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Ενότητα
Αλληλεγγύη
Διεκδίκηση
Συµµετοχή
Κοινωνικός Διάλογος
Επαγγελµατικές Άδειες
Δικαιώµατα
Δεξιότητες
Συνέργειες
Αυτοαπασχολούµενοι
Μικρές Επιχειρήσεις
Συνδικαλισµός
Εκπροσώπηση
Επιχειρηµατικότητα
Καινοτοµία
Κατάρτιση
Απασχόληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αθήνα
Αριστοτέλους 46
ΤΚ 10433
τηλ —
210 8544666
email —
info@imegsevee.gr

Λάρισα
Καστοριάς 2α
ΤΚ 41335
τηλ —
2410 579876–7
email —
larisa@imegsevee.gr

Θεσσαλονίκη
Κωλέττη 24
ΤΚ 54627
τηλ —
2310 545967
email —
thessaloniki@imegsevee.gr

Ιωάννινα
Σταύρου Νιάρχου 94
ΤΚ 45500
τηλ —
26510 44727
email —
ioannina@imegsevee.gr

Πάτρα
Πανεπιστημίου 170
ΤΚ 26443
τηλ —
2610 438557
email —
patra@imegsevee.gr

Ηράκλειο
Βασ. Πατρικίου 11
ΤΚ 71409
τηλ —
2810 361040
email —
iraklio@imegsevee.gr

Η πράξη «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290, υλοποιείται
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 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».

Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1919 με σκοπό

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 2006 με

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1995

την υπεράσπιση, προαγωγή και κατοχύρωση
των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της Ελλάδας.

σκοπό την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών
ερευνών καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την οικονομία, την ενίσχυση
των μικρών επιχειρήσεων και την απασχόληση.

με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες
των εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών
επιχειρήσεων στην επαγγελματική κατάρτιση,
την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπεί εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη μεταποίηση, το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Αποτελεί
τη μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση στην Ελλάδα. Στη δύναμη της
υπάγονται 59 τοπικές και 30 κλαδικές ομοσπονδίες, στις οποίες
συμμετέχουν 1.100 σωματεία, με περίπου 140.000 εγγεγραμμένα
φυσικά πρόσωπα.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μελετά, αξιολογεί, εκπονεί έρευνες, μελέτες και
προτάσεις πολιτικής για θέματα: οικονομικής ανάπτυξης | φορολογίας | απασχόλησης | κοινωνικής ασφάλισης | ανταγωνισμού | αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού | και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί ολοκληρωμένες δράσεις επαγγελματικής
κατάρτισης στοχεύοντας στην αναβάθμιση, την αναγνώριση και την
κατοχύρωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Στο δυναμικό της υπάγονται σημαντικά και πολυπληθή επαγγέλματα
της ελληνικής αγοράς εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας.
Ενδεικτικά η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπεί επαγγέλματα του κατασκευαστικού
κλάδου ανάμεσα στα οποία είναι οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι
αλουμινοκατασκευαστές, οι ψυκτικοί κ.ά., επαγγέλματα του κλάδου
επισιτισμού όπως οι ζαχαροπλάστες, οι αρτοποιοί, οι εστιάτορες,
καθώς και άλλα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών όπως οι φοροτεχνικοί, οι κτηματομεσίτες, οι αισθητικοί, οι κομμωτές, οι ταπητοκαθαριστές, οι βενζινοπώλες, οι φωτογράφοι, οι αργυροχρυσοχόοι κ.ά.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί έναν από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους
που λαμβάνουν μέρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την
υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και
με αυτή την ιδιότητα συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο.

gsevee.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη των πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων | την ενίσχυση της καινοτομίας και των
συμπράξεων | την αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων από τις ΜΜΕ |
την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας | τη συμβουλευτική υποστήριξη | την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναπτύσσει δράσεις για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων |
την ενίσχυση δεξιοτήτων | τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης από
και προς τις επιχειρήσεις | την αναβάθμιση της ποιότητας της δια
βίου μάθησης | τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση
| τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί καινοτόμα
προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένα και σύγχρονά
εκπαιδευτικά περιεχόμενα και υλικά σε δεκάδες θέματα και εκπαιδευτικά πεδία.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις
των επαγγελματιών για συνεχή, οριζόντια, αλλά και εξειδικευμένη
επιμόρφωση και διά βίου μάθηση ακολουθώντας τις αρχές και
εφαρμόζοντας τις μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εκπαιδευτικό κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 2 και
διαθέτει σύγχρονες υποδομές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,
Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.
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