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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Τ Ε Υ Χ Ο Σ 16

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Σ Ε π Τ Ε Μ β Ρ Ι Ο Σ 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ 
CEDEFOR ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑξΥ 
ΟΜΑΣΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙξΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΛΑΡΙΣΑ"

ΕξΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ  ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ 82η  
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑϊΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ                 
ΚΑΙ ΤΩΝ φΟΡΕΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  
ΔωΡΕΑΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕλΟυΣ 46,  

T.K. 10433 
2108846852   
2108846853 

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣυΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.
Αυλωνίτου Ν. 
Γιακούλας Δ.
Κάρουλας Γ.
Κουρτίδης Σ.

λαΐου Ε. 
λιντζέρης Π.

Μιχαλοπούλου Γ.
Μπίμπας Δ.
Σιωμάδης Β.
Τζάμαλης Μ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤυΠΟυ

Μισεντζής Γ.
Κοντίνη Τζ.

Η πράξη «Θεσμική, Ερευνητική 
και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση 
της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 
5001290, υλοποιείται από το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθώπινου 
Δυναμικού  Εκπαίδευση 
και Δία Βίου Μάθηση» με 
τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 
εθνικών πόρων

Ολοκλήρωση 
του πορίσματος
 του                            για
 τη Μαθητεία στην
 Ελλάδα

Tο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, το 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ και 
η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλά-

δος,  αναγνωρίζοντας ότι έχουν κοινούς στόχους και πεδία 
ενδιαφέροντος και ότι η εδραίωση τής μεταξύ τους συνερ-
γασίας θα έχει προστιθέμενη αξία για την ικανοποίηση των 
επιδιώξεών τους, προχώρησαν την Δευτέρα 24 Ιουλίου 
2017 σε υπογραφή κοινού μνημονίου συνεργασίας. 

Οι τρείς φορείς συναποφάσισαν να συνεργαστούν για την 
από κοινού ανάπτυξη και αναγνώριση σχήματος πιστο-
ποίησης προσόντων, έτσι ώστε για πρώτη φορά οι Μεσί-
τες Αστικών Συμβάσεων να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
πιστοποίησης προσόντων, δίνοντας τους τη δυνατότητα 
τυπικής αναγνώρισης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξι-
οτήτων τους.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού θα προηγηθούν 
δράσεις που αφορούν στην επικαιροποίηση του υφιστά-
μενου επαγγελματικού περιγράμματος των Μεσιτών Αστι-
κών Συμβάσεων, στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και 
σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης για 
το σύνολο των λειτουργιών και εργασιών του επαγγελμα-
τικού περιγράμματος και στην υλοποίηση σε πανελλαδικό 
επίπεδο προγραμμάτων κατάρτισης.

Μνημόνιο
 συνεργασίας

 μεταξύ ΟΜΑΣΕ, 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & 

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εμπειρογνω-
μοσύνη του CEDEFOP (αρμόδιου Οργανισμού της ΕΕ για την ανά-
πτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευ-

ρώπη), που αφορούσε το Ελληνικό σύστημα μαθητείας (Technical Country 
Review, TCR). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάχθηκε στο πλαίσιο, αντί-
στοιχων πρωτοβουλιών οι οποίες υλοποιήθηκαν και εξακολουθούν να 
υλοποιούνται και σ’ άλλες χώρες της ΕΕ (π.χ. Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Σλο-
βενία, Μάλτα). 

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν να λάβουν τα εμπλεκόμενα κρά-
τη μέλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυ-
ξη προγραμμάτων μαθητείας με βάσει τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ. Για την 
υλοποίηση του Έργου στην Ελλάδα είχε συσταθεί ειδική επιτροπή στην 
οποία συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, το υπουρ-
γείο Παιδείας, το υπουργείο Εργασίας, και η ΓΣΕΕ. Την εκπροσώπηση των 
εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων ανέλαβαν η ΓΣΕΒΕΕ και ο ΣΕΤΕ. 

Η έρευνα στηρίχθηκε τόσο σε πρωτογενή (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης) 
όσο και σε δευτερογενή δεδομένα. Μεταξύ των κύριων συμπερασμάτων 
προβάλλουν η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός αποτελεσματικού συστή-
ματος διακυβέρνησης με αυξημένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, η 
ανάγκη προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και των ειδικοτήτων 
στις υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς, η ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθο-
δολογιών για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, αλλά και ο αποτελεσματι-
κός συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων μαθητείας. 

Τα αποτελέσματα των εκθέσεων για τις εμπλεκόμενες χώρες, παρουσιά-
στηκαν το διήμερο 7-8 Σεπτεμβρίου στην έδρα του CEDEFOP στη Θεσσα-
λονίκη, στο οποίο συμμετείχαν με παρέμβαση και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα των 
πορισμάτων, καθώς και περαιτέρω πρακτικές για την καλύτερη αξιοποίη-
σή τους σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, οι  εκπρόσωποι, απ’ όλες τις χώρες, 
είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικές ομάδες εργασίας για την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρακτικών και εμπειριών από την εφαρμογή 
των συστημάτων μαθητείας στην κάθε χώρα.   
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε με εισήγηση σε σεμινάριο με θέμα «Ο Ρόλος 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Ανάπτυξη των Ικανο-
τήτων των Κοινωνικών Εταίρων» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 

& 15 Σεπτεμβρίου 2017 στην Πράγα της Τσεχίας. 

Το σεμινάριο οργανώθηκε από την ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συν-
δικάτων), την UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων), την Business Europe (Ένωση Συνομοσπονδιών της 
Βιομηχανίας και των Εργοδοτών της Ευρώπης)  και το CEEP (Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων). 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου το στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Γιακούλας, 
παρουσίασε από κοινού με στελέχη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και της ΕΣΕΕ την ελληνική 
περίπτωση ως ένα παράδειγμα υλοποίησης δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων 
κοινωνικών εταίρων.

Συγκεκριμένα παρουσιαστήκαν: 

1. Η διάρθρωση του κοινωνικού διαλόγου και οι δομές των κοινωνικών εταί-
ρων στην Ελλάδα,

2. ο ρόλος και η διάρθρωση της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

3. κατηγορίες δράσεων θεσμικής ενδυνάμωσης για τους κοινωνικούς εταί-
ρους στην Ελλάδα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στην προηγούμε-
νη και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο,

4. οφέλη που αποκομίσθηκαν από την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων,

5. προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα ανα-
φορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλο-
γος με τους συμμετέχοντες. 

«Ο ρόλος 
του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) 
στη θεσμική 
ενδυνάμωση 
των κοινωνικών 
εταίρων»

Κοινό σεμινάριο 

των ευρωπαίων 

κοινωνικών εταίρων

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχουν ως συμπράττοντες 
φορείς υλοποίησης στο έργο  «Δράσεις για την στήριξη των 
απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-
2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

Το έργο υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
(δικαιούχος έργου) με τη συμμετοχή των ΙΝΕ - ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 
ΙΝΕΜυ-  ΚΑΕλΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ - ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΑΝΚΑ & Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (συμμετέχοντες φορείς) στις περιφέρειες 
Θεσσαλίας & Κ. Μακεδονίας και αφορά το διάστημα από 
1/7/2017 έως 26/2/2018.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών 
επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, εκπόνησης 
business plan, επιδότησης κινητικότητας με τελικό στόχο είτε 
την επανένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, 
είτε την υποστήριξή τους στην εξεύρεση καλύτερης ή πιο 
σταθερής εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης 
επιτυχούς επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Την περίοδο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2017, βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη η ενέργεια της επαγγελματικής συμβουλευτικής 
η οποία θα οδηγήσει στην προώθηση των ωφελούμενων στις 
λοιπές ενέργειες.

Παράλληλα προετοιμάζεται η έναρξη ενεργειών 
επαγγελματικής κατάρτισης για την υποστήριξη της πορείας 
εισόδου των συμμετεχόντων ωφελούμενων στην αγορά 
εργασίας μέσω της παροχής των απαιτούμενων γνώσεων 
και δεξιοτήτων όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί (α) στις 
διατυπωμένες μέσω του εθνικού συστήματος διάγνωσης 
αναγκών απαιτούμενες δεξιότητες (β) στο Ατομικό 
Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης του κάθε ωφελούμενου και 
(γ) στην εξειδικευμένη διερεύνηση αναγκών δεξιοτήτων και 
επαγγελμάτων του ΕΙΑΕΔ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας  και 
Κ. Μακεδονίας.

Δράσεις για την στήριξη απολυμένων 
από την εταιρεία ΣΟυΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
λΑΡΙΣΑ & νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs)
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Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ του β’ εξαμήνου 2017, επιβεβαιώνει τη θετική τροχιά της 
ελληνικής οικονομίας, και ταυτόχρονα καταδεικνύει την ανάγκη να αναπτυχθούν ειδικές πολιτικές που 
θα εστιάζουν στις ανάγκες της μικρής μεταποιητικής μονάδας και θα διευκολύνουν χρηματοδοτικά τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολό τους. 

Παράλληλα με την ύπαρξη ενός αριθμού επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με την αναπτυξιακή 
δυναμική, παραμένει ασθενικό ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (άνω του 50%) που διέπεται από τα χαρα-
κτηριστικά της «επιχειρηματικότητας ανάγκης», αλλά συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση. Έτσι, το φαινό-
μενο της άτυπης επιχειρηματικότητας και της αδήλωτης/ υποδηλωμένης εργασίας δεν φαίνεται να υποχωρεί και 
λαμβάνει νέες μορφές.

Από την πλευρά της προσφοράς, παραμένουν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την πρότερη 
συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς 1 στις 3 έχουν καθυστερημένες οφειλές, είτε σε δημόσιο- ασφα-
λιστικά ταμεία, είτε σε τράπεζες- ιδιωτικό τομέα.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε 
πανελλαδικό δείγμα 1006 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα 10 έως 
20 Ιουλίου  2017 έχουν ως εξής:

Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2017 σηματοδοτεί τη 
σημαντική υποχώρηση των αρνητικών δεικτών οικο-
νομικού κλίματος, και συνδυάζεται με  ιστορικό υψηλό 
2ετίας στους δείκτες σταθεροποίησης και βελτίωσης 
στο σύνολο των επιχειρήσεων. Οι προσδοκίες σχετικά 
με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο 
διατηρούν αρνητικό πρόσημο, αλλά σημειώνουν τις 
καλύτερες επιδόσεις από το Φεβρουάριο του 2015. 
Το 47,4% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση (από 
58,8%), μόλις το 10,9% βελτίωση (από 11%), ενώ 1 στις 
3 επιχειρήσεις δεν αναμένει καμιά μεταβολή

Η αργή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας 
που αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕλΣΤΑΤ (21,7% τον 
Μάιο του 2017) καταγράφεται για πρώτη φορά στην 
αποτίμηση της έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για 
την απασχόληση όπου ο λόγος απολύσεων/ προσλήψε-
ων τείνει στο 1.  Παράλληλα με τη σταδιακή βελτίωση 
του ισοζυγίου προσλήψεων αποχωρήσεων επιτείνεται 
το φαινόμενο της κινητικότητας και της επίδρασης της 
εποχικότητας στην αγορά εργασίας, με θετικό ωστόσο 
πρόσημο για την συνολική μισθωτή εργασία.

Από τα στοιχεία των ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκύ-
πτει ότι  τα «λουκέτα» αρχίζουν να μειώνονται. Παρά 
το θετικό οικονομικό κλίμα, ο δείκτης ανασφάλειας και 
φόβου για την πορεία της επιχείρησης διατηρεί υψηλές 
τιμές. Το 38,1% των επιχειρήσεων θεωρεί αρκετά και 
πολύ πιθανό να κλείσει το επόμενο διάστημα (έναντι 
40,3% του προηγούμενου εξαμήνου).

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πλέον τερματικό μηχά-
νημα συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 25%. Συνολικά, οι 
μικρές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι πραγματοποιούν το 
1/3 του κύκλου εργασιών μέσα από ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές. Η θεσμοθέτηση του ηλεκτρονικού ακατάσχετου 
επαγγελματικού λογαριασμού είναι αναγκαία ρύθμιση 
για να εξασφαλιστεί προστασία για τις πληρωμές εργα-
ζομένων, προμηθευτών, ενοικίων και λοιπών λειτουρ-
γικών εξόδων, και να δημιουργηθεί το κατάλληλο πε-
ριβάλλον για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης 
και τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών.

Παρά τη σχετική βελτίωση των οικονομικών δεικτών, 
τα προβλήματα υπερχρέωσης παραμένουν στο «κόκ-
κινο», τουλάχιστον για 1 στις 4 επιχειρήσεις. Περίπου 
65.000 μικρές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί 
αντιμέτωπες το προηγούμενο εξάμηνο με κατάσχεση/ 
ή δέσμευση λογαριασμών για οφειλές. Με βάση τα 
στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι 59.000 επιχειρήσεις 
δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

2

3

4

5

6

Δείκτης οικονομικού κλίματος ΜμΕ (2010 - 2017)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤυΠωΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟυ ΚλΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟυ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1

Στον κύκλο εργασιών των ΜμΕ σημειώνεται κάμψη για 
το 57,5% (αύξηση για 12,6%) των επιχειρήσεων. Ο μέ-
σος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε 
στο 13,2% (από  17,8% στην προηγούμενη έρευνα), ενώ 
ο δείκτης ρευστότητας διατηρεί σταθερά υψηλά επίπε-
δα αρνητικών αποτιμήσεων (2 στις 3 επιχειρήσεις), ενώ 
ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το απόθεμα αναξιοποίητου 
παραγωγικού δυναμικού (καθώς ο μ.ο. χρησιμοποίη-
σης στις ΜμΕ μεταποίησης ανέρχεται στο 51,3%).
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Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Το περίπτερο επισκέφτηκε πλήθος κόσμου, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τις δράσεις της ΓΣΕΒΕΕ με στόχο την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας και την υπεράσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων και των εμπόρων.

Στο πλαίσιο επίσης της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, στο περίπτερο υπήρχε προς διάθεση υλικό με τις μελέτες και 
τις δράσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ καθώς επίσης 
και τις δραστηριότητες του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ. 
Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν ειδικά βίντεο που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων. Επίσης, παρεχόταν η 
δυνατότητα σε όσους επισκέπτες το επιθυμούσαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους προκειμένου να ενημερωθούν αναφορικά με αντίστοιχα προγράμματα 
που προτίθεται να υλοποιήσει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020.

Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στους επισκέπτες του περιπτέρου να ενημερωθούν 
για τις δράσεις του Κινήματος Πολιτών «Καταναλώνω ότι παράγω», και του 
Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ).

Τέλος, το περίπτερο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας, 
παρουσία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά, πολλοί εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης αλλά και όλων των πολιτικών κομμάτων.

ΣυΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
 ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ 82η
 ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗΣ
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και τον Αύγουστο 
του 2017 ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «BUILD UP Skills UPSWING», στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας BUILD UP Skills – Qualification and 

training schemes (Pillar II) (Σχήματα κατάρτισης και πιστοποίησης).

Το έργο αφορούσε την παροχή ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων 
τεχνικών επαγγελματιών σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και εξοικο-
νόμησης ενέργειας βάσει των ευρωπαϊκών στόχων για αύξηση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας (Ευρώπη 2020) για τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες.

υλοποιήθηκε από εταιρικό σχήμα με συντονιστή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και εταίρους το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το ΤΕΕ, τον ΕΟΠΠΕΠ, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησε την πιλοτική εφαρμογή του σχήματος κατάρτισης, η οποία 
περιελάμβανε 9 σεμινάρια με 139 τελικούς καταρτισθέντες σε τρεις πόλεις της χώ-
ρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο). Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2017, διοργάνωσε 
επαναληπτικά σεμινάρια που αφορούσαν την προετοιμασία των καταρτισθέντων, με 
σκοπό την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης αναγνω-
ρισμένο από τον ΕΣυΔ (TUV HELLAS). Ο απολογισμός στις εξετάσεις πιστοποίησης (σε 
σύνολο 139 τελικών καταρτισθέντων) ήταν 107 επιτυχόντες, 23 αποτυχόντες και 9 μη 
συμμετέχοντες.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και οι υπόλοιποι εταίροι του 
σχήματος υπέγραψαν ένα Σύμφωνο Συνεργασίας για την δημιουργία Δικτύου πα-
ρακολούθησης των αναγκών αναβάθμισης των υφιστάμενων και απόκτησης νέων 
γνώσεων/δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα 
ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται σε αριθμούς ανά επαγγελματική ειδικό-
τητα και πόλη οι καταρτισθέντες και πιστοποιηθέντες του προγράμματος BUILD UP 
Skills UPSWING.

Αναβαθμίζοντας

 το ανθρώπινο 

δυναμικό του 

κατασκευαστικού 

τομέα στην 

Ελλάδα

BUILD UP Skills 

UPSWING

UPgrading the 

conStruction sector

 Workforce traINing 

and qualifications in 

Greece

Κατανομή καταρτισθέντων

ΠΟλΗ / ΕΠΑΓΓΕλΜΑ Αλουμινοσιδη-
ρο-κατασκευα-
στής

Εγκαταστάτης 
– Συντηρητής 
Καυστήρα

Τ ε χ ν ι κ ό ς 
Μόνωσης 
- Μονωτής

ΣυΝΟλΟ

ΑΘΗΝΑ 24 15 8 47

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 15 15 16 46

ΗΡΑΚλΕΙΟ 15 16 15 46

ΣυΝΟλΟ 54 46 39 139

Κατανομή πιστοποιηθέντων

ΑΘΗΝΑ 23 12 5 40

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 11 11 12 34

ΗΡΑΚλΕΙΟ 15 15 3 33

ΣυΝΟλΟ 49 38 20 107

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως επικεφαλής εταίρος του έργου Erasmus +: “ 
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - OpEn ”, διοργάνωσε, 
στο πλαίσιο της 82ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το τελικό 

διακρατικό forum στο Συνεδριακό Κέντρο  “Νικόλαος Γερμανός”, την 
Πέμπτη 14/09/2017.  

Αντικείμενο του συγκεκριμένου forum ήταν η παρουσίαση των κυρίων αποτελεσμάτων του  έργου και ιδιαιτέρως του 
ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος OpEn (https://openup.upatras.gr/). Το έργο "OpEn" σκοπεύει να εμπνεύσει και να 
ευαισθητοποιήσει υφιστάμενους ή μελλοντικούς νέους επιχειρηματίες στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Σε αυτή 
την κατεύθυνση αξιοποιήθηκαν καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη του συγκεκριμέ-
νου ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς καλωσόρισε τους παρευρισκομένους 
και τόνισε το υψηλό ενδιαφέρον της ΓΣΕΒΕΕ για την αναβάθμιση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων ιδίως 
επιχειρηματιών. Ακολούθως χαιρέτισαν την εκδήλωση εκπρόσωπος της υφυπουργού Μακεδονίας–Θράκης κας Μα-
ρίας Κόλλια–Τσαρουχά, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κ. Ποζρικίδης Κυριάκος.

Στη συνέχεια παρουσίασαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου τα αρμόδια στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  κ.κ. Αγγελάκης 
Αντώνιος & Σιωμάδης Βασίλειος, αλλά και στελέχη από τους λοιπούς εταίρους του έργου (Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πα-
νεπιστήμιο του Μπάρι, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας 
του Μπούργκος). Επίσης, η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών, ως Εθνικής Αρχής του Προγράμμα-
τος Erasmus+ στην Ελλάδα, παρουσίασε το σχετικό πρόγραμμα και τις επικείμενες δράσεις. Η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με ένα τραπέζι συζήτησης, το οποίο συντόνισε ο Δρ. Lawrence Green, καθηγητής του Πανεπιστημίου του 
Birmingham.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ, Κλαδικών & Τοπικών Εργοδοτικών Οργανώσεων, Επιμε-
λητηρίων, της ΓΣΕΕ, του ΕΟΠΠΕΠ, του ΤΕΕ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμων, και ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, καθώς και 
πολλοί νέοι προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές και επιχειρηματίες.

Το βασικό συμπέρασμα του τελικού forum αφορούσε στην αναντίρρητη ανάγκη συνεχούς και ευέλικτης κατάρτισης 
τόσο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να αναπτύξουν στο μέλλον επιχειρηματική 
δραστηριότητα, όσο και των υποψήφιων και ήδη υφιστάμενων επιχειρηματιών,  σε θέματα ψηφιακής επιχειρηματικό-
τητας, ώστε να βελτιώνουν τις προοπτικές επιτυχούς δραστηριοποίησης τους στην αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία 
και τη διεθνή αγορά.

ΔΙΕΘΝΕΣ
 FORUM  
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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Στις 26 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής 
(EESC)  στις Βρυξέλες το τελικό διακρατικό συνέδριο διάχυ-

σης αποτελεσμάτων του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου μα-
θητείας μεταξύ των επαγγελματικών σχολείων  και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων» (INNO-APPRE-NET). Το συνέδριο διοργανώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA), και συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ, ως επικεφαλή εταίρου του έργου, 
αλλά και των λοιπών εταίρων του έργου από Γερμανία, Αυστρία & 
Ελλάδα Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο αυτό από το 
στέλεχος του κ.κ. Βασίλη Σιωμάδη.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων του συγκεκριμένου έργου, αλλά και η διαβούλευση με τους 
προσκεκλημένους περί των δυνατοτήτων για περαιτέρω αξιοποίη-
ση των αποτελεσμάτων αυτών. Ειδικότερα, ο κ.  Σιωμάδης παρουσί-
ασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη μεταξύ των ΜΜΕ 
στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών σχετικά με τις απαιτήσεις 
τους για πράσινες δεξιότητες. 

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν μεταξύ των άλλων και εκπρόσωποι 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (EESC), της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσε-
ων. (UEAPME), και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαθητευόμενων.

Το κύριο συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν η αναγκαιότητα ανάδει-
ξης των αποτελεσμάτων αυτού του έργου σε όσον το δυνατόν υψη-
λότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η ευρωπαϊκή συμμαχία για 
την μαθητεία, αλλά και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των επαγ-
γελματικών σχολείων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, και των μα-
θητευομένων, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε 
να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίας μαθητείας.

Ολοκληρώθηκε στα τέλη 
του Αυγούστου το υρωπα-
ϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 

KA2 με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου 
δικτύου Επαγγελματικών Σχολών 
Μαθητείας και μικρών επιχειρήσε-
ων στον κλάδο των μεταλλικών κα-
τασκευών». Το έργο είχε ως κύριο 
στόχο την ανάπτυξη ενός αποτελε-
σματικού συστήματος μαθητείας, 
αναφορικά με τον  κλάδο μεταλλι-
κών κατασκευών.

Το έργο υλοποιήθηκε από ένα δια-
κρατικό σχήμα το οποίο αποτελούσαν ο ΟΑΕΔ (συντονιστής εταίρος), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, το φορέα για τη Νεολαία, Εκπαίδευση και Κοινωνική Εργασία CJD Maximiliansau (Γερ-
μανία), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επαγγελματικής Κατάρτισης EVTA (Βέλγιο) και το Ινστιτού-
το Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης BFI-OOE (Αυστρία). Παράλληλα, σημαντική 
ήταν και η συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευα-
στών (ΠΟΒΑΣ) καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σε τεχνικά και επιστημονικά ζη-
τήματα. 

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών και εκπαιδευτικών μεθόδων 
που αφορούν τη μαθητεία στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών. Μεταξύ των κύριων 
δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου είναι:

 Î η υλοποίηση πανευρωπαϊκής έρευνας για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
του κλάδου σε πράσινες δεξιότητες,

 Î η ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών για τις αντίστοιχες σχολές 
μαθητείας, καθώς και η ανάπτυξη προγράμματος διδασκαλίας για τους εκπαιδευ-
τές στο χώρο των επιχειρήσεων,

 Î ο καθορισμός προδιαγραφών για τη μετατροπή των επιχειρήσεων του κλάδου σε 
ποιοτικούς χώρους μάθησης,

Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου 
Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας 
& μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο 
των Μεταλλικών Κατασκευών

Τελικό 
διακρατικό 
συνέδριο 
παρουσίασης 
αποτελεσμάτων 
του έργου

ER
AS

M
U

S 
+

 Î η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές με την ανάπτυξη και ψηφιακών 
πρακτικών μάθησης,

 Î η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και σχολών μαθητείας.

Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες (βλ. παρακάτω) και σε εθνικό 
επίπεδο σε ημερίδα στις 17 Ιουλίου στην Αθήνα. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκτός από τους εθνικούς εταίρους του 
έργου και εκπρόσωποι των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, των ΕΠΑλ του υπουργείου παιδείας, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Εκπα-
δευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), καθώς και επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, η συμβολή όλων των εμπλεκομένων πλευρών, καθώς και τα γενικότερα 
εκπαιδευτικά προβλήματα του κλάδου.  
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από την 1η/12/2016 συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο 
«LIVE SKILLS» (Δημιουργική οικονομία με έμφαση στους τομείς Οπτι-
κοακουστικών μέσων και ζωντανών παραστάσεων) στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, υπό τον Άξονα “Συμμαχίες Κλαδικών 
Δεξιοτήτων”. 

Στο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από τέσσερις χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία) και επικεφαλής εταίρος είναι το Βρετανικό Συμ-
βούλιο.

Σκοπός του Έργου είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη οριζοντίων επιχειρημα-
τικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στους δημιουργικούς κλάδους των οπτικοα-
κουστικών μέσων και των ζωντανών παραστάσεων βελτιώνοντας με τον τρόπο 
αυτό τη συνάφεια της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
των χωρών που συμμετέχουν σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, το συντονι-
σμό και την υλοποίηση του ερευνητικού μέρους του έργου που αφορά στη διε-
ρεύνηση αναγκών για δεξιότητες στους δημιουργικούς κλάδους στις τέσσερις 
χώρες της περιοχής συνεργασίας. 

Το ερευνητικό μέρος του έργου περιλαμβάνει: 

 Î έρευνα πεδίου αναφορικά με τις τάσεις των δημιουργικών κλάδων και  τις 
ανάγκες δεξιοτήτων στην Ευρώπη μέσα από την επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας,

 Î ανάπτυξη ενός οδηγού υλοποίησης της έρευνας για το εταιρικό σχήμα,

 Î οργάνωση και συντονισμός ποιοτικής έρευνας μέσω ομάδων εστιασμένης 
συζήτησης και συνεντεύξεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις τέσσερις χώ-
ρες,

 Î υλοποίηση ποσοτικής έρευνας μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε 
επιλεγμένους επαγγελματίες στις τέσσερις χώρες,

 Î διαβούλευση με πανευρωπαϊκούς οργανισμούς εκπροσώπους των δημι-
ουργικών κλάδων για την ανίχνευση των επερχόμενων τάσεων καθώς και 
για την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκε η ποσοτική έρευνα μέσω ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου η οποία αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
σε επιλεγμένους επαγγελματίες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Ρουμανία. 

Η έρευνα ανέδειξε μία σειρά από σημαντικά ευρήματα γύρω από τα ατομικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σε επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες 
των επαγγελματιών των οπτικοακουστικών μέσων και των ζωντανών παρα-
στάσεων.  

Τα ευρήματα αυτά, μαζί με τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας μέσω focus 
groups και συνεντεύξεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις τέσσερις χώρες, η 
οποία προηγήθηκε, συνοψίστηκαν σε ένα «χάρτη δεξιοτήτων» (skills chart) για 
κάθε χώρα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις ανάγκες δεξιοτήτων θα 
αποτελέσουν εισροή για την πιλοτική ανάπτυξη προγραμμάτων μαθημάτων 
για δύο επιλεγμένα επαγγέλματα στην επόμενη φάση του έργου.

Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας που υλοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα συνο-
ψιστούν στην τελική έκθεση καθώς και σε ένα οδηγό καλών πρακτικών και 
επιλεγμένων περιπτώσεων οι οποίες προέκυψαν. 

ERASMUS +  
LIVE SKILLS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

& ΖΩΝΤΑΝΩΝ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρουσίαση δράσεων 
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017

12 ΙΟυλΙΟυ 2017

Συνάντηση Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

κ. Γ. Καββαθά με την υφυπουργό Οι-

κονομικών κα Κ. Παπανάτσιου προ-

κειμένου να συζητηθούν επίκαιρα 

θέματα φορολογικής διοίκησης που 

αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις  

12 ΙΟυλΙΟυ 2017

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ δια του Προ-

έδρου της, στη συνεδρίαση της Επι-

τροπής Μορφωτικών υποθέσεων 

της Βουλής για τα πνευματικά δικαι-

ώματα 

12 ΙΟυλΙΟυ 2017

Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καβ-

βαθά στην από κοινού εκδήλωση 

του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και της 

ΟΕΒΕ Βοιωτίας με θέμα τον Εξωδι-

καστικό Μηχανισμό 

12 ΙΟυλΙΟυ 2017

Ομιλία του Γενικού Γραμματέα της 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Κουράση στην ενη-

μερωτική ημερίδα της ΟΕΒΕ Μεσ-

σηνίας με θέμα το «Ασφαλιστικό, 

φορολογικό και το εξωδικαστικό 

μηχανισμό»

13 ΙΟυΙΟυ 2017

Συμμετοχή του Προέδρου της ΓΣΕ-

ΒΕΕ στην τελετή αναγόρευσης του 

Προέδρου της Ε.Ε. Κ. Juncker σε Επί-

τιμο Διδάκτορα του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

14 ΙΟυλΙΟυ 2017

Συμμετοχή του Προέδρου της ΓΣΕ-

ΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά στο 1ο LESVOS 

FOOD FESTIVAL που πραγματοποι-

ήθηκε στη Μυτιλήνη με την υπο-

στήριξη της ΓΣΕΒΕΕ

30 ΑυΓΟυΣΤΟυ 2017

Συνάντηση Προέδρων Κοινωνικών 

Εταίρων με τον  Αρχηγό της Αξιωμα-

τικής Αντιπολίτευσης εν όψει ΔΕΘ 

σε θέματα  προώθησης αναπτυξια-

κών πολιτικών, βελτίωσης του επι-

χειρηματικού περιβάλλοντος και 

προσέλκυσης επενδύσεων 

31 ΑυΓΟυΣΤΟυ 2017

Συμμετοχή στη συνεδρίαση της 

Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών 

υποθέσεων της Βουλής για την επε-

ξεργασία και εξέταση του Σ/Ν/ του 

υπουργείου Εργασίας «Συνταξιοδο-

τικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση 

της προστασίας των εργαζομένων, 

δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 

και άλλες διατάξεις» 

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρω-

θυπουργό της χώρας στο Μέγαρο 

Μαξίμου, με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων για τις τρέχουσες προκλή-

σεις που αντιμετωπίζει η μικρομε-

σαία επιχειρηματικότητα 

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Εισήγηση Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. 

Καββαθά στο Αναπτυξιακό Συνέ-

δριο «Κορίνθια 2025» του Επιμελη-

τηρίου Κορινθίας

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Παρουσίαση έρευνας οικονομικού 

κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

9-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ και των φο-

ρέων της ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην 

82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Συμμετοχή Αντιπροέδρου κ. Χ. λε-

κάκη στην εκδήλωση της Παγκρή-

τιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και 

του ΕΤΑΝ με θέμα «Νέα χρηματοδο-

τικά εργαλεία για ΜμΕ και ιδιώτες» 

στο Ηράκλειο Κρήτης

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Συμμετοχή Στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕ-

ΒΕΕ κ. Α. Αγγελλάκη στο Φόρουμ 

Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας και 

Τουρισμού της Γ. Γραμματείας Βιο-

μηχανίας

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

στο συνέδριο που διοργάνωσε το 

ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ με θέμα «Τεχνική 

επαγγελματική εκπαίδευση και κα-

τάρτιση»

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ – 1 ΟΚΤωΒΡΙΟυ 

2017

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στην Έκθε-

ση «ΠΕλλΟΠΟΝΗΣΟΣ EXPO» στην 

Αργολίδα μέσω ενημερωτικού πε-

ριπτέρου

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

υπογραφή μνημονίου συνεργασί-

ας μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Αττικής 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟυ 2017

Συμμετοχή Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

στα εγκαίνια της 3ης Διεθνής Επιχει-

ρηματικής Έκθεσης Σερρών 
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