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Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε το 1919 και αποτελεί τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση
εργοδοτών και ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)
•Αποτελεί το ανώτερο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας.
•Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών
και κοινωνικών γενικότερα συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει δημιουργήσει το δικό της πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης,
το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (1995) καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων - ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ (2006).

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ως μη κερδοσκοπικός φορέας
υλοποίησης μελετών και ερευνών, διάχυσης της γνώσης και της πληροφόρησης,
σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και
συμβουλευτικής υποστήριξης που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ σε
θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τελικό δικαιούχο και φορέα υλοποίησης
πράξεων που εντάσσονται στα εξής Επιχειρησιακά Προγράμματα:
• Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
• Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

• Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
• Ε.Π. «Αττική»
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ
υλοποιούν το έργο

«Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα
επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό
την ενίσχυση της καινοτομίας και της
ανταγωνιστικότητας»
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80 επιχειρήσεις μέσα από

συμβουλευτικής
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ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική
υποστήριξη σε θέματα
επιχειρηματικότητας
Αποστολή Αιτήσεων
ηλεκτρονική υποβολή

http://tinyurl.com/consulting-athens
Email:

protopapadakis@imegsevee.gr
& contini@imegsevee.gr

Ταχυδρομικά: Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
Φαξ: 210 3838027

Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας!

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τζουλιάνα Κοντίνη
contini@imegsevee.gr
210 8846852 εσωτ. 404

