξω 
από την «ομπρέλα» των 
παραδοσιακών εμπορι-
κών τραπεζών και φυσικά 

τους μηχανισμούς και τα 
κανάλια χρηματοδότη-
σης που κατά κύριο λόγο 
ελέγχονται από αυτές. Στο 
σημείο αυτό είναι σημα-
ντικό να ληφθεί υπόψη ότι 
η έμφαση δίνεται κυρίως 
στα διαφορετικά σχήματα 
παροχής χρηματοδοτικής 
πίστωσης και όχι τόσο στα 
εργαλεία. Επομένως, ως 
εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδοτικής πίστης εννο-
ούνται εκείνα τα διαφο-
ρετικά χρηματοδοτικά 

σχήματα τα οποία μπο-
ρούν να βελτιώσουν την 
πρόσβαση των μικρών επι-
χειρήσεων στην πίστωση. 
Τέτοια σχήματα δραστηρι-
οποιούνται εδώ και αρκετά 
χρόνια σε άλλες χώρες και 
η παρούσα μελέτη επι-
διώκει να περιγράψει τα 
βασικά χαρακτηριστικά 
τους, με βασικό στόχο την 
ενημέρωση του αναγνώ-
στη. Συγκεκριμένα, τα σχή-
ματα που περιγράφονται 
είναι οι πιστωτικές ενώσεις 

(credit unions), ο δανει-
σμός μεταξύ ιδιωτών (peer 
to peer lending) και οι Χρη-
ματοπιστωτικοί Οργανι-
σμοί Τοπικής Ανάπτυξης 
(Community Development 
Financial Institutions) 

Η μελέτη έχει ήδη 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στην 
ενότητα «Μελέτες - 
Έρευνες» > «Οικονομία - 
Μικρές Επιχειρήσεις» 

Στιγμιότυπα από το Συνέδριο και το Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Τ ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα (Απρίλιος 2013) 
ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο: «Δράσεις προσαρ-
μογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από 

τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέ-
σου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβου-
λευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματι-
κών προσόντων». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου 
Εργασίας.  

Περιληπτικά, αντικείμενο του προγράμματος είναι η προε-
τοιμασία και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής 
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων, αυτοαπασχο-
λουμένων και εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, 
το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την προετοιμασία επιλεγ-
μένων ομάδων εκπαιδευθέντων για την συμμετοχή τους σε 
διαδικασίες πιστοποίησης σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Προβλέπεται να συμμετάσχουν πανελλαδικά 7.800 εργαζό-
μενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες μικρών επιχει-
ρήσεων. Τα προγράμματα αφορούν 23 θεματικά αντικεί-
μενα που προκύπτουν από πιστοποιημένα επαγγελματικά 

περιγράμματα 18 κλάδων μικρών επιχειρήσεων που εκπρο-
σωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.  Στη συνέχεια, σημαντικός αριθ-
μός αυτών (περίπου 2.500 άτομα) αναμένεται να υποστηρι-
χθούν για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης 
προσόντων.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
σχεδίων, περιεχομένων και υλικών που θα αντιστοιχούν στο 
περιεχόμενο των πιστοποιημένων επαγγελματικών περι-
γραμμάτων, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς 
φορείς (Σωματεία - Ομοσπονδίες) μέλη ΓΣΕΒΕΕ. 

Η υλοποίηση των σεμιναρίων αναμένεται να ξεκινήσει τον 
Απρίλιο του 2014, μετά από υπογραφή προγραμματικών 
συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και των 
Ομοσπονδιών - μελών της ΓΣΕΒΕΕ. Οι 18 επαγγελματικοί 
κλάδοι με τους οποίους θα υπογραφούν οι προγραμματικές 
συμφωνίες και θα συμμετέχουν στην κατάρτιση είναι:

• Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι
• Υδραυλικοί
• Επισκευαστές αυτοκινήτων
• Κλειθροποιοί
• Υπεύθυνοι Κυλικείων
• Ψυκτικοί
• Υαλοτεχνίτες - Υαλοθέτες
• Εκπαιδευτές οδήγησης
• Υπεύθυνοι εστιατορικών και συναφών μονάδων
• Ταπητοκαθαριστές
• Κατασκευαστές ειδών από αλουμίνιο – σίδηρο
• Τεχνίτες μόνωσης, θερμομόνωσης, στεγανοποίησης
• Μεσίτες αστικών συμβάσεων
• Στεγνοκαθαριστες
• Εγκαταστάτες - συντηρητές καυστήρων
• Αισθητικοί
• Τεχνικοί ανελκυστήρων
• Κρεοπώλες

Σημείωση: Οι κλάδοι που επισημαίνονται με έντονο χρώμα 
θα υποστηριχτούν (πλέον της κατάρτισης) για την πιστο-
ποίηση προσόντων 

ΜΕΛΕΤΕΣ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο των ερευνητι-
κών του δραστηριοτήτων προχώρησε 
στην έκδοση δύο τόμων οι οποίοι στοχεύ-
ουν στην παρουσίαση και ανάλυση του 
πολύ σημαντικού θέματος της λειτουργί-
ας των μεγάλων εμπορικών κέντρων. Οι 
δύο τόμοι οι οποίοι συνεγράφησαν από 
τους κ.κ. Π.Μ. Δελλαδέτσιμα και Γ. Λουκά-
κη, στοχεύουν στην περιγραφή του τρό-
που λειτουργίας των μεγάλων εμπορικών 
κέντρων τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 
επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε. Αναλυτικότε-
ρα, στον πρώτο τόμο με τίτλο «Η πολιτική 
για τα εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη» 
περιγράφεται το θεσμικό και νομοθετικό 
πλαίσιο, η χωροταξική διαμόρφωση και 
οι επιδράσεις στις τοπικές αγορές από τη 
λειτουργία των μεγάλων εμπορικών 
κέντρων σε χώρες όπως το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γαλλία,  η Σουηδία, η Ισπανία, 
η Ιταλία κ.α.. Στο δεύτερο τόμο με τίτλο 
«Η πολιτική για τα εμπορικά κέντρα στην 
Ελλάδα», παρουσιάζεται η ιστορική εξέλι-
ξη των εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα 
κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, το 
ισχύον χωροταξικό και νομοθετικό πλαί-
σιο, αλλά και οι επιδράσεις τους στις τοπι-
κές κοινωνίες. Οι μελέτες εκδόθηκαν στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΕΝΤΥΠΑ «ΣΥΜΦΙΛΙΏΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΏΠΙΚΗΣ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΏΗΣ» και 

«ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  
ΤΗΣ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ»

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εξέδωσε 
δύο ενημερωτικά, θεματικά έντυπα στο 
πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας και 
ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού. Τα 
έντυπα αυτά πραγματεύονται τα ζητήμα-
τα της «συμφιλίωσης εργασίας και προ-
σωπικής/οικογενειακής ζωής», καθώς και 
«το φαινόμενο της “γυάλινης οροφής”», 
που αναφέρεται στα τεχνητά ή αόρατα 
εκείνα εμπόδια που διακόπτουν, δυσχε-
ραίνουν ή επιβραδύνουν τη ανέλιξη των 
γυναικών. Τα εν λόγω έντυπα επιχειρούν 
με απλό και κατανοητό τρόπο να κατα-
στήσουν νοηματικά πιο οικεία τα σημα-
ντικά αυτά θέματα, παρουσιάζοντας την 
υφιστάμενη κατάσταση σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τις συνέπειές τους, 
αλλά και αναδεικνύοντας προτάσεις και 
καλές πρακτικές. Στόχος τους είναι  να 
αποτελέσουν μια χρήσιμη πηγή πληρο-
φόρησης και ανάπτυξης επιχειρηματολο-
γίας στην προσπάθεια των γυναικών, που 
συμμετέχουν ήδη ή θέλουν να δραστηρι-
οποιηθούν στα συνδικαλιστικά όργανα 
εκπροσώπησης των κλάδων τους, να 
προασπίσουν κεκτημένα δικαιώματα, 
αλλά και να θέσουν τις βάσεις για περαι-
τέρω διεκδικήσεις. διεκδικώντας μια 
ουσιαστικότερη παρουσία σε όλους τους 
τομείς της δημόσιας σφαίρας.

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και 
Συνεργατικών Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ και της Πράξης «Δράσεις για την ενί-
σχυση του ρόλου της καινοτομίας και των 
μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχει-
ρήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007-2013”», εκδόθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ οι Οδηγοί Καινοτομίας και Διανοητι-
κής Ιδιοκτησίας για μικρές επιχειρήσεις. 
Οι Οδηγοί έχουν δημιουργηθεί με σκοπό 
την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο των 
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης της Μονάδας Καινοτομίας και 
Συνεργατικών Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ. Φιλοδοξία των δράσεων αυτών είναι 
η εξοικείωση των μικρών επιχειρήσεων 
με τους όρους και το περιεχόμενο της 
έννοιας της καινοτομίας, καθώς και η ενί-
σχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης και 
ανάπτυξης καινοτομίας στο επίπεδο της 
μικρής επιχείρησης. 
Ο Οδηγός Καινοτομίας και ο Οδηγός Δια-
νοητικής Ιδιοκτησίας στοχεύουν να εισα-
γάγουν τον αναγνώστη σε θέματα που 
συνδέονται με την καινοτομία και τη δια-
χείρισή της. Επιπλέον, φιλοδοξούν να 
αποτελέσουν εργαλείο για τις μικρές επι-
χειρήσεις που θέλουν να εισαγάγουν δια-
δικασίες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να 
καινοτομήσουν. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ:  
http://www.kainotomia.imegsevee.gr/



ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

14 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ  2013 
ΕΓΚΑΊΝΊΑ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΚΟΊΝΩΝΊΚΟΥ ΊΑΤΡΕΊΟΥ ΤΗΣ 
ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΑ ΑΝΑΣΦΑΛΊΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΊΟΤΕΧΝΕΣ 

15-17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2013
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΊΜΑΚΊΟΥ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΒΕΛΊΓΡΑΔΊ 
ΜΕ ΕΠΊΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ΓΊΩΡΓΟ ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΤΟ 
ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΗΣ ΔΊΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΤΊΣΤΟΊΧΟΥΣ 
ΦΟΡΕΊΣ ΤΩΝ ΜΊΚΡΟΜΕΣΑΊΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΊΑΣ

23 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2013
ΔΊΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΊΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ 
ΚΑΊ ΣΥΝΕΡΓΑΤΊΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΊΣΜΩΝ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ 
ΤΊΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ ΣΤΊΣ 
ΜΊΚΡΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ»

11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2013
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΗΜΕΡΊΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΊΝΟΤΟ-
ΜΊΑΣ ΚΑΊ ΣΥΝΕΡΓΑΤΊΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΊΣΜΩΝ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΟ ΕΠΊΜΕΛΗΤΗΡΊΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ 
ΤΗΣ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ ΚΑΊ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΩΝ ΤΩΝ ΜΊΚΡΩΝ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ

12 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2013
4Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ ΔΊΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΘΝΊΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡ-
ΜΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» ΚΑΊ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΊΑ ΤΗΝ «ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΊΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑ-
ΤΊΚΟΥ ΔΥΝΑΜΊΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΊΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΊΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ ΑΠΕ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΗΣ ΕΘΝΊΚΗΣ ΚΑΊ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ BUILD UP 
SKILLS- GR

20 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2013
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΔΊΕΘΝΟΥΣ  ΗΜΕΡΊΔΑΣ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ 
ΤΊΤΛΟ «ΟΊ ΕΠΊΠΤΩΣΕΊΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΊΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΣΤΗ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΤΟΠΊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»

22-24 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2013
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΊΣΤΊΚΗ ΓΕΝΊΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΊΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΊΟΊΚΗΣΗΣ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2013
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΦΟΡΟΥΜ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΊ 
ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΊΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑ-
ΞΗΣ «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΤΟΠΊΚΕΣ ΔΡΑΣΕΊΣ ΚΟΊΝΩΝΊ-
ΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΊΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΊΡΑΊΑ

16 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2013
ΓΕΝΊΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΊ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ 
ΔΊΟΊΚΗΤΊΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
 

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

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΣΕΒΕΕ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

 Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΏΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

 Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

 Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

 Ε’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

 ΤΑΜΙΑΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΜΕΛΗ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
ΜΑΥΡΟΘΑΛΛΑΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ  
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΦΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΟ ΣΎΜΒΟΎΛΙΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ   

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ   

 ΜΕΛH  ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
ΘΕΟΔΏΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ   
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ  
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


