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Επιστημονικό συνέδριο
και εγκαίνια ιστορικής
έκθεσης
«ΓΣΕΒΕΕ 1919-2019,
ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις,
ένας αιώνας διεκδικήσεις»

Σ

τις 13 και 14 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα το διήμερο επιστημονικό συνέδριο
«ΓΣΕΒΕΕ 1919-2019, ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις, ένας αιώνας

διεκδικήσεις», που διοργανώθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με αφορμή τον
εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο του διήμερου αυτού συνεδρίου, πλειάδα ερευνητών/τριών και
ακαδημαϊκών, επιχείρησαν με τις εισηγήσεις τους να φωτίσουν διάφορες
πτυχές της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ και να αναδείξουν ποικίλα ζητήματα που
σχετίζονται με τον συνδικαλισμό των μικρών επιχειρήσεων.
Οι βασικές θεματικές που πραγματεύθηκαν οι ερευνητές/τριες και
ακαδημαϊκοί που συμμετείχαν στο εν λόγω συνέδριο αφορούσαν στην
παρουσίαση πτυχών της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ, που αποτελούν γεγονότα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟΥ
Μισεντζής Γ.
Καλουμένου Ι.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
της πράξης «Θεσμική,
ερευνητική και επιχειρησιακή
ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με
κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δία Βίου
Μάθηση 2014-2020»
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σταθμούς στην πορεία της, στον αυτοπροσδιορισμό και τη συγκρότηση
ταυτότητας των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, καθώς και στην
αναπαράστασή τους μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία, αλλά και στα
αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους διαχρονικά, φτάνοντας έως το σήμερα.
Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν διττός, στοχεύοντας αφενός στον
εμπλουτισμό των γνώσεων, τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και
των άμεσα ενδιαφερόμενων – επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και
αφετέρου στο να αναδείξει διαχρονικά το ρόλο των μικρών επιχειρηματιών
στην ελληνική κοινωνία, τροφοδοτώντας μια γόνιμη συζήτηση.

Παράλληλα, την πρώτη μέρα του επιστημονικού συνεδρίου, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια της ιστορικής Έκθεσης που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ και
στεγάζεται στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ.
Στόχος της Έκθεσης, μέσω της αξιοποίησης ενός πλούσιου ιστορικού και φωτογραφικού αρχειακού υλικού
που διαθέτει η ΓΣΕΒΕΕ, είναι η συνολική παρουσίαση του έργου, του ρόλου και της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ,
προσφέροντας τη δυνατότητα από τη μία στους ανθρώπους της να εξερευνήσουν την ιστορία της, από την
άλλη στο ευρύ κοινό να μάθει το ρόλο και τη δράση της ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης προβάλλεται υλικό που παρουσιάζει την ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας της
ΓΣΕΒΕΕ σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, τους θεσμούς και τα μέσα του συνδικαλισμού, τους ίδιους
τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους και τα επαγγέλματά τους, τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την
ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και τον επαγγελματοβιοτεχνικό συνδικαλισμό, την κοινωνική και πολιτική λειτουργία
της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και τα διαχρονικά αιτήματα των επαγγελματοβιοτεχνών και την αντιμετώπισή τους από
το κράτος.

Μ

ε αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ και των
60 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Κέ-

ντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), διοργανώθηκε
επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική έρευνα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις», την Τετάρτη 16
Οκτωβρίου 2019.
Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής τα επιστημονικά
στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και οι ερευνητές του ΕΚΚΕ
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μέρος των
ερευνητικών τους έργων στα οποία είχαν μελετηθεί
θέματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που διαμορφώνουν
μια συνολική μελετητική προσπάθεια γύρω από
τις ΜμΕ αλλά και το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο
εντός του οποίου λειτουργούν και από την πλευρά
του ΕΚΚΕ έρευνες για τις ΜμΕ στο εμπορικό κέντρο
της Αθήνας, τις ιδιωτικοποιήσεις, την κοινωνική οικονομία και την αυτοαπασχόληση.
Ταυτόχρονα, η ημερίδα αυτή σηματοδότησε την
έναρξη μιας κοινής ερευνητικής πρωτοβουλίας
μεταξύ του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ και του ΕΚΚΕ, με θέμα την «άτυπη εργασία
των συμβοηθούντων μελών στις οικογενειακές επιχειρήσεις» μέσω της υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας των δύο φορέων.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
υποέργου 1, της πράξης «Θεσμική, ερευνητική και
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό
ΟΠΣ 5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

μέσω του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
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Ημερίδα
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΕΚΚΕ
Κοινωνική
έρευνα
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Σεμινάρια κατάρτισης
ψηφιακών δεξιοτήτων
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Σ

τις 10 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκαν
τα σεμινάρια κατάρτισης στο πεδίο των
ψηφιακών δεξιοτήτων για αιτούντες/αι-

τούσες άσυλο και αναγνωρισμένους/ες πρόσφυγες/ισσες, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του
Έργου «LAB INT 2: Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων
Χωρών στην Αγορά Εργασίας: μια Πλειονομερής προσέγγιση», που συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(AMIF).
Πιο συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα από
23 Οκτωβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα εννέα (9) 50ωρα σεμινάρια σε βασικές δεξιότητες
Η/Υ που απευθύνονταν σε αιτούντες/αιτούσες
άσυλο, πρόσφυγες/ισσες και γενικότερα πρόσωπα που υπόκεινται σε διεθνή προστασία,
έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και μεταφέρονται στην Αθήνα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακολούθησαν διαδικασίες πιστοποίησης των καταρτιζομένων, μέσω διενέργειας
εξετάσεων, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένο
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου, καταρτίστηκαν 83 άτομα, από διάφορες χώρες (Αφγανιστάν, Κονγκό, Συρία, Ιράν κ.ά.), και τα οποία
συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σεμιναρίων,
το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί
στις αρχές της ισότητας και διαπολιτισμικότητας και σεβόμενο τις ιδιαίτερες γλωσσικές
– πολιτισμικές ανάγκες των καταρτιζομένων,
είχε συνεργασία, καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με διαπολιτισμικούς
μεσολαβητές – κοινοτικούς διερμηνείς στην αγγλική, γαλλική, αραβική γλώσσα, καθώς και στα
φαρσί.
www.imegsevee.gr
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Σ

τις 3 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, έγιναν
εκλογές στην SMEunited, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνιών και ΜμΕ, για την ανάδειξη του
νέου Προέδρου και Προεδρείου. Εξελέγη ο κ. Alban
Maggiar ο οποίος ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου του
2020 την Προεδρία, και σε θέσεις Αντιπροέδρων ο κ.
Δημήτρης Ασημακόπουλος, πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, και από την ΕΣΕΕ ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης.
Τόσο ο κ. Alban Maggiar, όσο και η απερχόμενη Πρόεδρος, κ. Ulrike Rabmer-Koller, έδωσαν έμφαση στη
νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΜμΕ η οποία έχει εξαγγελθεί από την νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ursula von der Leyen, κατόπιν αιτημάτων της, όπως
και στα ζητήματα της ψηφιακής μετάβασης και του οικολογικού προσανατολισμού των ΜΜΕ.
Κοινός παρανομαστής είναι να λαμβάνονται υπόψη τα
24 εκατ. ΜμΕ στην Ευρώπη, που αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με πολιτικές προσαρμοσμένες στο μέγεθος,
στις προκλήσεις, και στις ανάγκες
τους, και στόχο να καταστεί η Ευρώπη ένας καλύτερος τόπος για
όλους.
Η SMEunited (πρώην UEAPME), στην
οποία η ΓΣΕΒΕΕ υπήρξε από τα
ιδρυτικά μέλη, είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Έχει
περίπου 70 οργανώσεις μέλη (εθνικές διαεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜμΕ, Ευρωπαϊκές
κλαδικές οργανώσεις ΜμΕ, συνεργαζόμενα μέλη) από περισσότερες
από 30 Ευρωπαϊκές χώρες.
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Γενική συνέλευση
ΜμΕ (Ελσίνκι)SME Assembly
2019

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έλαβε μέρος στην ετήσια Γενική
Συνέλευση των ΜμΕ (SME Assembly) του 2019,
που έγινε στις 25-27 Νοεμβρίου 2019, στο Ελσίνκι, πρωτεύουσας της προεδρεύουσας Φινλανδίας
για το χειμερινό εξάμηνο. Την ΓΣΕΒΕΕ και τους φορείς της ΙΜΕ και ΚΕΚ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ.
Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος προσεκλήθη και συμμετείχε στις εργασίες της διοργάνωσης, αλλά και σε παράλληλες συναντήσεις που διοργάνωσε η Φινλανδική
Ομοσπονδία των Μικρών Επιχειρήσεων Yrittajat, και
η SME United για τα μέλη της. Επίσημη προσκεκλημένη ομιλήτρια στην κεντρική εκδήλωση της Συνδιάσκεψης ήταν η καθηγήτρια Καινοτομίας και Δημόσιας
Αξίας του κα UCL, Μ. Mazzuccato, η οποία στην κύρια
εισήγησή της ανέδειξε το σημαντικό ρόλο των δημόσιων πολιτικών στην ανάπτυξη καινοτομίας σε επίπεδο
ΜΜΕ, καθώς και τη σημασία υιοθέτησης εργαλείων ειδικού σκοπού για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Κατά την διάρκεια των εργασιών και στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας, η Commission επέλεξε να παρουσιάσει
το έργο Early Warning Europe ως καλή πρακτική υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Ακολούθως, μετά από επιλογή και πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής EASME, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε
με την παρουσίαση των εξαιρετικών επιδόσεων του,
από τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Ηλία Γεωργόπουλο παράλληλα με την παρουσίαση του κ. Pablo García
Valdecasas από την Περιφέρεια της Μαδρίτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με επόμενη επιστολή της, η
διοργανώτρια γνωστοποίησε τα θετικά σχόλια σε
απόλυτο ποσοστό 100%, τα οποία έλαβε από το κοινό για την παρουσίαση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και συγχαίρει
τον Φορέα για την συμβολή του στην επιτυχία της
διοργάνωσης.

www.imegsevee.gr
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Συνέδριο
ReBrain Greece

«Ο τεχνολογικός
μετασχηματισμός
της αγοράς εργασίας
και η ανάσχεση του
Brain Drain»

T

o ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, στο 1ο συνέδριο της εθνικής, διεπιστημονικής και διαφορεακής πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και την ανάσχεση του brain drain.

Το συνέδριο, το οποίο οργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, περιελάμβανε τέσσερις ενότητες / κύκλους παρουσιάσεων ομιλιών οι οποίες ήταν οι ακόλουθες:
1η ενότητα: ReBrain Greece, Μια πραγματική καινοτομία
2η ενότητα: Τα αποτελέσματα του ReBrain Greece μέχρι τώρα
3η ενότητα: Οι συνεργάτες και συμμετέχοντες στο ReBrain Greece
4η ενότητα: Επόμενα βήματα και διάλογος με τους συμμετέχοντες
Σε αυτές τις ενότητες παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εργασιών που είχαν επιτευχθεί στις
συναντήσεις / συσκέψεις που διεξήχθησαν για ένα εξάμηνο (από τον Απρίλιο του 2019 έως και τον
Νοέμβριο του 2020).
Η

πρωτοβουλία

REBRAIN

GREECE αποτελεί διοικητική
και επιστημονική καινοτομία
σχεδιασμού ευφυών δημόσιων
πολιτικών για την αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε κι αναπτύχθηκε από τη
Γενική Διεύθυνση Εργασιακών
Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών από
τον Απρίλιο του 2019, με τη
συνδρομή στελεχών από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα,
ΟΤΑ, ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων και μια σειρά άλλων οργανισμών.
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Σεμινάριο προς
εκπροσώπους
φορέων
ΜμΕ επί της
οικονομικής
ατζέντας της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις επί
της Οικονομικής Ατζέντας της Επιτροπής (European
Commission Seminar for SME organisations on the European
Commission's economic agenda), το οποίο οργανώθηκε από
τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις
16 και 17 Οκτωβρίου στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιελάμβανε, κατά το πρώτο μέρος, παρουσίαση των τρεχουσών
οικονομικών τάσεων και προοπτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις
αναδυόμενες προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους. Σε
συνάρτηση αυτού, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για το θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και
τη συνεισφορά του ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, παρουσιάστηκε αναλυτικά το νέο πολύ-επίπεδο πλαίσιο χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης “InvestEU”, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσης αναλυτική
παρουσίαση κατευθύνσεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών ως προς την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε επίπεδο διακυβέρνησης και εργαλείων ενίσχυσης των επενδύσεων,
των θέσεων εργασίας και της μακρο-οικονομικής σταθερότητας.
Σε συνέχεια του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Αντώνη Αγγελάκη με τους υπευθύνους παρακολούθησης του οικονομικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος της χώρας (DG ECFIN country desk), επί θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης, δημόσιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με έμφαση στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

www.imegsevee.gr
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51η Γενική Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

Σ

τις 5 & 6 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποι-

χρηματοδότηση των μικρών και πολύ μικρών

ήθηκε η 51η Γενική Εκλογοαπολογιστική

επιχειρήσεων και γ) στα εργασιακά

Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία λόγω της

συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής της Γενικής Συνομοσπονδίας έδωσε μια ξεχωριστή θέση στην
ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή υπήρξε η προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ, που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 100
χρόνια ζωής της ΓΣΕΒΕΕ, με τίτλο «Ισνάφ (το Συνάφι, η Συντεχνία, η Ένωση): Η Ιστορία μας είναι
η Ιστορία της Χώρας μας!».

Από την άλλη μεριά, σημειώθηκαν οι προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα:
X στην οργανωτική ενδυνάμωση της
Συνομοσπονδίας
X στην προώθηση της αναπτυξιακής «ατζέντας» της ΓΣΕΒΕΕ, ώστε να μην αποκλειστούν, όπως συνήθως συμβαίνει, οι
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από
αυτή τη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό το

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. ανα-

ζητούμενο παραμένει η κατοχύρωση της

φέρθηκαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποί-

οικονομικής δημοκρατίας.

ους κινήθηκε η δράση της Γενικής Συνομοσπον-

Παράλληλα, τονίστηκε πως η έρευνα, η μελέτη

δίας το προηγούμενο διάστημα. Εν συντομία

και η γνώση του πεδίου από τους επιστημονι-

οι άξονες αυτοί αφορούσαν: α) στην προσπά-

κούς βραχίονες της ΓΣΕΒΕΕ μπορούν και πρέ-

θεια διευθέτησης του μεγάλου προβλήματος

πει να λειτουργήσουν ως ένα διαρκές έναυσμα

της υπερχρέωσης των ΕΒΕ προς το Δημόσιο

για την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τις συλλογι-

και τις Τράπεζες, β) στην μείωση των φορολο-

κότητες και τα μέλη της ΓΣΕΒΕΕ.

γικών και άλλων βαρών και στην πρόσβαση σε
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Σύνθεση νέου Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ

Μετά το πέρας των εργασιών πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του
νέου Διοικητικού Συμβούλιου της ΓΣΕΒΕΕ για
την επόμενη τριετία.
Το νέο ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ συγκροτήθηκε σε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Β΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

σώμα στις 20/10/2019. Μετά από διεξαγω-

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

γή μυστικής ψηφοφορίας εκλέχτηκε το νέο

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ για τα επόμενα τρία

ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

χρόνια.

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Σύνθεση νέου ΔΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Σύνθεση νέου ΔΣ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΡΆΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΆΚΗ ΆΡΤΕΜΙΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΒΑΡΓΙΆΜΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΒΑΡΓΙΆΜΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΒΑΦΕΙΑΔΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΒΑΦΕΙΑΔΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΜΑΥΡΆΚΗ ΆΡΤΕΜΙΣ

ΜΈΛΟΣ ΔΣ

ΡΆΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

www.imegsevee.gr
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Τεχνολογική
αλλαγή &
προεκτάσεις υπό
το πρίσμα της
4ης Βιομηχανικής
Εποχής

Η

διεθνής συζήτηση για τη σχέση τεχνολογικής αλλαγής, ψηφιακού μετασχηματισμού, παραγωγικής αναδιάρθρωσης και οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί,
διαχρονικά, κεντρικό αντικείμενο οικονομικής
και κοινωνικής ανάλυσης. Εντούτοις, σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους φαίνεται να
συμπτύσσονται σημαντικές τεχνολογικές, παραγωγικές και οικονομικές εξελίξεις που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των λεγόμενων
«τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων» και επιδρούν επί του συνόλου της οικονομικής και
παραγωγικής δραστηριότητας. Το ερευνητικό κείμενο του Αντώνη Αγγελάκη με τίτλο «Η
προαναγγελθείσα επανάσταση: τεχνολογική
αλλαγή & προεκτάσεις υπό το πρίσμα της 4ης
Βιομηχανικής Εποχής» (Μέρος Ι & ΙΙ) αφορά σε
δυο συμπληρωματικά ερευνητικά κείμενα. Στο
πρώτο μέρος, υπό το φως της ευρύτερης οικονομικής θεωρίας, επιχειρείται μια κριτική αποκωδικοποίηση σημαντικών και πολύ-επίπεδων
τεχνολογικών, παραγωγικών και οικονομικών
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αλλαγών που συντελούνται κατά την τρέχουσα
ιστορική περίοδο. Παράλληλα, αναπτύσσεται
μια αναλυτική περιγραφή των παραγόντων επιτάχυνσης του τεχνολογικού και παραγωγικού
μετασχηματισμού σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην κατανόηση των βασικών τεχνολογικών ακολουθιών και των δομικών τους στοιχείων, υπό το πρίσμα της σχέσης τεχνολογικής
αλλαγής, παραγωγικών μετασχηματισμών και
κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων. Το δεύτερο μέρος της εργασίας, αφενός περιλαμβάνει
μια επισκόπηση διαφοροποιημένων μορφών
μετασχηματισμού σε διακριτούς τομείς παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας (βιομηχανία-μεταποίηση, αγροτική παραγωγή και
ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα), αφετέρου
αναδεικνύει μια κριτική επισκόπηση των βασικών πτυχών της συζήτησης ως προς τις επικείμενες τάσεις και επιδράσεις σε επίπεδο δομής
απασχόλησης, επαγγελμάτων και δεξιοτήτων.

Ενεργειακή
φτώχεια στις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Η

ενεργειακή φτώχεια αποτέλεσε έναν
από τους παράγοντες επιδείνωσης της
θέσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που διενεργήθηκε μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2019.
Αιτία της εμφάνισης και της επιδείνωσης της
ενεργειακής φτώχειας είναι η άνοδος των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος (κατά 28% για
τις μεσαίου μεγέθους βιομηχανίες και 177% για
τα νοικοκυριά από το 2006 ως το 2017) και η
πτώση των εσόδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Ως αποτέλεσμα, το 15% των ΜμΕ
έχουν καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, κ.α.)

από τις εξελίξεις στην ενέργεια στην ΕΕ και την
Ελλάδα, την ενεργειακή φτώχεια όπως αναλύεται θεωρητικά και ερευνητικά και την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως
έχει διαμορφωθεί με το πέρας της οικονομικής
κρίσης.

Το ερευνητικό κείμενο του Λεωνίδα Βατικιώτη
επιδιώκει να καταγράψει την έκταση της ενεργειακής φτώχειας στις ΜμΕ, με ποιοτικούς και
ποσοτικούς όρους. Η έρευνα δομείται γύρω
από δύο μέρη.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι το ενεργειακό
κόστος έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρότατη παράμετρο του κόστους λειτουργίας, που ενίοτε
υπερβαίνει ακόμη και το εργατικό και σε κάθε
περίπτωση έχει οδηγήσει στην άνοδο της ενεργειακής φτώχειας.

Το πρώτο μέρος αποτελείται από μια επισκόπηση και σύνθεση της βιβλιογραφίας γύρω

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πρωτότυπης ποσοτικής και ποιοτικής
έρευνας που διεξήχθη για την ενεργειακή φτώχεια. Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί πρωτοτυπία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί παρότι
το ενδιαφέρον για την ενεργειακή φτώχεια αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό, όλες οι έρευνες που
έχουν δημοσιευθεί μέχρι αυτή τη στιγμή εστιάζονται στα νοικοκυριά

www.imegsevee.gr
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Παρουσίαση
των
πρωτοβουλιών
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
για την
υποστήριξη
συμπράξεων
επιχειρήσεων
(clusters)

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης του
Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου, σε εταιρική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
«ABCities».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 14-16 Οκτωβρίου 2019 στο Βάραζντιν της Κροατίας.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Interreg- Europe και αφορά στην ανάδειξη πρακτικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, με στόχο την κοινωνική και
οικονομική αναζωογόνηση.
Στο έργο συμμετέχουν πέντε ευρωπαϊκές πόλεις και από την
πόλη της Αθήνας, εταίροι είναι ο Δήμος Αθηναίων και το
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Ο κος Γιακούλας, εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε σε
πάνελ ομιλητών στο οποίο συζητήθηκαν ο ρόλος των θεσμών και των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη των συνεργασιών καθώς και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρές
επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή.
Επίσης στο πλαίσιο παρουσίασης καλών πρακτικών παρουσίασε τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τις επιχειρηματικές διαδρομές που αναπτύχθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η παρουσίαση του εστίασε περισσότερο στο ρόλο των προσωπικών χαρακτηριστικών του επιχειρηματία για τη συμμετοχή σε συνεργατικούς σχηματισμούς, στον κομβικό ρόλο
των φορέων υποδοχής (facilitators) καθώς και στην ανάγκη
υιοθέτησης μίας πιο ολιστικής και λιγότερο αποσπασματικής πολιτικής στήριξης των συνεργατικών σχηματισμών
από τους αρμόδιους φορείς.
Στο πλαίσιο της εταιρικής συνάντησης πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις σε συνεργατικές πρωτοβουλίες στην ευρύτερη
περιοχή του Βάραζντιν και στο Ζάγκρεμπ.
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H

διακρατική
συνάντηση
του Έργου
Labour-Int 2

“Labour market
integration for
migrants. A
multistakeholder
approach”

Σ

τις 28 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου Labour-Int
2- “Labour market integration for migrants.
A multistakeholder approach”. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο, στο πλαίσιο του
οποίου την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε η ελληνική πιλοτική δράση του ψηφιακού
εγγραμματισμού 83 αιτούντων άσυλο, στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης των
αιτούντων άσυλο σε χώρες της ΕΕ.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι
των εταίρων του έργου από το Βέλγιο (συντονιστής εταίρος ETUC), την Ιταλία, την
Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα (ΚΕΚ
ΓΣΕΒΕΕ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας- ΕΚΑ).
Έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων που προβλέπονταν στην
Ιταλία, την Αυστρία και την Ελλάδα, στις
μεθόδους εφαρμογής τους καθώς και στις
προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στην πράξη οι τρεις αυτές χώρες.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι εταίροι
του έργου συναντήθηκαν με τον κο Antoine
Savary, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home- DG for Migration & Home
Affairs), ο οποίος εστίασε στην πολιτική της
ΕΕ για το μεταναστευτικό ζήτημα και προέβη στην ανακοίνωση νέου πακέτου εργασίας για τη μετανάστευση που αναμένεται
να προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.
www.imegsevee.gr
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Ημέρα Μεντόρων
στις Βρυξέλλες
Στις 10 Οκτωβρίου 2019, η EASME προσκάλεσε
φιλοξένησε και ξενάγησε στο Ευρωκοινοβούλιο,
επιλεγμένους εθελοντές μέντορες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την
Δανία. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 7 μέντορες
και από τους δύο φορείς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΕΕΑ.

Τελική Εκδήλωση Ελλάδας
Στο πλαίσιο του έργου Early Warning Europe,
πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2019 στο
Ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας η τελική κοινή εκδήλωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριοι ομιλητές ήταν ο
υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης και οι Πρόεδροι των δύο φορέων,
κ. Γιώργος Καββαθάς και κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, καθώς και προσκεκλημένοι από την Ολλανδία και την Φινλανδία.
Από τον Δανό Συντονιστή κ. Morten Moller και τους κκ Ηλία Γεωργόπουλο και Σύρο Κοσκοβόλη αντίστοιχα,
παρουσιάσθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα του έργου, που κατέταξαν την Ελλάδα στην πρώτη
θέση μεταξύ των εταίρων. Παρουσιάσθηκαν επίσης τα νέα καινοτόμα εργαλεία που ανέπτυξαν οι δύο φορείς
και στο τέλος, έγινε απονομή των τίτλων πιστοποίησης στους 125 εθελοντές μέντορες που έλαβαν μέρος στο
έργο.

Τελική Εκδήλωση Έργου
στις Βρυξέλλες
Στις 14 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στον
χώρο «Residence Palace» των Βρυξελλών η τελική εκδήλωση του έργου, όπου, ενώπιον της
Διαχειριστικής Αρχής EASME, έγινε παρουσίαση,
από τον Συντονιστή των τελικών γενικών αποτελεσμάτων. Στην εκδήλωση επικράτησαν συναισθήματα χαράς για την επιτυχία και ελπίδας
για το μέλλον, αλλά και λύπης για το τέλος μιας
ωραίας συνεργασίας.
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Ημερίδα για την
αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των
ενηλίκων:
διαδρομές μάθησης
και ευέλικτα
προγράμματα
(EaSI BASIC)

Η

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης διοργάνωσε, την
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, ημερίδα με θέμα «Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Ενηλίκων: Διαδρομές
Μάθησης και Ευέλικτα Προγράμματα» στην Αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. H ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για
την Εκπαίδευση Ενηλίκων» και της δράσης «EaSI BASIC: Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα
Δεξιοτήτων» («Building Alternative Skills’ Innovative sChemes») . Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν:
X

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
2017-2019 που περιλαμβάνει e-learning – Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων,

X

Η δράση EaSI –BASIC, οι παρουσιάσεις για την οποία περιελάμβαναν τα αποτελέσματα των μελετών
σχετικά με τη μεθοδολογία κατάρτισης ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, τα εργαλεία διερεύνησης και αξιολόγησης δεξιοτήτων, τις ομάδες-στόχους της
Δράσης, καθώς και αναφορά στην πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού
προγράμματος για την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων, που θα
ξεκινήσει σύντομα.
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Γενικός Γραμμετέας ΕΕΚ & ΔΒΜ κ.
Γεώργιος Βούτσινος, ο Διοικητικής του ΟΑΕΔ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ κ. Χρήστος Γούλας και
ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Παρασκευάς
Λιντζέρης. Στην ημερίδα επίσης προσκεκλημένη ήταν η κα
Lidia Salvatore, εκπρόσωπος του CEDEFOP, η οποία μίλησε
για τις Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα την εξέλιξη και τις προκλήσεις που απαντώνται στην
Ευρώπη.
Στο Στρογγυλό Τραπέζι, που έκλεισε την ημερίδα,
συνομίλησαν οι πανεπιστημιακοί Δ. Βεργίδης, Θ.
Καραλής, Μ. Κουτούζης και Ν. Φωτόπουλος με
θέμα την αξιολόγηση αντίστοιχων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και δράσεων, εστιάζοντας στις
προκλήσεις εφαρμογής τους.

www.imegsevee.gr
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Διακρατική Συνάντηση
Εργασίας και Θεματικό
Εργαστήριο των εταίρων του
έργου «METVET» - Erasmus
Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, στις 3-4 Οκτωβρίου
2019, η 3η διακρατική συνάντηση εργασίας των εταίρων
του έργου: “Joint Higher Vet Course in the Metal Sector –
METVET”, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3.
Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της
συνάντησης αφορούσαν την πορεία υλοποίησης ενός διακρατικού επαγγελματικού περιγράμματος για την ειδικότητα του Τεχνίτη Αλουμινίου & Μεταλλικών Κατασκευών,
το οποίο και θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη διακρατικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και
τη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και μηχανισμού πιστοποίησης.
Ακολούθως, μετά τη λήξη των εργασιών της πρώτης ημέρας, διοργανώθηκε με επιτυχία στο αμφιθέατρο του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ και το 2ο θεματικό εργαστήριο, το οποίο παρακολούθησαν, πλέον των εταίρων του έργου, εκπρόσωποι
τόσο εργοδοτών όσο και εργαζομένων του κλάδου του μετάλλου, πάροχοι κατάρτισης και φορείς πιστοποίησης.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τον τελικό στόχο του έργου, τη δημιουργία δηλαδή Διακρατικής
Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
στον Τομέα του Μέταλλου, καθώς και τη μεθοδολογία
που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του Καταλόγου
Κοινών Δεξιοτήτων και του Διακρατικού Επαγγελματικού
Περιγράμματος.
Τέλος, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα των
ερευνών τους και να λάβουν σημαντικά σχόλια και προτάσεις για βελτίωση, απευθείας από τα μέλη της αγοράς
εργασίας.

Συμμετοχή του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην
εναρκτήρια συνάντηση
του έργου Erasmus+ :
“Craft & SMES VETNET”
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου Erasmus+ με
τίτλο: “Craft & SMES VETNET” (δημιουργία
συμπράξεων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 9 & 10 Δεκεμβρίου
2019, στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Καταλονίας (PIMEC), στην Βαρκελώνη.
Το συγκεκριμένο έργο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής διακρατικής
πλατφόρμας συνεργασίας και δικτύωσης
μεταξύ διαφορετικών παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης από
την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία,
και Βέλγιο προκειμένου να τα κάνουν πιο
ελκυστικά.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε αναλυτικά ο σκοπός, το αντικείμενο, τα αναμενόμενα παραδοτέα και η
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα συζητήθηκε η μεθοδολογία
υλοποίησης των αρχικών παραδοτέων του
έργου, όπως:
• Η δημιουργία μιας διακρατικής πλατφόρμας δικτύωσης,
• η ίδρυση κοινοτήτων ανταλλαγής καλών
πρακτικών και εμπειριών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο,
• η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου καλών πρακτικών και συναφών πληροφοριακών υλικών.
Επίσης κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές
και τα χαρακτηριστικά σχεδίασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
δικτύωσης.
Τέλος, συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα
θέματα διοίκησης, διαχείρισης, αξιολόγησης, και δημοσιότητας του έργου, όπως η
διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων και
η δημιουργία μια ψηφιακής πλατφόρμας
δημοσιότητας.

Ιστορική έκθεση
ΓΣΕΒΕΕ
1919 -- 2019

Ένας αιώνας
μικρές επιχειρήσεις
Ένας αιώνας
διεκδικήσεις

Η έκθεση φιλοξενείται στα
γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Αθήνα
www.imegsevee.gr
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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

