


Στόχοι 

Ανάδειξη του ρόλου των μικρών επιχειρήσεων στην 
ελληνική οικονομία 

Ανάδειξη της σημασίας της συνδικαλιστικής συσπείρωσης

Ενίσχυση των αξιών της ενότητας, της συλλογικότητας, της 
αλληλεγγύης, της τεκμηρίωσης θέσεων, του διαλόγου και της 
αγωνιστικής διεκδίκησης

Ανάδειξη ξεχασμένων ή και άγνωστων πτυχών της ιστορίας του 
κόσμου των μικρών επιχειρήσεων και του συνδικαλιστικού 
κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων

Ανάδειξη της διαχρονικότητας κάποιων προβλημάτων και 
άντληση χρήσιμων διδαγμάτων από το παρελθόν για τη 
σημερινή δράση 



Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ:

Κεντρική εκδήλωση εορτασμού «100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ» 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2/4/2019



Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ:

Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο «1919-2019: 100 
Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ»

Περιφερειακές εκδηλώσεις – συζητήσεις με θέμα 
«100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα» σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, 
Ηράκλειο κοκ

Βιβλιοπαρουσιάσεις για τα «100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ»

Πηγή: ΓΑΚ-Μεσσηνίας Αρχείο Ν. Ρούτση



Ειδικές εκδόσεις
αφιερωμένες στα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ:

Λεύκωμα «1919-2019, 100 Χρόνια

ΓΣΕΒΕΕ»

Βιβλίο «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 20ο αιώνα»

Βιβλίο «Η ΓΣΕΒΕΕ στον 21ο αιώνα»

Βιβλίο «Θέματα ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ 
και των μικρών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα» 



Έκθεση τεκμηρίων και ιστορίας «100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & 
μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα»

Ψηφιακή έκθεση «100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

Έκθεση 100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ

Αγορά Πηγή: ΓΑΚ-Μεσσηνίας Αρχείο Γ. Πατσιώτη



Άλλες Πρωτοβουλίες:
Ετήσια Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρές 
επιχειρήσεις 

Πηγή: ΓΑΚ-Μεσσηνίας Αρχείο Ι Κουζή



Άλλες Μελέτες & Έρευνες:

Δύο εξαμηνιαίες έρευνες οικονομικού 
κλίματος για τις μικρές επιχειρήσεις

Μελέτη για το νέο ασφαλιστικό των επαγγελματιών και  σχετικός 
θεματικός οδηγός

Μελέτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα νέα μοντέλα 
επιχειρηματικότητας και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Πηγή: ΓΑΚ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, αρχείο Γ. Πατσιώτη



Άλλες Μελέτες & Έρευνες:

Μελέτη για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και την 
αναβάθμιση του ρόλου των Κοινωνικών Εταίρων 

Μελέτη για τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης των 
μικρών επιχειρήσεων

Μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα 
εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών 
επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων

Πηγή: ΓΑΚ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, αρχείο Γ. Πατσιώτη



Άλλες  Πρωτοβουλίες 
αφιερωμένες στα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ:

Ενέργειες διάσωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης 
του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ και των 
Ομοσπονδιών μελών 

Πηγή: ΓΑΚ-Μεσσηνίας αρχείο Γ. Πατσιώτη

Δημιουργία Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Μεγάλου 
Μήκους



Ευχαριστούμε πολύ!


