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ΓΣΕΒΕΕ 2Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

50Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΣΕΒΕΕ 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΒΙΝΙΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΡΙΣΕΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΘΕΣΜΙΚΗ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
SUPERMARKET LARISSA 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ       
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

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. 

Βαλάση Δ.
Γιακούλας Δ.

Θανόπουλος Γ.
Κάρουλας Γ.
Κουρτίδης Σ.

Λαΐου Ε. 
Λιντζέρης Π.
Μαραγκός Φ.

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

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

Με μεγάλη επιτυχία και πα-
ρουσία του Πρωθυπουρ-
γού κ. Αλέξη Τσίπρα, του 

Αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και υπουργών, βου-
λευτών, εκπροσώπων κομμάτων, 
εκπροσώπων της Εκκλησίας και 
των κοινωνικών φορέων πραγ-
ματοποιήθηκε η  Δεύτερη Διεθνής 
Συνάντηση των Αθηνών που δι-
οργάνωσε η Γενική Συνομοσπον-
δία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και 
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με θέμα: «Οικονομική 
Δημοκρατία και ΜμΕ».

Στόχος του συγκεκριμένου 
συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της 
συμβολής των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην 
οικονομική ευημερία και η 
ενίσχυση της συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων στις 
διαδικασίες διαβούλευσης και 
λήψης αποφάσεων σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 

συνεργασία με τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχειρηματικότητα και κυρίως 
οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν 
την βασική πηγή θέσεων 
απασχόλησης, επιχειρηματικού 
δυναμισμού, προστιθέμενης αξίας 
και καινοτομίας. Σύμφωνα με 
ευρωπαϊκές και εγχώριες μελέτες, 
οι ΜΜΕ αποτελούν το 99,6% 
των επιχειρήσεων στη χώρα, 
και συμβάλλουν στο 87,3% της 
απασχόλησης και στο 75,1% 
της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνολικά, τα μεγέθη είναι 
ανάλογα, φαινόμενο που προκαλεί 
το εκτεταμένο ενδιαφέρον 
των ευρωπαϊκών θεσμών για 
εμβάθυνση της οικονομικής 
δημοκρατίας μέσα από πολιτικές 
ενίσχυσης και συμμετοχής της 
μικρής επιχειρηματικότητας στο 
οικονομικό πλεόνασμα και τη λήψη 
αποφάσεων.

Διεθνής 
Συνάντηση
των Αθηνών
για τις ΜΜΕ
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Επιδίωξη και του 2ου 
Διεθνούς Συνεδρίου για τις 
ΜΜΕ ήταν να συμμετάσχουν 
ενεργά εκπρόσωποι ΜΜΕ 
από τις Ευρωπαϊκές χώρες 
και αξιωματούχοι διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, 
προκειμένου να διατυπώσουν 
και να ανταλλάξουν τις απόψεις 
τους δημόσια, με έμφαση στην 
εμβάθυνση πολιτικών ενίσχυσης 
της οικονομικής δημοκρατίας 
σε τομείς όπως: η θεσμική 
ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών 
και διεθνών οργανισμών και 
η προώθηση πολιτικών για 
τις ΜΜΕ, η πρόσβαση των 
ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και 
τα νέα επενδυτικά εργαλεία, 
η διεθνοποίηση και ανάπτυξη 
συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ 
της Ευρώπης και η βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση 
των Αθηνών ξεκίνησε με 
ομιλία του προέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε 
ότι «υπάρχουν ιδιαιτέρως 
ανησυχητικά ευρήματα που 
δείχνουν τη διεύρυνση των 
ανισοτήτων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Κατά το χρονικό 
διάστημα από το 1980 μέχρι 
και το 2016, η διεύρυνση των 
οικονομικών και των κοινωνικών 
ανισοτήτων, συνοδεύτηκε 
από μία αξιοσημείωτη και 
πρωτοφανή συγκέντρωση του 
πλούτου - και της οικονομικής 
δύναμης - βεβαίως σε πολύ 
λίγα χέρια. Το στοιχείο, ωστόσο, 
που παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για μας, είναι η 
παράλληλη και επικίνδυνη 
συρρίκνωση της μεσαίας τάξης 
Ο αποκλεισμός της μεσαίας 
τάξης από τους καρπούς της 
οικονομικής μεγέθυνσης, 
θέτει εκ νέου το αίτημα της 
οικονομικής δημοκρατίας σε μια 
νέα και κοινωνικά περισσότερο 
διευρυμένη βάση.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Αντιπρόεδρος 
της UEAPME Δημήτρης 
Ασημακόπουλος αναφέρθηκε 
στην ανάγκη δράσεων για 
την αποφυγή της οικονομικής 
συγκέντρωσης που καθιστά 
πιο ευάλωτες σε αναταράξεις 
τις ευρωπαϊκές κοινωνίες 
και επισήμανε την ανάγκη 
για πολιτικές ενίσχυσης της 
αναπτυξιακής  προοπτικής των 
μικρών επιχειρήσεων αλλά 
και της συμβολή τους στην 
δημιουργία και διακράτηση 
θέσεων εργασίας».
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 50ης Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕ-
ΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 10 & 11 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο 
Caravel. 

Στην Γενική Συνέλευση σημειώθηκε ότι παρόλο που το 2017 έκλεισε με θετικά σημά-
δια για την ελληνική οικονομία, εντούτοις μια περισσότερο προσεκτική ανάγνωση των 
στοιχείων και των δεικτών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και ευάλωτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σχετικά με την πίεση των «θεσμών» για επιτάχυνση των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών, για τα κόκκινα δάνεια και για την θέση του χρηματοπιστωτι-
κού τομέα ως τροφοδότη της ανάκαμψης που εξακολουθεί να είναι περιθωριοποιημένη. 
Η θέση της Συνομοσπονδίας αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διατυπώθηκε 
από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργο Καββαθά ως εξής: «Πριν προχωρήσει η διαδι-
κασία των fast track ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η καθεμιά τράπεζα ξεχωριστά και 
όλες μαζί οφείλουν, έχοντας υποχρέωση στους Έλληνες πολίτες που επωμίστηκαν τα 
χρέη τους, να διακρίνουν ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και σε αυτούς 
που έχουν πραγματικά αδυναμία εξυπηρέτησης. Ακολούθως, να προχωρήσουν τους 
πλειστηριασμούς στις περιπτώσεις των στρατηγικών κακοπληρωτών και παράλληλα να 
προχωρήσουν σε ρυθμίσεις για εκείνη την κατηγορία των δανειοληπτών που δείχνουν 
ότι έχουν αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους. Το βάρος, επομένως, πέφτει στις 
τράπεζες και όχι στους δανειολήπτες. Και τούτο ενισχύεται από την περίεργη διστα-
κτικότητα που έχουν δείξει μέχρι τώρα σε σχέση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, έναν 
θεσμό άλλωστε τον οποίο οι ίδιες είχαν προτείνει. Οι Έλληνες πολίτες δεν είναι πλέον 
διατεθειμένοι να επωμιστούν επιπρόσθετα βάρη για χάρη των τραπεζών είτε αυτά θα 
προκύψουν μέσω της «προληπτικής πιστωτικής γραμμής» είτε αυτά θα είναι στο μέλλον 
αποτέλεσμα άλλων μηχανισμών».

Παράλληλα τονίστηκε ότι ο προγραμματισμός της ΓΣΕΒΕΕ δεν πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στην προστασία των επαγγελματιών που είναι οιονεί μισθωτοί απασχολούμενοι, 
μολονότι η μέριμνά της Συνομοσπονδίας πρέπει κατά προτεραιότητα να είναι προσανα-
τολισμένη σε αυτούς, αλλά παράλληλα και την ίδια στιγμή οφείλει να επικεντρωθεί και 
στις επιχειρήσεις αυτές που παρόλο που είναι μικρού μεγέθους δείχνουν δυναμισμό.    

Τέλος σημειώθηκε ότι η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει και στο μέλλον τις προσπάθειές της σε 
συνεργασία με τις άλλες Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ώστε να αναδειχθούν τα προβλήμα-
τα των ΜμΕ και από κοινού να αντιμετωπισθούν, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό τους 
ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ευρώπης και την έξοδό της από την στασιμότη-
τα, κάτι που άλλωστε έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενική Συνέλευση
ΓΣΕΒΕΕ

η
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Η έρευνα εισοδήματος και δαπανών νοικοκυριών 2017 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναδεικνύει τους σημαντικούς περι-
ορισμούς που διέπουν την εγχώρια ζήτηση ως μηχανισμού τροφοδότησης του ΑΕΠ.

Τα ευρήματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενισχύουν την υπόθε-
ση της σχετικής σταθεροποίησης της οικονομίας, της ενίσχυσης της 
απασχόλησης και συνακόλουθα της εγχώριας κατανάλωσης, χωρίς 
όμως αυτό να συνδέεται με βελτίωση του επιπέδου ευημερίας για την 
πλειονότητα των νοικοκυριών, ούτε με δομικές αλλαγές στο μοντέλο 
ζήτησης. Από τα επίσημα στοιχεία γίνεται σαφές ότι η σύνθεση του 
εθνικού εισοδήματος παραμένει αναλλοίωτη, καθώς η σχέση κατανά-
λωσης- επένδυσης δε μεταβλήθηκε σημαντικά μέσα στην κρίση (90% 
ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση-10% ακαθάριστος σχηματισμός 
παγίου, προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φθινόπωρο 2017). 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγι-
νε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 
1006 νοικοκυριών, στο διάστημα 15 έως 21 Νοεμβρίου 2017 έχουν 
ως εξής:

1. Οριακή βελτίωση παρατηρείται αναφορικά με την εισοδηματική κινητικότητα. Πάνω από 1 στα 3 νοικοκυριά 

(34,2%) δηλώνει ότι διαβιώνει με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική 

κλίμακα (έως 10,000€).

2. Το 62,4% των νοικοκυριών παρουσίασε μείωση των εισοδημάτων το 2017 σε σχέση με το 2016, αλλά και 

ένα αυξανόμενο ποσοστό (35,6% έναντι 22,2% στην έρευνα 2016) δηλώνει σταθεροποίηση της εισοδημα-

τικής του κατάστασης. 

3. Σαφέστατη είναι η τάση διεύρυνσης της ανισότητας υπέρ των ανώτερων εισοδηματικών κλιμακίων (στην 

κατηγορία άνω των 30,000€ παρουσιάζεται αύξηση στο 14,1% του πληθυσμού). 

4. Το 14,6% των νοικοκυριών δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βα-

σικές τους ανάγκες. Το φαινόμενο της εισοδηματικής επισφάλειας εμφανίζεται σταθερά υψηλό, καθώς 

στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ανάγκης πληρωμής 500€, το 16,3% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να την 

πραγματοποιήσει, ενώ το 52,2% θα κάλυπτε αυτή τη δαπάνη με μεγάλη δυσκολία. Πάνω από 6 στα 10 

νοικοκυριά (61,1%) αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την επιβί-

ωση τους. 

5. Η σύνταξη παραμένει η κυριότερη πηγή εισοδήματος για περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά, παρά τις επί 

μέρους περικοπές.

6. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας σχεδόν 3 στους 4 ανέργους βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας 

ανεργίας, γεγονός που απειλεί με απαξίωση τον παραγωγικό ιστό και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

7. Η οικονομική περιθωριοποίηση δεν αφορά μόνο τον άνεργο πληθυσμό αλλά και ομάδες εργαζόμενων. 

Περισσότερα από 1 στα 5 νοικοκυριά (21,5%) έχουν ένα μέλος στην οικογένεια που εργάζεται για λιγότερα 

χρήματα από τον επίσημα καθορισμένο κατώτατο μισθό των 586€ (490,00€ καθαρή αμοιβή).

Σταθεροποίηση 
της οικονομίας 

και της 
κατανάλωσης 

με χαμηλές 
προσδοκίες 

για το μέλλον  

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Δεκέμβριος 2017 
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Χαμηλό επίπεδο κεδροφορίας για την πλειονότητα των επιχειρήσεων

Γενική 
Οικονομική 
Κατάσταση

Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον

Οικονομικοί
Δείκτες
Επιχειρήσεων

Ο δείκτης οικονομικού  

κλίματος σημειώνει 

ιστορικό υψηλό 

οκταετίας

Ζημιές ή 

μηδενικά κέρδη

Παρουσιάζει κέρδη

< 10.000

11% αύξηση των 
επενδύσεων με τον 

κλάδο της μεταποίησης 
να παρουσιάζει την 
μεγαλύτερη άνοδο 
ύψους 13,5 %

Αντιμετωπίζουν

αθέμιτο 
ανταγωνισμό

Παρά το ευνοΐκό κλίμα διατηρούνται οι διαρθρωτικές αδυναμίες 

2στις3 

Δηλώνει ότι

καινοτομεί

Ασκεί 
εξαγωγική

δραστηριότητα

της 

παραγωγικής 
δυναμικότητας των 

ΜΜΕ παραμένει 
ανεκμετάλλευτη

Αγεφύρωτο το χάσμα 
μεταξύ Βορρά και 

περιφέρειας στην ΕΕ

Πρόβλημα ρευστότητας

παρουσιάζουν 

6 στις 10 
επιχειρήσεις

20%45% 10%
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

8. Το φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης λαμβάνει χαρακτηριστικά παγίωσης, καθώς το 9,0% των 

νοικοκυριών δηλώνει ότι είχε ένα τουλάχιστο μέλος που μετανάστευσε στο εξωτερικό για να βρει εργα-

σία (τούτο συνδέεται με μεταβολή των όρων διαβίωσης για πάνω από 400,000 οικογένειες). Σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών αρχών, υπάρχει η εκτίμηση της μετανάστευσης περισσότερων 

από 710,000 Ελλήνων πολιτών από την απαρχή της κρίσης (2010-2016). Ανησυχητική θεωρείται η τάση 

συνέχισης του φαινομένου, καθώς το μεταναστευτικό ρεύμα δε φαίνεται να υποχωρεί. Το 40,1% των 

νοικοκυριών θα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αν υπήρχαν οι προϋπο-

θέσεις για εύρεση εργασίας. Στις νεότερες ηλικίες 18-34 ετών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 72,3%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

9. 1 στα 4 νοικοκυριά εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις το επό-

μενο έτος, και επιπρόσθετα το 14,8% των νοικοκυριών με ιδιόκτητο ακίνητο δηλώνει ότι αδυνατεί να 

πληρώσει τους φόρους για τα ακίνητα που διαθέτει (ΕΝΦΙΑ). Παρά τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, η 

δυνατότητα ανταπόκρισης των νοικοκυριών στις φορολογικές τους υποχρεώσεις παρουσιάζει σημάδια 

βελτίωσης καθώς σε σχέση με το 2016 καταγράφεται μια μείωση 9 ποσοστιαίων μονάδων των νοικοκυ-

ριών που δηλώνει ότι δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις φορολογικές τους υποχρεώσεις (25% το 

2017, από 34% στην έρευνα του 2016).

10. Από τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις στο 48,3% των 

στεγαστικών δανείων (αυξημένο ποσοστό από το 40% το 2016). Ωστόσο, 1 στα 5 (18,6%) νοικοκυριά 

εκφράζει φόβο για απώλεια της κατοικίας τους εξ αιτίας των συσσωρευμένων υποχρεώσεων που ήδη 

έχουν και επιπρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν (δανειακές, φορολογικές και άλλες).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

11. Διευρύνεται ο αριθμός των νοικοκυριών που δήλωσε ότι αύξησε την ιδιωτική δαπάνη για υγειονομική 

και φαρμακευτική περίθαλψη (4η συνεχή χρονιά) και θέρμανση.  Αυτό το εύρημα αναδεικνύει την ανάγκη 

άμεσης ενεργοποίησης του νεοσύστατου προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο σύνολο 

του πληθυσμού καθώς και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τις δημόσιες δομές υγείας. 

Η τάση διεύρυνσης της ιδιωτικής δαπάνης για την εξασφάλιση αγαθών κοινωνικού χαρακτήρα (υγεία, 

θέρμανση) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνική ευημερία εν γένει.

12. Το 47,8% των νοικοκυριών δήλωσε ότι ανέβαλλε ή καθυστέρησε να λάβει ιατρικές συμβουλές  και θεραπεί-

ας λόγω οικονομικής αδυναμίας.  Πάνω από 1 στα 3 νοικοκυριά έχει καθυστερήσει να επισκευάσει οικιακή 

ηλεκτρική συσκευή και να κάνει service στο αυτοκίνητο.

13. Αξιοσημείωτη αύξηση, σημείωσε η χρήση του πλαστικού χρήματος για την κάλυψη των υποχρεώσεων του 

νοικοκυριού. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν θεαματική μεταβολή των τάσεων σχετικά με τις συναλλα-

κτικές συμπεριφορές των καταναλωτών, καθώς πλέον το 74% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί πλαστικό 

χρήμα και e-banking για αγορά αγαθών και πληρωμή λογαριασμών.

14. Στο σκέλος της αξιολόγησης της φορολογικής πολιτικής, φαίνεται να αποτελεί ευρύ αίτημα της κοινωνί-

ας ότι για να λειτουργήσουν αποδοτικά οι φόροι («να πιάσουν τόπο») θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες 

από την κυβέρνηση στον τομέα υγείας (73,2%), την εκπαίδευση (45,8%) και την τόνωση της απασχόλησης 

και των επενδύσεων (40,0%).
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Σταθερά υψηλή η έκθεση στα ληξιπρόθεσμα χρέη

80% 

3  στις  4  

8  στις  10  

Απασχόληση

Οικονομικές 
υποχρεώσεις

Ηλεκτρονικές
συναλλαγές

Καθυστέρηση

έγκαιρης

καταβολής 

μισθών

Απασχολεί 
προσωπικό 
με ευέλικτες 

μορφές 
απασχόλησης

Εντυπωσιακή
 αύξηση 

των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών

Οι τάσεις αποκλιμάκωσης της ανεργίας συνεχίζονται

Θετικές οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα

Προσλήψεις       Απολύσεις

Επιχειρήσεις 
αντιμέτωπες 

με κατασχέσεις 
& δέσμευση 

λογαριασμών

Οφείλει σε εφορία 
ή / και ασφαλιστικά 

ταμεία

Μετ΄εμποδίων η υπαγωγή 
στον εξώδικαστικό μηχανισμό. 

60.000 δυνητικοί δικαιούχοι 
σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία και στην 

απροθυμία των τραπεζών

44,8% 36,7%

81.000 25%

επιχειρήσεις διαθέτουν 

e-banking

υποστηρίζουν ότι η θεσμοθέτηση 
ακατάσχετου λογ/σμού θα 
ενισχύσει τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές

 στις

 στις

των επιχειρήσεων 

διαθέτουν τερματικό POS

>
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Με τη συμμετοχή πλήθους 
εθνικών και ευρωπαϊ-
κών φορέων, περιφε-

ρειακών αρχών, πανεπιστημίων 
και ινστιτούτων της Μεσογείου 
πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το 10 Φεβρουαρίου στη Νάπο-
λι της Ιταλίας (στο συνεδριακό 
χώρο Mostra d’ OltreMare), η 
ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η 

Ακαδημία Αβινιόν και η Ευρωπαϊ-
κή Οικονομική Επιτροπή, υπό την 
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής με θέμα την αποτελεσματική 
διαχείριση κρίσεων που προκύ-
πτουν έπειτα από την εκδήλωση 
ακραίων φυσικών φαινομένων 
και καταστροφών.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώμης, 

των οργανώσεων και των επιχει-
ρήσεων σχετικά με τη βέλτιστη 
ανταπόκριση των τοπικών και 
περιφερειακών οικονομιών και 
κοινωνιών στις επιπτώσεις που 
προκαλούνται από τις φυσικές 
καταστροφές, την πλημμελή προ-
ετοιμασία και την ελλιπή ή απο-
σπασματική γνώση παρέμβασης. 
Παράλληλα, στο επίκεντρο της 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΒΙΝΙΟΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
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ημερίδας βρέθηκε η διαμόρφω-
ση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πο-
λιτικής αλληλεγγύης και ταχείας 
αντίδρασης που στόχο έχει την 
ελαχιστοποίηση των σοβαρών 
οικονομικών και κοινωνικών συ-
νεπειών στις περιοχές που υφί-
στανται τη μήνι των φυσικών 
φαινομένων.

Την έναρξη των εργασιών  της 
ημερίδας κήρυξαν η Πρόεδρος 
της Mostra d’ OltreMare κα. 
Donatella Chiodo και ο Αντιδή-
μαρχος της Νάπολι Enrico Panini, 
ενώ βιντεοσκοπημένη παρέμβα-
ση έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, 
αρμόδιος για την ανθρωπιστική 
βοήθεια και την διαχείριση κρί-
σεων Χρήστος Στυλιανίδης. Τις 
ειδικές πολιτικές τους για το στό-
χο της βιώσιμης αστικής ανάπτυ-
ξης Περιέγραψαν οι αντιδήμαρχοι 
της Αθήνας κα. Μυριβήλη και της 
Θεσσαλονίκης κ. Δημαρέλος. 

Η ΓΣΕΒΕΕ η οποία εκπροσωπή-
θηκε από τον Πρόεδρο Γ. Καββα-
θά και το επιστημονικό στέλεχος 
Δ. Μπίμπα, εξέφρασε την υπο-
στήριξή της στην ανάπτυξη πο-
λιτικών και τεχνικών εργαλείων 
διαχείρισης κρίσεων όπως είναι η 
συγκρότηση μιας ενιαίας για την 
Ευρώπη επιτελικής και επιχειρη-
σιακής μονάδας αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων (one stop 
emergency shop/ task Force for 
disaster management), η δη-
μιουργία ειδικού ταμείου αλλη-
λεγγύης για τις επιχειρήσεις που 
πλήττονται, η εφαρμογή ειδικών 
φορολογικών ρυθμίσεων κα-
θώς και η ταχεία αποκατάσταση 
ζημιών). 

Την ημερίδα χαιρέτισαν επί-
σης ο Πρόεδρος της Ακαδη-
μίας Αβινιόν και εκπρόσωπος 
της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ κ. Παν. 

Γκόφας, ο εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ 
Henri Malosse, ο Διευθυντής της 
UEAPME Luc Hendrixx και ο εκ-
πρόσωπος της ETUC κ. Danilo 
Zuliani.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπρο-
σωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο 
από τον επικεφαλής της Μονά-
δας Έκτακτης Αντιμετώπισης και 
Ασφάλειας κ. Billing, ο οποίος 
παρουσίασε το σχέδιο δράσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρω-
παϊκής στρατηγικής αντιμετώπι-
σης κρίσεων έπειτα από φυσικές 
καταστροφές.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας 
εκπρόσωποι από ερευνητικά ιν-
στιτούτα και πανεπιστήμια της 
Ιταλίας παρουσίασαν πορίσματα 
μελετών σχετικά με τους κινδύ-
νους που αντιμετωπίζουν οι ευ-
ρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου 
από τις φυσικές καταστροφές, και 
υπογράμμισαν την ανάγκη δημι-
ουργίας πολιτικών ευαισθητοποί-
ησης και εκπαίδευσης των πολι-
τών, των Επιχειρήσεων και των 
αρχών για την ασφαλή απόκριση 
πάνω στα ζητήματα των φυσι-
κών καταστροφών κάθε μορφής 
(πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, 
μολύνσεις υδάτων).

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ δήλω-
σε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης 
ότι «η ενιαία ευρωπαϊκή στρα-
τηγική  και η αμοιβαία στήριξη 
των ευρωπαϊκών χωρών απένα-
ντι σε κρίσεις που προκύπτουν 
από φυσικές καταστροφές απο-
τελεί έμπρακτη έκφραση αλλη-
λεγγύης αλλά  και συνιστά την 
καλύτερη απάντηση σε όλες τις 
φωνές που ενισχύουν τις φυγό-
κεντρες τάσεις, ιδιαίτερα σήμερα 
που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια 
φάση έντονων διεργασιών και 

διαμόρφωσης μιας νέας ατζέντας  
για την αντιμετώπιση των σύγ-
χρονων προκλήσεων.

 (ολόκληρο το κείμενο της τοποθέ-
τησης του Προέδρου κ. Γ Καββαθά 
μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσε-
λίδα της ΓΣΕΒΕΕ)
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To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στις 9 Μαρτίου 2018 
σε διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες με θέμα 
«ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας των κοινωνι-
κών εταίρων». 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τις ευρωπαϊκές οργα-
νώσεις κοινωνικών εταίρων BusinessEurope(μεγάλες 
επιχειρήσεις), CEEP (δημόσιοι υπάλληλοι), UEAPME 
(μικρές επιχειρήσεις) και ETUC (εργαζόμενοι του ιδιω-
τικού τομέα) με σκοπό την παρουσίαση και τη συζήτη-
ση των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που υλοποί-
ησαν κατά το προηγούμενο έτος. 

Κατά την συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
έγινε τοποθέτηση από το στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
κο Δημήτρη Γιακούλα, ο Οποίος παρουσίασε  συνοπτι-
κά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί 
εταίροι στην Ελλάδα αναφορικά με το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων. 

Σημειώνεται ότι το συνέδριο αυτό αποτέλεσε τη συ-
νέχεια κλειστών σεμιναρίων τα οποία έλαβαν χώρα 
στην Πράγα στις 14&15 Σεπτεμβρίου 2017 και στη 
Ρώμη στις 4&5 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Στα σεμινάρια 
αυτά είχαν παρουσιαστεί τα πρώιμα αποτελέσματα 
της έρευνας καθώς και περιπτώσεις χωρών όπως της 
Ελλάδας η οποία παρουσιάστηκε στην Πράγα από το  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από κοινού με στελέχη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και 
της ΕΣΕΕ ως ένα παράδειγμα υλοποίησης δράσεων 
ανάπτυξης ικανοτήτων κοινωνικών εταίρων.

Στο πλαίσιο αυτό οι Έλληνες κοινωνικοί εταίροι απο-
φάσισαν να εντείνουν τη συνεργασία Τους, αναπτύσ-
σοντας ένα κείμενο με τις θέσεις τους το οποίο να 
επικοινωνήσουν μέσω των αντίστοιχων οργανώσεων 
κοινωνικών εταίρων στις οποίες έχουν εκπροσώπηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου στην 
ανάπτυξη 
της θεσμικής 
ικανότητας των 
κοινωνικών 
εταίρων
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Την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ 
στην Αθήνα εκδήλωση η οποία συνδιοργανώθη-

κε με την Ευρωπαϊκή οργάνωση «Πρότυπα στις Μικρές 
Επιχειρήσεις» (SBS - ‘Small Business Standards’), σε 
συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότη-
τας/ Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

Την ημερίδα, με τίτλο «Πρότυπα και μικρές επιχει-
ρήσεις: προκλήσεις και ευκαιρίες», τίμησαν με την 
παρουσία τους και τις παρουσιάσεις τους η Ειδική 
Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, κ. Ευγε-
νία Φωτονιάτα, η Γενική Γραμματέας της UEAPME, κ. 
Véronique Willems, η κ. Annalisa Tessarolo, εκπρό-
σωπος της Γενικής Διεύθυνσης «Ανάπτυξη» της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, η κ. Christel Davidson, Διευθύντρια 
της SBS, ο κ. Γιώργος Φρυσσαλάκης, Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, ο Δρ Φραγκούλης Κρόκος, Διευθυντής 
Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ο Δρ Στέλιος Λαμπρα-
κόπουλος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευα-
στών (ΠΟΒΑΣ), και η κ. Λένα Τσικούρη, Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωμα-
τούχων Αισθητικών Ελλάδας (ΟΣΕΔΑΕ). 

Στην ημερίδα αναδείχθηκαν τα οφέλη της χρήσης 
προτύπων για τη μικρή επιχείρηση, αλλά και τα εμπό-
δια που συναντούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ημερίδα SBS 
- ΓΣΕΒΕΕ για 

τα πρότυπα 
και τις μικρές 
Επιχειρήσεις

προσπάθειά τους να τα εφαρμόσουν. O Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, αναφέρθηκε στην 
ανάγκη συνεργασίας για την ανάπτυξη και αξιοιποίηση  
προτύπων ουσιαστικών και αποτελεσματικών για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στην καίρια σημασία 
της υιοθέτησης προτύπων σε κλάδους που εκπροσω-
πεί η Γενική Συνομοσπονδία, λόγω της άμεσης συνάρ-
τησης τόσο με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρών επιχειρήσεων, όσο και με τη δημιουργία 
προϋποθέσεων ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων 
και υπηρεσιών και επένδυσης σε αυτά.   
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Στις 26/02/2018 ολοκληρώθηκε το έργο 
«EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa», που συγ-
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκα-

οσμιοποίησης (ΕΤΠ), για την παροχή έκτακτης και άμεσης 
βοήθειας ενίσχυσης και υποστήριξης απολυμένων ατόμων 
της εταιρείας Σουπερ Μάρκετ Λάρισα και νέων (15-29 ετών) 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με πεδίο εφαρμογής τις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Κεντρι-
κής Μακεδονίας (Κατερίνη), οι οποίες επλήγησαν από την 
παύση λειτουργιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το έργο 
αποσκοπούσε στην επανένταξη, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι, στην αγορά εργασίας των ως άνω κα-
τηγοριών ωφελούμενων και υλοποιήθηκε με φορέα χρημα-
τοδότησης και διαχείρισης την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, το-
μέας απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας, υπό την 
ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (δικαιούχος έργου) με τη συμμετοχή των 
ΙΜΕ - ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ - ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ - ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, 
ΑΝΚΑ & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΛΚΕ (συμμετέχοντες φορείς). 

Καταληκτικά και μέσω ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης επιχειρηματικό-
τητας υλοποιήθηκαν:

 � 24.475 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής προς όφελος 979 ατόμων (497 απολυμένοι & 482 άνεργοι), για 
την ενδυνάμωση και την επανένταξή τους στην εργασία,

 � 52 επιχειρηματικά σχέδια, για τη λήψη χρηματοδότησης για την υποστήριξη της υπό σύστασης ή εν ενερ-
γεία επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

 � 43 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (κατανομή σε θεματικά αντικείμενα: Υπάλληλοι Γραφείου 13, 
Διαχείριση αποθήκης 3, Πωλητής Λιανικής 23, Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου 3, Προώθηση πωλή-
σεων 1) προς όφελος 861 ατόμων (430 NEETs & 431 απολυμένοι), συνολικής διάρκειας 300 ωρών, που 
οδήγησαν σε εξετάσεις πιστοποίησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για 825 άτομα (415 απολυμένοι & 410 
άνεργοι) και παρείχαν στοχευμένες γνώσεις και δεξιότητες όπως αυτές προέκυψαν από α) διατυπωμένες 
μέσω του εθνικού συστήματος διάγνωσης αναγκών απαιτούμενες δεξιότητες, β) από το ατομικό επαγγελ-
ματικό σχέδιο δράσης του κάθε ωφελούμενου,

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟΛΥΜΈΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΤΑΙΡΈΙΑ 
SUPERMARKET LARISSA & ΝΈΩΝ 
ΈΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(NEETS)
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Η αποστολή των στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (κ.κ. Α. 
Αγγελάκης, Δ. Γιακούλας) στις Βρυξέλλες πραγ-
ματοποιήθηκε στις 01-02/02/2018 με την υπο-

στήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περι-
φέρειας Αττικής, και εντός του πλαισίου του μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ ΠΤΑ Περιφέρειας Αττικής και ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας (01/02/2018) 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους δυο 
Ιταλικών περιφερειών (Umbria και Calabria). Στο πλαίσιο 
των συναντήσεων αναλύθηκαν ζητήματα σχετικά με τις 
περιφερειακές στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης» και 

το σημαντικό ρόλο των μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέ-
ον, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα 
στους φορείς και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως προς την προοπτι-
κή αναζήτησης χρηματοδοτικών ευκαιριών σε θεματικά 
πεδία όπως καινοτομία, συνεργασίες (clusters), κυκλική 
οικονομία και δεξιότητες. 

Εν συνεχεία, τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του Περι-
φερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής (κ. 
Σ. Νικολαρόπουλος, Διευθυντής του ΠΤΑΑ και κ. Γ. Καλ-
πούνιας, προϊστάμενος τμήματος οικονομικής διαχείρι-
σης ΠΤΑΑ) παρευρέθηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία στις 
Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία  της Γενικής Γραμματείας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Εθνικού Κέντρου Τεκ-
μηρίωσης (EKT), της Ελληνικής Πρεσβείας Βρυξελλών, 
της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών (ΕΚΒ) και του 
Συλλόγου Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών 
(ΣΕΥΔΟ). Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν ο κ. Λόης Λα-
μπριανίδης, Γενικός  Γραμματέας  Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και η κα Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του  Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT).

Στις 02/02/2018 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμέ-
νη συνάντηση στην Ελληνική Πρεσβεία με τον Εμπορι-
κό Ακόλουθο, υπεύθυνο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων κ. Αναστάσιο Παπαθωμά. Ο κ. Παπαθωμάς 
ενημέρωσε τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη διάρθρω-
ση της αγοράς του Βελγίου, τις εμπορικές σχέσεις με τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και τις επενδυτικές ευκαι-
ρίες και δυνατότητες.

Αποστολή στις 
Βρυξέλλες για την 
πραγματοποίηση 
διμερών επαφών 
και επιχειρησιακών 
συναντήσεων, σε 
συνεργασία με 
το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Αττικής 
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Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επι-
χειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕ-

ΒΕΕ), πραγματοποίησαν,  στις 30 Μαρτίου 
2018 στην κεντρική δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
θεματικό εργαστήριο για τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλά-
δα. Αφορμή στάθηκε η δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων του τρίτου κύκλου της 
πανελλαδικής έρευνας,  με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον κ. Θανάση Καραλή, Καθη-
γητή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
αναφορικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια 
συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου 
μάθηση.

Εκτός του επιστημονικού υπευθύνου της 
έρευνας και επιστημονικών στελεχών των 
δύο ινστιτούτων, στο θεματικό εργαστήριο 
συμμετείχαν επιλεγμένοι συνομιλητές - κα-
θηγητές πανεπιστημίου, στελέχη φορέων 
της δια βίου μάθησης, στελέχη επιχειρήσε-
ων -  που γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα 
της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα.

Θεματικό 
εργαστήριο για 
τη συμμετοχή 
των ενηλίκων 
στη διά βίου 
μάθηση 
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Το θεματικό εργαστήριο αναπτύχθηκε σε τρία μέρη: 
στο πρώτο μέρος έγινε μια σύντομη εισήγηση – πα-
ρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας από τον επι-
στημονικό υπεύθυνο κ. Καραλή. Στο δεύτερο μέρος 
διεξήχθη μια αναλυτική συζήτηση, εν είδη ομάδας 
εστιασμένης συζήτησης (focus group), με έμφαση 
στα ακόλουθα θέματα:

 � Η συμμετοχή των ενηλίκων στη ΔΒΜ στην 
Ελλάδα παραμένει διαχρονικά μικρή. Ποιες 
θεωρείτε ότι είναι οι αιτίες, τα βασικά προβλή-
ματα και οι προοπτικές;  Επιπλέον, αναφορικά 
με την επαγγελματικά προσανατολισμένη μά-
θηση ενηλίκων, μήπως οι ανάγκες της αγοράς 
εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες καλύπτο-
νται με άλλους τρόπους ή είναι μικρότερες, 
έτσι ώστε δεν προκαλείται έντονη και ενεργή 
ζήτηση συνεχούς μάθησης;

 � Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η ΔΒΜ 
όπως σχεδιάζεται και υλοποιείται σήμερα στην 
Ελλάδα αυξάνει, αντί να μειώνει, τις ανισότη-
τες. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως αντιμετωπί-
ζεται; Επίσης, όπως σημειώνει η έρευνα «όσο 
πιο σταθερή είναι η θέση κάποιου στην αγο-
ρά εργασίας τόσο περισσότερες πιθανότητες 

έχει να συμμετάσχει σε πρόγραμμα διά βίου 
εκπαίδευσης»: Πως εξηγείται η μεγαλύτερη 
συμμετοχή στη ΔΒΜ των εργαζομένων σε σχέ-
ση με τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
άνεργους; 

 �  Η μελέτη έδειξε αύξηση της συμμετοχής από 
το 2011 μέχρι το 2015 και αξιοσημείωτη μεί-
ωση 6% το 2016. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύ-
ρημα της έρευνας του 2016 είναι «η άνοδος 
των ποσοστών σχετικά με τον παράγοντα που 
συνδέεται με την ποιότητα των προγραμμάτων 
(«η ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων 
δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα»).» Πως εξη-
γείται αυτό το εύρημα και με ποιους τρόπους 
θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί;

Η παρουσίαση της έρευνας και η συζήτηση που 
αναπτύχθηκε τροφοδότησε, στο τρίτο μέρος του 
θεματικού εργαστηρίου, τον προβληματισμό και το 
διάλογο με στόχο τη διατύπωση  προτάσεων πολι-
τικής για τη βελτίωση της κατάστασης και των πα-
ραγόντων που κρατούν τη συμμετοχή στην διά βίου 
μάθηση στην Ελλάδα σε χαμηλό επίπεδο σε σύγκρι-
ση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε..
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Συνεχίζεται η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έγκαι-
ρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων -  Early Warning Europe 
– COSME. 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένης διάγνωσης 
της επιχείρησης και υπηρεσίας mentoring σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο και Ιωάννινα. 

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές εκδη-
λώσεις στις περιφερειακές δομές Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων. Και οι 
δύο εκδηλώσεις έγιναν σε συνεργασία με το τοπικό Επιμελητήριο και 
με την παρουσία όλων των θεσμικών φορέων που άπτονται της το-
πικής επιχειρηματικότητας, όπως οι Περιφέρειες και οι Αναπτυξιακές 
τους, οι Δήμοι,  οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες. 

Σκοπός και των δύο εκδηλώσεων ήταν η παρουσίαση του Προγράμ-
ματος και η ενημέρωση της τοπικής επιχειρηματικότητας για τη φιλο-
σοφία του έργου, το σκοπό του και τα οφέλη που αυτό παρέχει σε επι-
χειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στις συναντήσεις αυτές 
διερευνήθηκε η επιπλέον ενίσχυση της συνεργασίας του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με τα κατά τόπους θεσμικά πρό-
σωπα που έχουν την δυνατότητα ενίσχυσης της δράσης σε επίπεδο 
δημοσιότητας  και Εξωστρέφειας, αλλά και η απάντηση σε ερωτήμα-
τα που εύλογα δημιουργούνται από την υλοποίηση κάθε καινοτόμου 
δράσης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

Στις δύο εκδηλώσεις παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώρ-
γος Καββαθάς ο οποίος προλόγισε το Πρόγραμμα Έγκαιρης Προειδο-
ποίησης Επιχειρήσεων, αλλά και στελέχη διαχείρισης και υλοποίησης 
του Προγράμματος ώστε να είναι εφικτή η δια ζώσης ενημέρωση σε 
μεμονωμένους επιχειρηματίες, αλλά και συλλογικότητες. 

Στην παρούσα φάση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αριθμεί περίπου εκα-
τό επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέ-
χουν στο έργο, το οποίο περιλαμβάνει εξατομικευμένη διάγνωση της 
κατάστασης της επιχείρησης και παροχή υπηρεσιών μέντορινγκ. Το 
Πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε όλες τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

«Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Έγκαιρης 
προειδοποίησης 

επιχειρήσεων και 
2ης ευκαιρίας 
στην Ελλάδα»
Early Warning 

Europe - COSME 
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Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ από την 
1/12/2016 συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο «LIVE SKILLS» 
(Δημιουργική οικονομία με έμφαση στους τομείς Οπτικοα-

κουστικών 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, Βουλγα-
ρία) και επικεφαλής εταίρος είναι το Βρετανικό Συμβούλιο.

Σκοπός του Έργου είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη οριζοντίων 
επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στους δημιουργικούς 
κλάδους των οπτικοακουστικών μέσων και των ζωντανών παρα-
στάσεων, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνάφεια της αρ-
χικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των χωρών 
που συμμετέχουν. 

To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, το συντονισμό 
και την υλοποίηση του ερευνητικού μέρους του έργου που αφο-
ρά στη διερεύνηση αναγκών για δεξιότητες στους δημιουργικούς 
κλάδους στις τέσσερις χώρες της περιοχής συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, στις 19-21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο 
Βουκουρέστι, η τρίτη εταιρική συνάντηση του έργου, όπου, με-
ταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Δημήτρη Γιακούλα και Αντώνη Αγγελάκη τα τελικά αποτελέσματα 
της έρευνας. 

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.

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνεται σε έκθεση η οποία θα 
δημοσιευτεί και θα παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες στην 
Ευρώπη καθώς και σε ένα οδηγό καλών πρακτικών και επιλεγμέ-
νων περιπτώσεων.

3η εταιρική 
συνάντηση 
εργασίας  
για το έργο
«LiveνSkills», 
στο 
Βουκουρέστι
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Η ΓΣΕΒΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλλει σημαντική προσπά-
θεια ώστε να ενισχυθεί η σχέση της αγοράς εργασίας και του κόσμου 
των επιχειρήσεων με τις εκπαιδευτικές διαδρομές της δευτεροβάθ-

μιας και μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Βασική συλλογιστική της συγκεκριμένης πρακτικής είναι η δημιουργία νέων 
επαγγελματιών και εργαζομένων με επίκαιρες και σύγχρονες γνώσεις, οι 
οποίες να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των 
επαγγελμάτων. 

Ακολουθώντας και τις γενικότερες τάσεις που έχουν αναπτυχθεί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, ως βασικό εργαλείο βελτίωσης της σχέσης εκπαίδευσης και 
εργασίας αναδεικνύεται η μαθητεία, η εναλλαγή δηλαδή του χρόνου μάθησης 
μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Βασικά χαρακτηριστικά της 
μαθητείας αποτελούν η ένταξη στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, η απόκτηση 
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η 
ύπαρξη αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης για τους μαθητευόμενους, καθώς 
και η ύπαρξη σύμβασης μεταξύ επιχείρησης και μαθητευόμενου ή και του 
φορέα εκπαίδευσης. 

Στην Ελλάδα στην παρούσα φάση υφίστανται δύο κύρια συστήματα μαθητεί-
ας. Το πρώτο το παραδοσιακό σύστημα των Επαγγελματικών Σχολών Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ), καθώς και το νεοσύστατο «Μεταλυκειακό έτος- Τάξη 
Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), το οποίο μετράει ήδη δύο 
χρόνια δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η επιτυχία της μαθητείας συνδέεται άμεσα με 
την ενεργητική συμμετοχή των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών επιχει-
ρήσεων θα ήταν σκόπιμο να υποστηριχθεί έμπρακτα ο συγκεκριμένος θεσμός, 
μέσω της προσφοράς θέσεων μαθητείας Ως ορισμένα από τα βασικότερα 
πλεονεκτήματα του συστήματος μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Προσφορά 
θέσεων 
Μαθητείας 
από μικρές 
επιχειρήσεις

οι μαθητευόμενοι βρίσκονται στις 
επιχειρήσεις 4 ημέρες την εβδομάδα 
(από 24 έως 28 ώρες), ενώ μία μέρα 
παρακολουθούν μαθήματα θεωρητι-
κά και εργαστηριακά στις εκπαιδευτι-
κές δομές

οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν μεταξύ ενός μεγάλου 
αριθμού ειδικοτήτων με βάση το πε-
δίο δραστηριοποίησής τους και τις 
ανάγκες τους

η ύπαρξη δύο παράλληλων συστη-
μάτων συμβάλλει ώστε οι ίδιες οι 
επιχειρήσεις να επιλέξουν με βάση 
την χρονική περίοδο που επιθυμούν 
να εμπλακούν στο πρόγραμμα (2 έτη 
σε περίπτωση μαθητευόμενου από 
τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και 9 μήνες σε 
περίπτωση μαθητευόμενου αποφοί-
του ΕΠΑΛ)

η αμοιβή των μαθητευόμενων ανέρ-
χεται στο 75% του ημερομίσθιου του 
ανειδίκευτου εργάτη. Παρ’ όλα αυτά, 
το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής 
επιδοτείται, ως εκ τούτου οι επιχειρή-
σεις καταβάλλουν ημερησίως 9,35€

με βάση το καινούργιο πλαίσιο ποιό-
τητας για τη μαθητεία προβλέπεται η 
παροχή συγκεκριμένων κινήτρων μη 
οικονομικού χαρακτήρα για τη συμ-
μετοχή των επιχειρήσεων στη μαθη-
τεία, όπως η θεσμοθέτηση βραβείων 
για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 
καθώς και η αντιστοίχιση των ανα-
γκών των επιχειρήσεων με τις δεξιό-
τητες των μαθητευόμενων

η μάθηση στην εργασία ακολουθεί 
συγκεκριμένες προδιαγραφές που 
στηρίζονται στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της κάθε ειδικότητας, λαμ-
βάνοντας όμως υπόψη τοπικές και 
κλαδικές ιδιαιτερότητες, καθώς και 
τις ανάγκες της επιχείρησης

1

4

2

5

3

6



21
www.imegsevee.gr

Κατά τα τελευταία χρόνια η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, έχει συμμετάσχει και 
υλοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό δράσεων 
που αφορούν τη βελτίωση του συστήμα-
τος μαθητείας με έμφαση, στην ενίσχυση 
της συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και των εκπροσώπων των ΜμΕ σε τοπικό 
και κλαδικό επίπεδο, στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των επιχειρήσεων, αλλά και 
στη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πλαισί-
ου μάθησης στο χώρο εργασίας, στη βάση 
των πραγματικών αναγκών μαθητευόμε-
νων και επιχειρήσεων. Επίσης, ανέπτυξε 
έναν σημαντικό αριθμό συνεργασιών με 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς κρα-
τικούς και μη, προκειμένου να αποκτηθεί 
σημαντική τεχνογνωσία συμβάλλοντας 
ενεργά στην ουσιαστική βελτίωση του συ-
στήματος κατά τα τελευταία χρόνια.  

Δεδομένου του γεγονότος, ότι ο θεσμός 
της μαθητείας είναι ένα πολύ χρήσιμο ερ-
γαλείο υποστήριξης τόσο των νέων αν-
θρώπων για την ομαλή μετάβασή τους από 
την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας όσο 
και  των ίδιων επιχειρήσεων που με τον 
τρόπο αυτό προετοιμάζουν και βελτιώνουν 
το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για 
τις εργασίες τους, θα ήταν σκόπιμο να στη-
ριχθεί έμπρακτα ο συγκεκριμένος θεσμός. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπο-
ρούν να προσφέρουν θέσεις μαθητεί-
ας στη νέα δικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ  
(http://www.oaed.gr/angelia-theseon-
matheteias ) μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 
2018, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 
TAXISNET. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις ει-
δικότητες μπορούν να αναζητηθούν στις 
ιστοσελίδες http://www.oaed.gr/epas 
(ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) και https://www.minedu.
gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia 
(ΕΠΑΛ Υπουργείου Παιδείας). 

Αναφορικά με τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για 
τη Μαθητεία, καθώς και την υλοποίηση 
σχετικών Έργων οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα                             
www.imegsevee.gr 
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Παρουσίαση δράσεων 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέας 

της UEAPME κ. Véronique Willems,  

με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. 

Καββαθά και τον Αντιπρόεδρο της 

UEAPME κ. Δ. Ασημακόπουλο στα 

γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

κ. Γ. Καββαθά με το επιτελείο του 

Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου 

κ. A. Tajani στις Βρυξέλλες  

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση Προέδρου και εκπρο-

σώπου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κ. 

Παναγιώτη Γκόφα,   με τον Πρόεδρο 

της ΕΟΚΕ κ.  Γιώργο Ντάσση, όπου 

αναπτύχθηκαν τα κύρια ζητήματα 

που απασχολούν τις ΜμΕ καθώς 

επίσης και ευρύτερα ζητήματα επί-

καιρων ευρωπαϊκών πολιτικών που 

αφορούν την ενιαία αγορά 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρουσίαση ετήσιας έρευνας εισο-

δήματος και δαπανών νοικοκυριών 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Πραγματοποίηση ενημερωτικής 

συνέντευξης τύπου στο ΒΕΘ για 

το πρόγραμμα «Δίκτυο έγκαιρης 

προειδοποίησης επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες  και 2ης 

ευκαιρίας επιχειρηματιών»

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στην ημερί-

δα που συνδιοργάνωσε η Ακαδημία 

AVIGNON με την ΕΟΚΕ στη Νάπολι 

με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων και 

Φυσικών Καταστροφών».

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Επίσκεψη στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ 

του Βούλγαρου Εμπορικού Ακό-

λουθου κ. Ιβάν Τσαλάκωφ, της 

Βουλγαρικής πρεσβείας και του 

Βουλγαρικού επιμελητηρίου, 

για την ανάπτυξη σχέσεων και 

συνεργασιών

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετοχή Προέδρου της ΓΣΕ-

ΒΕΕ στην Ολομέλεια της ΟΚΕ και 

στην εκδήλωση με θέμα το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης στο 

Ζάππειο 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συμμετοχή Επιστημονικού Συμβού-

λου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Μπίμπα στο 

Περιφερειακό συμβούλιο Ανατολι-

κής Αττικής με θέμα την παραγω-

γική ανασυγκρότηση Ανατολικής 

Αττικής

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Συμμετοχή Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

κ. Γ. Καββαθά στην Διάσκεψη της 

ΕΟΚΕ & ΟΚΕ   «Το μέλλον της Δημο-

κρατίας στην Ευρώπη»

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ στο 

συνέδριο του Ομίλου Δημοκρατία & 

Πολιτισμός– Ινστιτούτο Επιχειρημα-

τικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης 

με θέμα «Αγορά Εργασίας στη Ν. 

Ευρώπη»

8 & 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Πραγματοποίηση 2ης διεθνούς 

συνάντησης των Αθηνών για τις 

ΜμΕ με θέμα «Μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις και Οικονομική Δημοκρατία: 

μοχλοί ανάπτυξης και καινοτομίας» 

από τη ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνερ-

γασίας μεταξύ του Περιφερειακού 

ταμείου ανάπτυξης Δυτικής Μακε-

δονίας και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογι-

κής Σύμβασης Εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τις δράσεις και τις παρεμ-

βάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επισκεφθείτε τις 

ιστοσελίδες www.gsevee.gr,
 www.imegsevee.gr, 

www.kekgsevee.gr



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΘΗΝΑ
Αριστοτέλους 46, 104 33
Τηλ.: 210 8846852
Φαξ: 210 8846853
info@imegsevee.gr 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστημίου 170, 264 43 
Πάτρα
Τηλ.: 2610 438557
Φαξ: 2610 461766
patra@imegsevee.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κωλέττη 24, 546 27
Τηλ.: 2310 545967
Φαξ: 2310 546275
thessaloniki@imegsevee.gr
ΚΡΗΤΗ
Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 361040
Φαξ: 2810 361150
iraklio@imegsevee.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καστοριάς 2α, 413 35 Λάρισα
Τηλ.: 2410 579876
Φαξ: 2410 579878
larisa@imegsevee.gr
ΉΠΕΙΡΟΣ
Σταύρου Νιάρχου 94, 45 500
Ιώαννινα
Τηλ.: 26510 44727
Φαξ: 26510 44541
ioannina@imegsevee.gr


