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Η ΓΣΕΒΕΕ, ως τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας 

εκπροσώπησης εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και 

αυτοαπασχολουμένων, έχει σημαντικό θεσμικό ρόλο σε όλα 

σχεδόν τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. 

Η υποστήριξη και αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασής της 

απαιτεί δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης, 

τόσο της ίδιας όσο και των Ομοσπονδιών μελών της. 

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες αυτές, το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο 

«Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ», 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα, την εβδομάδα που πέρασε 

οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας σε προγραμματισμένο 

έλεγχο του έργου διαπίστωσαν την ποιότητα υλοποίησής του 

και συνεχάρησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στοιχείο που ενισχύει τις 

προσπάθειες της Συνομοσπονδίας για την εξασφάλιση δράσεων 

και πόρων για τη συνέχιση και επέκταση του έργου. 

Το έργο αυτό, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην αναβάθμιση, εξέλιξη 

και τον μετασχηματισμό των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, 

σε δομές πληροφόρησης, γνώσης και υποστήριξης στα πεδία: 

 ►  της ενημέρωσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης 

μικρών επιχειρήσεων, 
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 ►  της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ποιοτικών 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και 

 ►  της ενδυνάμωσης των τοπικών συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ και της καλύτερης 

ένταξής τους στα δρώμενα της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου πρότεινε την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο 

«Θεματική διαδρομή επιλεγμένων παραδοσιακών επαγγελμάτων των Ιωαννίνων, με στόχο την ανάδειξη 

και την ένταξή τους στο τουριστικό προϊόν της πόλης». 

Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου, αποτέλεσε μία σειρά ερευνών και μελετητικών 

δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ, το 2019. Οι εργασίες 

αυτές είχαν ως στόχο να αποτελέσουν μια βάση γνώσης και αναστοχασμού για τις επόμενες γενιές των 

επαγγελματοβιοτεχνών και των συνδικαλιστών.

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στο να αναδείξει τα παραδοσιακά επαγγέλματα των Ιωαννίνων, να τα εντάξει 

στο τουριστικό προϊόν της πόλης μέσα από το σχεδιασμό θεματικής διαδρομής και να προτείνει μεθόδους 

για την μελλοντική αξιοποίησή της με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Μέσω της μελέτης, προτείνεται μία θεματική διαδρομή η οποία επικεντρώνεται σε επιλεγμένα 

παραδοσιακά επαγγέλματα των Ιωαννίνων (τσαρουχάδες, βυρσοδέψες, αργυροχρυσοχόοι και έμποροι) 

από την απελευθέρωση της πόλης και έπειτα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως βάση τους την περιοχή γύρω 

από το κάστρο και τη λίμνη των Ιωαννίνων.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα παραδοσιακά επαγγέλματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 

πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Με την ένταξή τους στο πλαίσιο πολιτιστικών διαδρομών, δίνεται 

η δυνατότητα της διατήρησης των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων που εξαφανίζονται ή έχουν 

ήδη εξαφανιστεί. Επιπλέον, η δημιουργία νέων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού από τους υφιστάμενους 

πόρους, - στην περίπτωσή μας τα παραδοσιακά επαγγέλματα-, είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές 

στρατηγικές για να μπορέσει ένας προορισμός να καταστεί ξεχωριστός και να προσελκύσει ακόμη 

περισσότερους επισκέπτες.   

Με αυτά τα λόγια εύχομαι επιτυχία στην σημερινή εκδήλωση και δύναμη σε όλες και όλους έναντι των 

πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες και ως επιχειρηματίες και εργαζόμενοι.
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