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ΓΣΕΒΕΕ , ERASMUS+: «ΠροΩθηση και
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ

Η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του φορέα της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και με κύριο άξονα το ΕΣΠΑ
2007-2013 έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με κύριο
στόχο τη μελέτη, την ερμηνεία και τη συμβολή στην αντιμετώπιση των
υφιστάμενων προβλημάτων και προκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας μπορείτε να
ενημερωθείτε για μια σειρά δράσεων στις οποίες συμμετείχε ενεργά και
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπως η εκπόνηση της ετήσιας μελέτης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις ΜμΕ, η ενίσχυση και ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και η ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης
στο πλαίσιο συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών
τραπεζών.
Παράλληλα, αναφορά γίνεται και στην καινούργια δράση που συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για την απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ σε επιλεγμένες περιφέρειες
της χώρας.
Επιπρόσθετα, από τις σελίδες του ενημερωτικού δελτίου γίνεται αναφορά
και σε μια σειρά από επιπλέον δράσεις τις οποίες υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
όπως υπηρεσίες υποστήριξης προς τις ΜμΕ, ευρωπαϊκά προγράμματα,
ημερίδες και δράσεις δικτύωσης της ΓΣΕΒΕΕ στο εξωτερικό.
Τέλος, αναφορά γίνεται και στην 46η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ
που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα.
Καλή ανάγνωση!

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, PROGRESS: «ΘετικΕς
δρΑσεις υπΕρ των γυναικΩν για
την προΩθησΗ τους στα κΕντρα
λΗψης οικονομικΩν αποφΑσεων»
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ΓΣΕΒΕΕ και των φορεων της
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ
Διανέμεται
δωρεάν
με τη
συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο
– ΕΚΤ) και Εθνικών
πόρων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46,
T.K. 10433
2108846852
2108846853
info@imegsevee.gr

Σχέδιο κοινών δράσεων

Μ

ΕΚΔΟΤΗΣ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση από κοινού με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ (συντονιστής εταίρος), το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και την Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας του
ΣΕΒ. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο σε συμβουλευτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο
τεχνογνωσίας αναμένεται να διαδραματίσει η ενεργή συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στις δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Καββαθάς Γεώργιος
Πρόεδρος
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αναλυτικότερα, προβλέπεται η μελέτη και ανάληψη δράσεων σε τέσσερις θεματικούς άξονες:

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ

1. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και της αποτελεσματικότητας των δομών κοινωνικού διαλόγου.

Αγγελάκης Α.
Αυλωνίτου Ν.
Γεωργόπουλος Η.
Δασκαλάκης Ν.
Κάρουλας Γ.
Κοντίνη Τ.
Κουρτίδης Σ.
Λαΐου Ε.
Λιντζέρης Π.
Μιχαλοπούλου Γ.
Μπίμπας Δ.
Πετρίδη Ε.
Προφύρη Ι.
Πρωτοπαπαδάκης Π.
Σιωμάδης Β.
Τζάμαλης Μ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟΥ
Δαμιανόγλου Δ.

www.imegsevee.gr

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΣΜΙΚΩΝ κοινωνικών εταίρων
για την ενδυνάμωση του κοινωνικού
διαλόγου

ια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την ενδυνάμωση και την
ανάπτυξη του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το Έργο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, και στοχεύει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και του κύρους του κοινωνικού διαλόγου, που έχει πληγεί σημαντικά κατά τα χρόνια της
κρίσης.
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Πράξη «Πρόσβαση στην
αγορά εργασίας: απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»
εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους - και υλοποιείται από τη σύμπραξη των φορέων ΙΝΕ ΓΣΕΕ (συντονιστής) και ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ και
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.
Περιλαμβάνει δε ένα σύνολο δράσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ το περιεχόμενο εφαρμογής

της αφορά στις 8 «Περιφέρειες
Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία –
Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια
Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

δόματος - υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/
ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και
καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών, και

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου
είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
προγραμμάτων επιμόρφωσης σε
7.000 αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., των
ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως
29 ετών - σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment
Initiative - ΥΕΙ ) - με συνδυασμό:

• απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως
6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου
2015 και με χορήγηση υποτροφίας
στους ωφελούμενους ύψους 480€
καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή
των
οριζόμενων
ασφαλιστικών
εισφορών 

• 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων
με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας
και με χορήγηση εκπαιδευτικού επι-

Περισσότερες πληροφορίες
στον επίσημο ιστότοπο του έργου:
http:// diasindesi.gr, καθώς και στις
κατά τόπους δομές ΙΜΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

2. Eνίσχυση της αποτελεσματικότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κλαδικό επίπεδο.
3. Aξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σε
ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
4. Eνίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε ζητήματα που αφορούν τις απαγορευμένες
διακρίσεις στο χώρο εργασίας.
Στο πλαίσιο των παραπάνω αξόνων δραστηριοποίησης προβλέπεται η πραγματοποίηση επισκέψεων μελέτης με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, προκειμένου
να αντληθεί σχετική γνώση, από διαφορετικά παραδείγματα κοινωνικού διαλόγου.
Παράλληλα, θα διεξαχθούν συζητήσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων,
εργαζομένων, αλλά και λοιπών θεσμικών φορέων για την ενίσχυση του τριμερούς
κοινωνικού διαλόγου. Τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών του έργου προβλέπεται η
υλοποίηση τεσσάρων μελετών με αναφορά στους παραπάνω άξονες από ομάδες
εμπειρογνωμόνων.
Βασικός στόχος του Έργου αποτελεί η σύνταξη κοινών κειμένων και προτάσεων
πολιτικής τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα κείμενα των κοινωνικών
εταίρων (π.χ. ΕΓΣΣΕ), αλλά και υλοποίησης από την πολιτική ηγεσία 

www.imegsevee.gr
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ Δράσεις

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Σ

τις 29 Σεπτεμβρίου 2014
πραγματοποιήθηκε
στα
γραφεία της Ιταλικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CNA),
συνάντηση εργασίας μεταξύ της
διοίκησης και εκπροσώπων της
Συνομοσπονδίας και κλιμακίου
εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ και του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.1 Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια παλαιότερων διμερών επαφών των δυο οργανώσεων με σκοπό την ενίσχυση των
πολιτικών και επιχειρησιακών δεσμών τους. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν επιγραμματικά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν
αμφότερες οι οργανώσεις, προβλήματα που αποδίδονται στην
οικονομική κρίση και τις πολιτι-

κές λιτότητας που εφαρμόστηκαν
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι δυο συνομοσπονδίες κατέληξαν σε ένα προγραμματικό πλαίσιο κοινών δράσεων και συνεργιών για την ανάδειξη των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
κοινής καθόδου σε ερευνητικά
προγράμματα.
Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε επίσης στην
ετήσια Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Νάπολι της Ιταλίας, στις
2-4 Οκτωβρίου. Η Σύνοδος εντάχθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και συνοδεύτηκε από τη
δημοσιοποίηση των ετήσιων αποτε-

λεσμάτων της Πράξης για τις μικρές
επιχειρήσεις (SBA Facts 2014). Τις
εργασίες της Συνόδου τίμησε με την
παρουσία του ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Τζ. Ναπολιτάνο.
Στο περιθώριο των εκδηλώσεων,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
αποστολής της ΓΣΕΒΕΕ με τον Έλληνα
απεσταλμένο για τις μικρές επιχειρήσεις κ. Μαυρούκο αλλά και τον Δ.
Τσαγκρή, Εθνικό Εμπειρογνώμονα
και Υπεύθυνο Πολιτικής της ΕΕ όπου
επισημάνθηκε η συμβολή του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για την αποτύπωση της πορείας των μικρών επιχειρήσεων την περίοδο της κρίσης, ενώ
υπήρξε δέσμευση για στενότερη
συνεργασία μεταξύ των δυο πλευρών 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σ

τις 2-4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στη Νάπολι της Ιταλίας.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της συνόδου βρέθηκαν για ακόμη
μια φορά τα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στην
Ευρώπη της κρίσης και αναζητήθηκαν παραδείγματα βελτίωσης των
όρων ανταγωνισμού για τις ΜμΕ.
Ιδιαίτερα για την περιφέρεια τονίστηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί
ένα πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων,
βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, προώθησης της καινοτομίας
και
μείωσης
της
γραφειοκρατίας.
Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1, οι προοπτικές για τις ΜμΕ στην

1. Η αποστολή της ΓΣΕΒΕΕ αποτελείτο
από τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας
κ. Γ. Καββαθά, τον Αντιπρόεδρο της
UEAPME και πρώην Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ
κ. Δ. Ασημακόπουλος, καθώς και τον επίσημο εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών ΜμΕ
στην ΕΟΚΕ κ. Π. Γκόφα. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Διευθυντής Τύπου
και Επικοινωνίας κ. Ν. Μεγγρέλης και το
Επιστημονικό Στέλεχος Δ. Μπίμπας.

www.imegsevee.gr
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Ευρώπη καταγράφονται ως αρκετά
ασταθείς, διότι ενώ ο εξαγωγικός
τομέας βελτιώθηκε σημαντικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν καρπώθηκαν μέρος της θετικής επίδρασης,
αφού η μεγάλη πλειονότητα αυτών
δραστηριοποιείται σε κλάδους μη
διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Επιπροσθέτως, η κάμψη της εγχώριας
ζήτησης και η μείωση του ΑΕΠ έχει
επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις των
ευρωπαϊκών ΜμΕ. Από την έκθεση,
γίνεται σαφές ότι διαμορφώνεται ένα
πλαίσιο δυο ταχυτήτων ανάμεσα στις
επιχειρήσεις του Βορρά και του Νότου
και των πρώην ανατολικών χωρών, ως
απότοκο της διαχείρισης της κρίσης.
Σύμφωνα με την έκθεση το κυριότερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε. είναι η πρόσβαση
στη χρηματοδότηση, ο περιορισμένος βαθμός διεθνοποίησης τους, η

δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, η ανάδειξη της καινοτομίας και η βελτίωση
των δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ελλάδα
απώλεσε το 27% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούσαν οι ΜμΕ, το
33% της προστιθέμενης αξίας που
παρήγαγαν, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε κατά περίπου 200,000 επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την πορεία της
ελληνικής οικονομίας, τις αναιμικές
προοπτικές ανάκαμψης και την αναγκαιότητα να ληφθούν περαιτέρω
μέτρα για την τόνωση των περιφερειακών οικονομιών αλλά και των επιχειρήσεων μικρής κλίμακας 

1. «Μια εύθραυστη και μερική
ανάκαμψη» (http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sme/facts-figuresanalysis/performance-review/files/
supporting-documents/ 2014/
annual-report-smes-2014_en.pdf)
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανάπτυξη και υποστήριξη

συνεργατικών σχηματισμών στο Δήμο Αθηναίων

Τ

ο προσεχές διάστημα θα δημοσιευτεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις
αθηναϊκές επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν σε σχήματα
συνεργατικών σχηματισμών που θα
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων. Κάθε συνεργατικός σχηματισμός θα αποτελείται από πέντε (5)
επιχειρήσεις κατ’ ελάχιστον οι οποίες θα προέρχονται από τα πεδία της
μεταποίησης, του εμπορίου και των
υπηρεσιών
Μέσα από την παραπάνω διαδικασία
θα επιλεγούν συνολικά τέσσερα (4)
συνεργατικά σχήματα και θα εκπονηθούν ισάριθμα σχέδια δράσης, πάνω
στα οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη
και υποστήριξη τους για το επόμενο
χρονικό διάστημα. Τα σχέδια δράσης
θα περιλαμβάνουν οριζόντιες και
εξειδικευμένες δράσεις για κάθε συνεργατικό σχηματισμό και με βάση
αυτά θα ακολουθήσει η υλοποίηση
των δράσεων. Οι οριζόντιες δράσεις
θα αφορούν υποστήριξη σε θέματα
προβολής, εκπαίδευσης κοκ. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε συνεργατικού
σχηματισμού, οι εξειδικευμένες δρά-

σεις ενδεικτικά μπορεί να αφορούν
ζητήματα παραγωγικής διαδικασίας,
καινοτομίας κοκ και θα παρέχονται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Στο πλαίσιο των υπόλοιπων δράσεων
του έργου, ανοικτές είναι οι προσκλήσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Μέχρι τα τέλη του 2014 περισσότερες
από 180 αιτήσεις επιχειρήσεων έχουν
υποβληθεί συνολικά και στις δύο
προσκλήσεις.
Ακολουθούν ενδεικτικά σχόλια και
εντυπώσεις από τους επιχειρηματίες

που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα
και αξιολόγησαν τις υπηρεσίες:
«…συμβουλές για την αύξηση των
πωλήσεων. Δυνατότητες ανάπτυξης,
εύρεσης νέων πελατών και αύξησης
του τζίρου…»
«…ανακατάταξη των προτεραιοτήτων και των κινήσεων που πρέπει να
προβεί η εταιρεία μας προκειμένου
να καταφέρει να ανακάμψει…»
«…έγινε αναδιοργάνωση της επιχείρησης και αυτό θα βοηθήσει πολύ
στην εξέλιξη της…»
«…καλύτερη κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης - Προσαρμογή
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της
εποχής…» 
Η πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υλοποιείται σε συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ της
ΕΣΕΕ και συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π.
«Αττική») στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο: Αθήνα»
του Δήμου Αθηναίων.

Επιχειρηματική Συνάντηση

«Καινοτομία και Συνέργειες στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποίησε την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014, επιχειρηματική συνάντηση στο Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης, με θέμα «Καινοτομία και
Συνέργειες στον Αγροδιατροφικό
Τομέα».
Στην επιχειρηματική συνάντηση,
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε αποτελέσματα από τις προσφερόμενες
υπηρεσίες του, μέσα όμως από την
σκοπιά καινοτομικών πρακτικών σε
επιχειρήσεις που έχουν επωφεληθεί
από αυτές τις υπηρεσίες. Οι παρουσιάσεις, εστίασαν σε συγκεκριμένες
και απτές πρωτοβουλίες καινοτομίας, που αφορούσαν: α) στην επίσημη
πρώτη παρουσίαση του καινοτόμου
επιχειρηματικού δικτύου, Δρόμοι
του Κρασιού Αθήνας, β) στη Φάρμα
Φωτιάδη, με κύριο αντικείμενο την
εκτροφή αυτόχθονα μαύρου χοίρου
και την παραγωγή καινοτομικών
προϊόντων, και γ) στην επιχείρηση
Φερέοικος, με κύριο αντικείμενο την
ανάπτυξη και ολοκληρωμένη υποστήριξη της καλλιέργειας καθώς και
την παραγωγή και τις εξαγωγές προϊόντων σαλιγκαριών.
Στην επιχειρηματική συνάντηση συνέβαλαν και οι ειδικοί/εμπειρογνώμονες σε οινογνωσία και γαστρονομία, κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης
(Master of Wine) και Γιάννης Μπαξεβάνης (Σεφ), εκθέτοντας τις απόψεις
τους.
Σημειώνεται ότι στην επιχειρηματική
συνάντηση συμμετείχε πλήθος επιχειρήσεων από τον αγροδιατροφικό
τομέα, οι οποίες ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα σχετικά προϊόντα που
παρουσιάστηκαν. Επιπλέον, στο πλαί-
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Στιγμιότυπα από την ημερίδα

σιο της επιχειρηματικής συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επιμέρους
συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων
προκειμένου να διερευνηθούν προοπτικές συνεργασίας, με σκοπό την σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ακολούθησε γευσιγνωσία με προϊόντα/
προσφορά των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην εκδήλωση και με
την ευγενική, φιλική, ουσιαστική και
έμπρακτη συνδρομή των συμμετασχόντων εμπειρογνωμόνων.
Η επιχειρηματική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
«Ενίσχυση της καινοτομίας και των
μορφών συνεργασίας στις μικρές
επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Ετήσια Γενική Συνέλευση της

ΓΣΕΒΕΕ

ση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και έχοντας παράλληλα αναλάβει την
υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,
πραγματοποίησε μια σειρά ενεργειών
δημοσιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της Γ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ
για την εξέλιξη των συγκεκριμένων
δράσεων, τα αποτελέσματα από την
υλοποίηση παλαιότερων έργων, αλλά
και τις δυνατότητες συμμετοχής στις
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

1

Π

ραγματοποιήθηκε στις 29 και
30 Νοεμβρίου η ετήσια Γενική
Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, στην
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των
Ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ, απ’
όλη τη χώρα και τους επαγγελματικούς κλάδους που εκπροσωπεί η
Συνομοσπονδία.
Στο πλαίσιο της Γ.Σ. οι εκπρόσωποι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
για τα πεπραγμένα της Συνομοσπονδίας για την χρονιά που πέρασε και
παράλληλα να τοποθετηθούν επί θεμάτων που απασχολούν την ελληνική
οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις
ειδικότερα.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς
στο πλαίσιο του προγραμματισμού
για το επόμενο έτος, αναφέρθηκε
στην αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός

www.imegsevee.gr

νέου αναπτυξιακού μοντέλου κύριοι άξονες του οποίου θα πρέπει να
αποτελέσουν, η επιλογή συγκεκριμένων κλάδων ως «ατμομηχανή» της
ελληνικής οικονομίας, η ανάπτυξη
εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρές επιχειρήσεις,
η αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής, η προσαρμογή του ιδιωτικού
χρέους στα μειωμένα εισοδήματα
πολιτών και τις μειωμένες αξίες των
περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η
αναμόρφωση της λειτουργίας του
ΟΑΕΕ (ολόκληρη η ομιλία είναι διαθέσιμη στο site www.gsevee.gr στην
κατεύθυνση «Νέα της ΓΣΕΒΕΕ >Νέα /
Ανακοινώσεις»).

Βασικός στόχος των συγκεκριμένων
εκδηλώσεων αποτέλεσε η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των
εκπροσώπων, ώστε και εκείνοι με τη
σειρά τους να συμβάλουν στην ενημέρωση των Ομοσπονδιών και των
Σωματείων που εκπροσωπούν.
Στο πλαίσιο αυτό σε ξεχωριστό χώρο
από εκείνο της Γ.Σ. λειτούργησε Εκθετήριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπου στα
αντίστοιχα περίπτερα οι παρευρι-

9

σκόμενοι είχαν την δυνατότητα να
ενημερωθούν για τις δράσεις που
αναπτύσσει το Ινστιτούτο, όπως η
συμβουλευτική υποστήριξη, η καινοτομία, οι συνεργατικοί σχηματισμοί,
η τεχνική επαγγελματική κατάρτιση,
η πιστοποίηση προσόντων, καθώς
και η συνδικαλιστική επιμόρφωση.
Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες των περιπτέρων είχαν τη δυνατότητα να
προμηθευτούν, αλλά και να ενημερωθούν για εκδόσεις του ΙΜΕ που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία
χρόνια στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες σε ειδικούς χώρους που προβλέπονταν
για τη συγκεκριμένη διαδικασία, μπορούσαν να συμμετάσχουν σε διμερείς
ή πολυμερείς συναντήσεις με στελέχη
του Ινστιτούτου ή να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές συναντήσεις με
συγκεκριμένους
επαγγελματικούς
κλάδους και τη συμμετοχή στελεχών
του Ινστιτούτου, όπου υπήρχε η δυνατότητα λεπτομερέστερης ενημέρωσης για τις δράσεις του φορέα.
Οι συγκεκριμένες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό το πρίσμα της
ανατροφοδότησης, καθώς οι αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών είχαν τη
δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά

3

2

τους και τις απορίες τους, αλλά και να
προτείνουν ενέργειες τις οποίες θα
μπορούσε να υλοποιήσει μελλοντικά
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

κομμάτων απάντησαν σε σειρά ερωτήσεων αναφορικά με την οικονομία
καθώς και τη λειτουργία των μικρών
επιχειρήσεων 

Τέλος, το Ινστιτούτο υλοποίησε κατά
τη λήξη της πρώτης μέρας της Γ.Σ., ειδική Ημερίδα με θέμα «Προϋποθέσεις
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών

1. Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στιγμιότυπο από την Ημερίδα του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ.
3, 4. Στιγμιότυπα από τη διοργάνωση Εκθετηρίου από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

4

Δράσεις προβολής του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της Γ.Σ.
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχοντας ως στόχο τόσο
την ανάδειξη όσο και την αντιμετώπι-
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο συνέδριο για τη «συνεργασία μικρών επιχειρήσεων
και συνεταιριστικών τραπεζών»

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» και με σκοπό την παρουσίαση και την ανάδειξη των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών,
πραγματοποίησε την Κυριακή 23
Νοεμβρίου, ημερίδα στο ξενοδοχείο
ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα. Η ημερίδα εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των εκδηλώσεων FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 17ο
Money Show Πάτρας, που πραγματοποιήθηκε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα,
και αφορούσαν στην παρουσίαση
και στις ευκαιρίες της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρύτερη
περιοχή και κατ’ επέκταση στην Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
Την παρουσίαση έκαναν, από πλευράς
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο υπεύθυνος του Δικτύου
Ηλίας Γεωργόπουλος και η Συντονίστρια του Δικτύου στη Δομή Πάτρας

Εύα Αθανασοπούλου, ενώ στις δράσεις που αναπτύσσει ο φορέας στην
περιοχή αναφέρθηκαν ο Υπεύθυνος
Παραρτήματος Νίκος Μπαρδάκης,
καθώς και ο προίστάμενος της δομής
Πάτρας Αλέξης Πλέσσιας.

τα αποτελέσματα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
στην περιοχή, καθώς και η βαρύνουσα σημασία του στην προσπάθεια εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών και των εργαζομένων στις
μικρές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της
εκδήλωσης παρουσιάστηκαν απολογιστικά τα αποτελέσματα της δράσης
του Δικτύου στην Δυτική Ελλάδα και
την Πελοπόννησο, καθώς η Δομή της
Πάτρας έχει την ευθύνη για την υλοποίηση για τις περιοχές αυτές. Σημειωτέον ότι οι αριθμητικοί στόχοι κάλυψης του Δικτύου για τις παραπάνω
περιοχές επετεύχθησαν ήδη, ένα χρόνο πρίν από την λήξη του προγράμματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
έπαυσε η δραστηριότητα του Δικτύου στις συγκεκριμένες περιφέρειες.

Στο τέλος, παρουσιάσθηκε η φιλοσοφία του υποστηρικτικού έργου της
ΓΣΕΒΕΕ, μέσω των επιχειρησιακών
της φορέων ΙΜΕ και ΚΕΚ, προς τις
επιχειρήσεις για την επομένη προγραμματική περίοδο, που συνίσταται
στην πολυδιάστατη παρουσία του σε
διαφορετικούς άξονες (υποστήριξη
επιχειρηματικότητας,
υποστήριξη
ομοσπονδιών μελών, καινοτομία,
κατάρτιση και ισότητα φύλων) και
στην δυναμική όλων αυτών των συνιστωσών, προς μία συνισταμένη ολοκληρωμένων δράσεων, η οποία θα
μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη των
μικρών επιχειρήσεων 

Στην συνέχεια αναλύθηκε από τους
τοπικούς συμμετέχοντες το έργο και

Τ

η Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες συνέδριο με
τίτλο: «Συνεταιριστικές
Τράπεζες: ένα μοντέλο
χρηματοδότησης
της
πραγματικής οικονομίας». Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τη Διεθνή
Συνομοσπονδία Λαϊκών
Τραπεζών (CIBP), την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών
Τραπεζών
(EACB), την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC), την
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Unico
Banking Group. Η ΓΣΕΒΕΕ
συμμετείχε στις εργασίες
του συνεδρίου, στο πλαίσιο της πρότασης που
έχει καταθέσει από κοινού με την ΕΣΕΕ και την
ΕΣΤΕ, για τη δημιουργία
Αναπτυξιακής Τράπεζας
Μικρών Επιχειρήσεων.

μιστικές αρχές εστιάζουν
κυρίως στη λειτουργία
των μεγάλων τραπεζικών
ομίλων και σχεδιάζουν και
επιβάλλουν κανόνες έχοντας το μοντέλο των μεγάλων τραπεζών υπόψη, οι
οποίοι όμως θα πρέπει να
εφαρμόζονται και από τις
συνεταιρστικές τράπεζες.

τη στιγμή που οι πόρτες
των εμπορικών τραπεζών
έκλειναν για τις μικρές επιχειρήσεις.
• Έχει παρατηρηθεί ότι σε
οικονομίες με μεγαλύτερους αριθμούς συνεταιριστικών τραπεζών, οι μικρές
επιχειρήσεις
παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις
σε σχέση με τις οικονομίες
με λιγότερο ανεπτυγμένους τομείς συνεταιριστικών τραπεζών.
• Παρουσιάστηκαν τα νέα

χρηματοδοτικά
εργαλεία που έχουν ήδη σχεδιαστεί στο πλαίσιο των
προγραμμάτων
COSME
και HORIZON 2020. Το
πρόγραμμα COSME είναι
το πρώτο πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις μικρές επιχειρήσεις.
• Η σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου που περιβάλλει τις εργασίες των τραπεζών είναι ζωτικής σημασίας. Σημειώθηκε ότι οι ρυθ-

Σημειώνεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα (ΓΣΕΒΕΕ
και ΕΣΕΕ) συνειδητοποιώντας την ιδιαίτερη σχέση
του μοντέλου των συνεταιριστικών τραπεζών με τις
μικρές επιχειρήσεις έχουν
ήδη προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο δημιουργίας
Αναπτυξιακής Τράπεζας
Μικρών Επιχειρήσεων μέσω του δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών 

Τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν τα
εξής:
• Σημειώθηκε η ιδιαίτερη
σχέση του τομέα των συνεταιριστικών τραπεζών
με τον τομέα των μικρών
επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στη
κρίση, οι συνεταιριστικές
τράπεζες αύξησαν τα ποσοστά χρηματοδότησης
των μικρών επιχειρήσεων,

www.imegsevee.gr

www.imegsevee.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
για την Ανάπτυξη Οριζοντίων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων
σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης είναι, μέσω ατομικών συναντήσεων με Σύμβουλο,
να υπάρξει μεγαλύτερη εμβάθυνση
σε πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν
στο θεματικό αντικείμενο που παρακολουθήθηκε. Επιπλέον, να υπάρξει η
διασύνδεση με τις ανάγκες ή/και τους
προβληματισμούς των εκπαιδευομένων όπως αυτοί προκύπτουν από το
εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό
περιβάλλον στο οποίο ζει και εργάζεται.

Τ

Η συμμετοχή σε μια καινοτόμα δράση
όπως αυτή της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring θα είναι ιδιαίτερα βοηθητική και εποικοδομητική
για τους εκπαιδευόμενους καθώς πολλαπλασιάζει τα οφέλη του προγράμματος εκπαίδευσης 

Τα προγράμματα αφορούν σε 23 θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν
από τα πιστοποιημένα επαγγελματικά
περιγράμματα 18 επαγγελμάτων που
εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ και
υλοποιούνται σε συνεργασία με τους
συνδικαλιστικούς φορείς μέλη της
ΓΣΕΒΕΕ ενώ προβλέπεται να συμμετάσχουν πανελλαδικώς σε αυτά 6.000

Το έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους
για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και
από εθνικούς πόρους.

περίπου αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες.

καταρτιζόμενους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή
στα προγράμματα κατάρτισης επιδοτείται με 3€ ανά ώρα κατάρτισης για κάθε
καταρτιζόμενο και οδηγεί στην απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης.

Ήδη κατά το έτος 2014 έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση περίπου 1.000 εργοδοτών/αυτοαπασχολούμενων διαφόρων
επαγγελματικών κλάδων ενώ για το
πρώτο τρίμηνο του 2015 προετοιμάζεται η πανελλαδική υλοποίηση 70 προγραμμάτων στα οποία αναμένεται να
συμμετάσχουν περίπου 1.400 επαγγελματίες. Ταυτόχρονα προετοιμάζονται
οι δράσεις για την συμμετοχή περίπου
2.000 ατόμων σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.
imegsevee.gr ή τις κατά τόπους δομές
του φορέα 
Το έργο υλοποιείται από στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων των
παραπάνω 23 θεματικών αντικειμένων
τα οποία αποτελούν το εκπαιδευτικό
υλικό των σεμιναρίων κατάρτισης και
τα οποία διανέμονται δωρεάν στους

Η δράση Εκπαιδευτική ΣυμβουλευΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δρ. ΧαραλαμΠος μαλαματένΙος
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

κυλικείων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν
την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία και προωθούν την
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
βιώσιμων και ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.

ΓέΩρΓΙος ΞΗρος

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

κλειθροποιών

ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΙκΕΣ

ΣΙΔΗρΟΥ

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

www.imegsevee.gr

kΑΤΑρΤΙΣΗ
YπΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙκΩΝ

δομικών
έργων
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ςΠΥρΙΔΩν ΠαΓΚαλος

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ

• Ίνες - τάπητες - ταπετσαρίες
• Οι ρύποι και η εξουδετέρωσή τους
• Τεχνολογίες και μέθοδοι καθαρισμού
• Υγιεινή και ασφάλεια
• Μάρκετινγκ

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853

www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr

ψυκτικών
ουσιών
ΘΕρΜΟκΗπΙΟΥ

καθαρισμού
ταπήτων
& ΤΑπΕΤΣΑρΙΩΝ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων
της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης
μελετών και ερευνών και αποτελεί
τον επιστημονικό σύμβουλο της
ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο των βασικών
του δραστηριοτήτων μελετά,
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις
πολιτικής για θέματα οικονομικής
ανάπτυξης, χρηματοδότησης
επιχειρήσεων, φορολογίας,
απασχόλησης, κοινωνικής
ασφάλισης, ανταγωνισμού και
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης με
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις
συμβουλευτικής υποστήριξης των
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν
την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία και προωθούν την
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
βιώσιμων και ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.

νΙΚολαος τςΙατΗς

Το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων
της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης
μελετών και ερευνών και αποτελεί
τον επιστημονικό σύμβουλο της
ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο των βασικών
του δραστηριοτήτων μελετά,
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις
πολιτικής για θέματα οικονομικής
ανάπτυξης, χρηματοδότησης
επιχειρήσεων, φορολογίας,
απασχόλησης, κοινωνικής
ασφάλισης, ανταγωνισμού και
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης με
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις
συμβουλευτικής υποστήριξης των
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν
την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία και προωθούν την
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
βιώσιμων και ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

TEXNIkH kATΑρΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ υαλοπινάκων

ΣΥγΧρΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙκΕΣ & ΕΙΔΙκΕΣ ΕπΕΞΕργΑΣΙΕΣ

κλειθροποιών

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ ψυκτικών ουσιών ΘΕρΜΟκΗπΙΟΥ

Ο Σπυρίδων Πάγκαλος σπούδασε Χημεία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Εκπαίδευση
Ενηλίκων» από το ΕΑΠ. Εργάζεται
ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπου διδάσκει κυρίως
τα μαθήματα Χημείας, Βιολογίας και
Ερευνητικών εργασιών ενώ έχει
πραγματοποιήσει πολλά προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής
Υγείας. Έχει διατελέσει επί πολλά έτη
εκπαιδευτής καθηγητών σε εργαστηριακά
θέματα Φυσικών Επιστημών και στην
χρήση Νέων Τεχνολογιών. Παράλληλα
είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής
από τον ΕΟΠΠΕΠ σε αντικείμενα που
σχετίζονται με την Χημεία, την Βιολογία
και το Περιβάλλον και συμμετέχει σε
προγράμματα τεχνικής κατάρτισης
επαγγελματιών και ανέργων.

• Οργάνωση - λειτουργία - διαχείριση σχολικού κυλικείου
ως επιχείρησης παρασκευής και διάθεσης τροφίμων,
χυμών, αφεψημάτων
• Διαχείριση των πωλούμενων ειδών του σχολικού κυλικείου

καθαρισμού
ταπήτων
& ΤΑπΕΤΣΑρΙΩΝ
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κυλικείων

ΣΥγΧρΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙκΕΣ & ΕΙΔΙκΕΣ ΕπΕΞΕργΑΣΙΕΣ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

kΑΤΑρΤΙΣΗ
YπΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙκΩΝ

• Εξυπηρέτηση των μαθητών, του προσωπικού και
Το Ινστιτούτο
Μικρών
των επισκεπτών του σχολικού κυλικείου
Επιχειρήσεων
της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης
μελετών και ερευνών και αποτελεί
τον επιστημονικό σύμβουλο της Δρ. ςτΥλΙανος λαμΠραΚοΠοΥλος
την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία και προωθούν την
ΓΣΕΒΕΕ.
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
βιώσιμων και ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο των βασικών
του δραστηριοτήτων μελετά,
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις
πολιτικής για θέματα οικονομικής
ανάπτυξης, χρηματοδότησης
επιχειρήσεων, φορολογίας,
απασχόλησης, κοινωνικής
ασφάλισης, ανταγωνισμού και
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
επιχειρήσεων.
Το Ινστιτούτο
Μικρών
ΤΕΧΝΙκΗ
κΑΤΑρΤΙΣΗ
Ο Γεώργιος Ξηρός σπούδασε στην
Η Δρ. Αγγελική Καραλή είναι
Επιχειρήσεων
ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙρΙΣΗ
Παράλληλα,
σχεδιάζει
και υλοποιεί
ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ,
από την οποία
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός,
της Γενικής
υαλοπινάκων
και αποφοίτησε με την ειδικότητα
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
ψυκτικών
ουσιών
απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής
προγράμματα εκπαίδευσης
ΘΕρΜΟκΗπΙΟΥκαι
του Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου
του Πανεπιστημίου Πατρών καιΒιοτεχνών
κάτοχος Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη • Εισαγωγή στην ειδικότητα του τεχνίτη μεταποίησης, εγκατάστασης και
Μηχανολόγουεπαγγελματικής
Μηχανικού και εργάζεται
Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από το
κατάρτισης
με
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης
• Βασική θερμοδυναμική - περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψυκτικών
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
εμπορίας υαλοπινάκων
Pennsylvania State University των
ΗΠΑ, και ερευνών και αποτελεί
μελετών
στην οποία διδάσκει
θεωρητικά
και ενίσχυση των
μέσων
και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
σκοπό
την
δεξιοτήτων
όπου και δίδαξε επί σειρά ετώντον
στοεπιστημονικό
Τμήμα
σύμβουλο της• Μεταποίηση και επεξεργασία υαλοπινάκων
ΓΣΕΒΕΕ.
εργαστηριακά μαθήματα στησ ειδικότητα
• Έλεγχοι του συστήματος για αντοχή, στεγανότητα και διαρροές - φιλικός Engineering Science and Mechanics.
Οι
• Τοποθέτηση υαλοπινάκων
του ανθρώπινου
δυναμικού
των χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν
Στο άρθρα
πλαίσιο των βασικών
«ψυκτικών εγκαταστάσεων
και
προς το περιβάλλον
• Μεταφορά και αποθήκευση υαλοπινάκων
δραστηριοτήτων μελετά,
κλιματισμού». Επιπλέον διδάσκει στη
σε επιστημονικά περιοδικά με του
διεθνή
• Αρχή
λειτουργίας, είδη, εγκατάσταση, συντήρηση των κύριων
επιχειρήσεων, αλλά και
δράσεις
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις• Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία - παροχή πρώτων βοηθειών
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην
Society
τμημάτων - συσκευών και κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος αναγνώριση (Journal of the Optical
πολιτικής
για θέματα οικονομικής
ειδικότητα «τεχνικών εγκαταστάσεων
of
America,
Journal
of
the
Acoustical
ανάπτυξης, χρηματοδότησης
συμβουλευτικής υποστήριξης
των στεγανού δικτύου σωλήνων σε
• Σωληνώσεις - δημιουργία
ψύξης αερισμού και κλιματισμού». Έχει
επιχειρήσεων,
φορολογίας,
Society of America), τεχνικά άρθρα
σε
ψυκτικές εγκαταστάσεις
απασχόλησης, κοινωνικής
συμμετάσχει ως
εισηγητής σε σεμινάρια,
επιχειρήσεων,
οι οποίες ενισχύουν
επαγγελματικά περιοδικά και εγχειρίδια.
ασφάλισης, ανταγωνισμού και
με θέματα σχετικά με την ανάκτηση
Διαθέτει μακρά εμπειρία στη βιομηχανία
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
επιχειρηματικότητα
και την
και διαχείρισητην
ψυκτικών
ρευστών και
στους τομείς παραγωγής και ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
αερίων. Επιπλέον, έχει κάνει συγγραφήπροϊόντος. Από το 2002 εργάστηκε
στους
επιχειρήσεων.
καινοτομία και προωθούν την
επιμέλεια σημειώσεων για θεωρητικά και
τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης
και σχεδιάζει και υλοποιεί
Παράλληλα,
εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας
προγράμματα εκπαίδευσης και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
επαγγελματικής κατάρτισης με
των ψυκτικών.
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων
βιώσιμων και ανταγωνιστικών
του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις
επιχειρήσεων.
συμβουλευτικής υποστήριξης των
ΣΥγΧρΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙκΕΣ & ΕΙΔΙκΕΣ ΕπΕΞΕργΑΣΙΕΣ καθαρισμού ταπήτων & ΤΑπΕΤΣΑρΙΩΝ

ΕΞΟΙκΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕργΕΙΑΣ

• προετοιμασία των κατασκευών αλουμινίου
• κατασκευή των συστημάτων αλουμινίου
• παράδοση - τοποθέτηση των κατασκευών αλουμινίου
• κατασκευές από σίδηρο

Ο Αντώνιος Δεσύπρης σπούδασε Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΑΤΕΙ
Πάτρας και παρακολουθεί μεταπτυχιακές
σπουδές στη «Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων» στο ΕΑΠ. Επι δέκα
χρόνια διετέλεσε διοικητικό στέλεχος
σε μεγάλες τουριστικές και επισιτιστικές
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Από το
2004 έως σήμερα εργάζεται ως στέλεχος
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε διάφορες
διοικητικές θέσεις. Είναι ενταγμένος
στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
καθώς και στο Μητρώο Αξιολογητών,
Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών,
Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΠΠΕΠ. Έχει
διδάξει ως εκπαιδευτής σε φορείς
εκπαίδευσης ενηλίκων και αρθρογραφεί
σε περιοδικά του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙκΗ κΑΤΑρΤΙΣΗ επαγγελματιών κλειθροποιών

ΣΙΔΗρΟΥ

Ο Νικόλαος Τσιάτης σπούδασε
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΑΤΕΙ
Πειραιά, στη Σχολή Αξιωματικών της
Το Ινστιτούτο Μικρών
ΤΕΧΝΙκΗ
Ελληνικής Αστυνομίας και στο Τμήμα
Επιχειρήσεων
kΑΤΑρΤΙΣΗ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΩΝ
της Γενικής
Φυσικής του ΕΚΠΑ, από το οποίο
Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών
απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
στην
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Εφαρμοσμένη Φυσική, στον Τομέα Φυσικής
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη
Περιβάλλοντος. Από το 2001 είναι
• Τοποθέτηση και παρέμβαση σε κλειδαριές και μηχανισμούς
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης
στέλεχος στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης
μελετών και ερευνών και αποτελεί
που τοποθετούνται σε θύρες οικιών, επαγγελματικών και
επιστημονικό
σύμβουλο της
Εγκληματολογικών Ερευνών,τον
όπου
από
βοηθητικών χώρων, οχημάτων και σε ειδικές κλειδαριές
ΓΣΕΒΕΕ.
το 2009 έχει αναλάβει Προϊστάμενος
• κατασκευή και πώληση παντός τύπου κλειδιών που
Στο πλαίσιο
του Εργαστηρίου Εξέτασης Κλειδιών
και των βασικών
προορίζονται για κλειδαριές θυρών οικιών, επαγγελματικών και
του δραστηριοτήτων μελετά,
Κλειδαριών. Παράλληλα διδάσκει
στη
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις βοηθητικών χώρων, οχημάτων
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
και για θέματα οικονομικής
πολιτικής
• Οργάνωση και διαχείριση του χώρου εργασίας του κλειθροποιού
ανάπτυξης, χρηματοδότησης
διετέλεσε εκπαιδευτής στο πρόγραμμα
επιχειρήσεων, φορολογίας,
«Συνεχιζόμενη Τεχνική Εκπαίδευση
απασχόλησης, κοινωνικής
Κλειθροποιών». Είναι τακτικό μέλος της
ασφάλισης, ανταγωνισμού και
Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών πυροβόλων
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
όπλων και ιχνών εργαλείων (AFTE),
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
επιχειρήσεων.
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Παράλληλα,
σχεδιάζει και υλοποιεί
(ΕΕΦ), εκ των ιδρυτικών μελών
της
προγράμματα εκπαίδευσης και
Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών
επαγγελματικής κατάρτισης με
Επιστημών, όπου και τελεί ως Πρόεδρος
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων
της Επιστημονικής Επιτροπής. του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις
συμβουλευτικής υποστήριξης των
αντΩνΙος ΔέςΥΠρΗς
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν

κΑΤΑρΤΙΣΗ ΥπΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙκΩΝ κυλικείων

• γεωθερμία - γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (γΑΘ)
• Ηλιοθερμία - Θερμικά Ηλιακά Συστήματα (ΘΗΣ)
• Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΙκΕΣ

δομικών
έργων
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

έργων ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗρΟΥ

ΕΞΟΙκΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕργΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙκΕΣ δομικών

γεωθερμία
-ηλιοθερμία
ΤΕΧΝΙκΕΣ

γεωθερμία - ηλιοθερμία - ΤΕΧΝΙκΕΣ ΕΞΟΙκΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕργΕΙΑΣ

Ο Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος
είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος
Μηχανικός ΕΜΠ και Διδάκτωρ ΕΜΠ στην
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική. Υπήρξε
μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο
Θερμικών Στροβιλομηχανών (ΕΘΣ)
του ΕΜΠ, όπου ανέπτυξε μεθόδους
υπολογισμού διφασικών ροών για
το συνεκτικό και ατριβές τμήμα των
ροών εσωτερικής αεροδυναμικής στις
στροβιλομηχανές και απασχολήθηκε ως
μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΘΣ. Το
1997 εντάχθηκε στο Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) όπου είναι Προϊστάμενος του
Τμήματος Εκπαίδευσης και εργάζεται
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων κατάρτισης διάφορων
ομάδων επαγγελματιών στα θέματα των
ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας,
καθώς και εκπαιδευτικών υλικών
απευθυνόμενων στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

γεωθερμία
-ηλιοθερμία
ΤΕΧΝΙκΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο Δρ. Στυλιανός Λαμπρακόπουλος
σπούδασε Χημεία στο ΑΠΘ και
εξειδικεύτηκε στην Επιστήμη και
Τεχνολογία Υλικών (MSc). Είναι Διδάκτωρ
του ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή
των υλικών. Έχει 30 επιστημονικές
δημοσιεύσεις, από τις οποίες έχουν
προκύψει περισσότερες από 30
ετεροαναφορές σε επιστημονικά
περιοδικά. Διαθέτει ερευνητική
εμπειρία, ενώ έχει διδάξει στο ΕΜΠ,
στο ΑΤΕΙ Χαλκίδας και στο ΑΤΕΙ Λάρισας
επιβλέποντας και την εκπόνηση
Μεταπτυχιακών & Διπλωματικών
εργασιών. Επιπροσθέτως, έχει μεγάλη
διδακτική εμπειρία στην επαγγελματική
κατάρτιση. Εργάζεται ως σύμβουλος
ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης
διαθέτοντας πολυετή εμπειρία. Είναι
σύμβουλος και επιστημονικός υπεύθυνος
στον κλάδο των Δομικών Κατασκευών
Αλουμινίου και ασχολείται με τη σήμανση
CE σε προϊόντα του κλάδου.

kΑΤΑρΤΙΣΗ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΩΝ

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ή εντύπως
στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η
διεύθυνση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:
(www.imegsevee.gr).

Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ολοκληρώσει στο σύνολο τους το πρόγραμμα
εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σε Δράση Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring.

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε την
υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δράσεις προσαρμογής
επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται
από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και
συμβουλευτικής – υποστήριξης της
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων».

τική – Mentoring θα έχει διάρκεια για
κάθε ωφελούμενο (σύνολο 800
άτομα) ένα (1) μήνα και θα περιλαμβάνει δύο (2) ατομικές συναντήσεις με
εξειδικευμένο σύμβουλο.

ΤΕΧΝΙκΗ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι
διάρκειας 70 ωρών και υλοποιούνται
αξιοποιώντας τις αρχές του μικτού
συστήματα μάθησης – 35 ώρες διά
ζώσης διδασκαλία και 35 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (MENTORING)

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων
της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης
μελετών και ερευνών και αποτελεί
τον επιστημονικό σύμβουλο της
ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο των βασικών
του δραστηριοτήτων μελετά,
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις
πολιτικής για θέματα οικονομικής
ανάπτυξης, χρηματοδότησης
επιχειρήσεων, φορολογίας,
απασχόλησης, κοινωνικής
ασφάλισης, ανταγωνισμού και
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης με
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις
συμβουλευτικής υποστήριξης των
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν
την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία και προωθούν την
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
βιώσιμων και ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.

υαλοπινάκων

T

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθυνόμενο
σε εργοδότες, εργαζόμενους
και συμβοηθούντα μέλη επιχειρήσεων, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ΔΩΡΕΑΝ Προγραμμάτων Διά
Βίου Εκπαίδευσης.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙκΗ κΑΤΑρΤΙΣΗ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ
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Δρ. αΓΓέλΙΚΗ ΚαραλΗ

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων
της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης
μελετών και ερευνών και αποτελεί
τον επιστημονικό σύμβουλο της
ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο των βασικών
του δραστηριοτήτων μελετά,
αξιολογεί και εκπονεί προτάσεις
πολιτικής για θέματα οικονομικής
ανάπτυξης, χρηματοδότησης
επιχειρήσεων, φορολογίας,
απασχόλησης, κοινωνικής
ασφάλισης, ανταγωνισμού και
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης με
σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις
συμβουλευτικής υποστήριξης των
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν
την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία και προωθούν την
ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
βιώσιμων και ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.
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ERASMUS+: «Προώθηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών αρχών για τη
διασφάλιση της ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF»

PROGRESS: «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή
τους στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων»

Ξ

εκίνησε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα η
υλοποίηση του Έργου «Προώθηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών αρχών για τη διασφάλιση της
ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF», το οποίο εγκρίθηκε
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, και στο οποίο
συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκε
η εναρκτήρια συνάντηση του έργου
στην Βιέννη στις 24-26 Νοεμβρίου
2014. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν αναλυτικά οι
σκοποί και το περιεχόμενο του έργου,
οι κανόνες διαχείρισης του προγράμματος, και οι δράσεις δημοσιότητας,
και αξιολόγησης του έργου. Επίσης
προετοιμάστηκε το υπόδειγμα της
αναφοράς που πρέπει να γραφτεί ανά

www.imegsevee.gr

χώρα και αφορά την παρουσίαση των
υφιστάμενων μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική
κατάρτιση επιπέδου 5-7 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων.
Επιπρόσθετα, στις 1-3/12/2014 πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, υπό την
αιγίδα της Γερμανικής Εθνικής Αρχής
του Erasmus+, κοινό σεμινάριο εργασίας, με την συμμετοχή άλλων 6 εθνικών Αρχών από Λεττονία, Σλοβακία,
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, και με αντικείμενο την σχεδίαση
και ωρίμανση έργων για να υποβληθούν στην τρέχουσα πρόσκληση του
Erasmus+.
Στην συνάντηση συμμετείχε στέλεχος
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο συντόνισε
το επιμέρους Θεματικό Εργαστήριο
που αφορούσε την σχεδίαση προτά-

σεων που να προάγουν τον ρόλο των
κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση
δράσεων μαθητείας.
Ως αποτέλεσμα αυτού του Θεματικού
Εργαστηρίου, προέκυψε ομόφωνα
σχέδιο πρότασης για υποβολή στην
τρέχουσα πρόσκληση του ERASMUS+,
το οποίο αφορά την ανάπτυξη και
εφαρμογή ενός διακρατικού δικτύου
φορέων (κοινωνικών εταίρων, παρόχων κατάρτισης, ενώσεων μικρών επιχειρήσεων, τοπικών αρχών δημόσιων
φορέων) με σκοπό την υποκίνηση και
υποστήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων για να συμμετάσχουν σε δράσεις μαθητείας 

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως
εταίρος μαζί με τον ΣΕΒ και
συντονιστή εταίρο της σύμπραξης τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων στο έργο «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων» του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS. Βασικοί στόχοι του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων σε θέματα
ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και
ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ενθάρρυνσή τους για ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιών και
προγραμμάτων ισότητας των φύλων
στο χώρο εργασίας, η ενδυνάμωση
των ίδιων των γυναικών και η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων στον
εργασιακό βίο.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του έργου, σχεδιάζει και υλοποιεί εργαστήρια, με στόχο:
 την παρουσίαση καλών πρακτικών
που εφαρμόζονται ήδη σε ελληνικές
ή/και ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν
ενσωματώσει πολιτικές που σχετίζονται με το φύλο,
 την ευαισθητοποίηση για ίση εκπροσώπηση και διευκόλυνση συμμετοχής περισσοτέρων γυναικών
διευθυντών και διευθυνόντων συμβούλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και
 την παρουσίαση και ανάδειξη
οφελών που προκύπτουν από την
εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα
τα επίπεδα της ιεραρχίας, ώστε να δι-

ευκολυνθεί η γεφύρωση όσον αφορά
στα ποικίλα χάσματα μεταξύ των δύο
φύλων κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής.
Ομάδα στόχος των εργαστηρίων είναι
άνδρες και γυναίκες διευθυντές/διευθύντριες (managers), εκτελεστικοί
διευθυντές/διευθύντριες (executive
managers) και διευθύνοντες /διευθύνουσες σύμβουλοι (CEOs), από τον
τουριστικό, τραπεζικό, βιομηχανικό
τομέα, από δημόσιες επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις μεταποίησης και επιχειρήσεις εμπορίου.
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Ιωάννινα, Κέρκυρα και
Βόλο 
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Παρουσίαση δράσεων
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

1 Οκτωβρίου

Συμμετοχή του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ.
Γ. Καββαθά στη συνάντηση της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στη Γενεύη
για την αποκατάσταση των ελεύθερων
συλλογικών διαπραγματεύσεων και την
εξομάλυνση της αγοράς εργασίας

2-3 Οκτωβρίου 2014

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ δια του Προέδρου της, στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη
Νάπολι για τις ΜμΕ

8 Οκτωβρίου 2014

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στη Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα «Κοινωνικός διάλογος και εργασιακές σχέσεις», που διοργάνωσε η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) με την Διεθνή Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων
θεσμών (AICESIS), στην Αθήνα

13 Οκτωβρίου 2014

Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γ. Γιακουμάτο με θέμα την
παράταση θεώρησης αδειών των τεχνικών επαγγελμάτων

31 Οκτωβρίου 2014

Ομιλία Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ στην Πανβορειοελλαδική συνδιάσκεψη επαγγελματικών, εμπορικών και επιχειρηματικών στελεχών που διοργάνωσε η ΟΕΕΘ
στη Θεσσαλονίκη

12 Νοεμβρίου 2014

Συνδιοργάνωση ΚΕΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Νέα
ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων

προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία», στην Αθήνα

9-10 Νοεμβρίου 2014

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΒΕ δια του Προέδρου της, στο κοινό διήμερο συνέδριο ΕΣΕΕ – Ομάδας Ι ΕΟΚΕ με θέμα:
«Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
στην καρδιά της ανάπτυξης και των
θέσεων εργασίας», στη Θεσσαλονίκη

18 Νοεμβρίου 2014

Συνδιοργάνωση ΚΕΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ
ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα:
«Παρουσίαση των νέων ελληνικών λογιστικών προτύπων», στην Αθήνα

Οικονομίας στις επιχειρήσεις της Φλώρινας, στο συνέδριο που διοργανώθηκε
απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
– Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας σε
συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας και του Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών

15 Δεκεμβρίου 2014

Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Επίτροπο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις κ. Pierre Moscovici, στα γραφεία της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

29-30 Νοεμβρίου 2014

Πραγματοποίηση Καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ

4 Δεκεμβρίου 2014

Επανεκλογή του κ. Δ. Ασημακόπουλου, ως Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME)

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

5 Δεκεμβρίου 2014

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο συνέδριο που ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Πανεπιστήμιο Manchester στις Βρυξέλλες για
τον κοινωνικό διάλογο

8 Δεκεμβρίου 2014

Συνδιοργάνωση ΕΒΕΑ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ
εκδήλωσης με θέμα την καινοτομία
στις μικρές επιχειρήσεις, στην Αθήνα

Για πιθανές παρατηρήσεις αναφορικά με
το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου
μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@imegsevee.gr

12-13 Δεκεμβρίου 2014

Ομιλία του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά για τις επιπτώσεις των τελευταίων
εξελίξεων της Εθνικής και Διεθνούς

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις, Ευαισθητοποίησης, Προβολής και Δημοσιότητας των Πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικών πόρων.

