
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας

Σε ποια θεµατικά πεδία µπορεί να υποστηριχθεί 
η επιχείρηση;

www.diktyo.imegsevee.gr

τη µικρή επιχείρηση
ΣτηρίζουµεΑ/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ

1 Χρηµατοοικονοµική και λογιστική διαχείριση
2 Χρηµατοδότηση / αναχρηµατοδότηση / βελτίωση όρων δανεισµού
3 Αποτίµηση / εξαγορά επιχειρήσεων
4 Κατάρτιση µελετών βιωσιµότητας
5 Βελτίωση του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων
6 Σχεδιασµός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηµατικών σχεδίων
7 ∆ικτύωση επιχειρήσεων
8 Υποστήριξη στη διαδοχή / µεταβίβαση της επιχείρησης
9 Προώθηση πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου µάρκετινγκ

10 Κατάρτιση µελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου
11 Κατάρτιση µελετών ανταγωνισµού
12 Εκπαίδευση, κατάρτιση, διαχείριση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού
13 Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
14 Ποιότητα (HACCP, ISO κλπ)
15 Σχεδιασµός και ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών
16 Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας

Πως µπορούν οι επιχειρήσεις να δηλώσουν 
ενδιαφέρον για συµβουλευτική υποστήριξη;
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από 
τις υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηµατικότητας του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση για την λήψη 
συµβουλευτικής υποστήριξης. Η αίτηση, όπως και η σχε-
τική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις, διατί-
θενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.
imegsevee.gr - Ενότητα «Προσκλήσεις – Διαγωνισµοί) όπως 
και στην ιστοσελίδα του έργου (www.diktyo.imegsevee.gr). 
Εναλλακτικά, η αίτηση µπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή 
µέσω φαξ σε όποιον ενδιαφερόµενο/η την ζητήσει τηλεφωνικά
(τηλ. 210-8837188). 
Η  συµπληρωµένη αίτηση πρέπει να αποσταλεί στο fax 210-3838027 
ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση diktyo@imegsevee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κάθε ενδιαφερόµενος/η µπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του 
έργου www.diktyo.imegsevee.gr είτε να έρθει σε επικοινωνία µε 
τους συντονιστές της κεντρικής δοµής του Δικτύου Επιχειρηµατικότη-
τας κ. Ηλία Γεωργόπουλο & κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο
210-8837188, καθώς και στο e-mail 
diktyo@imegsevee.gr 

H συµβουλευτική υποστήριξη εστιάζει στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµε-
νης κατάστασης των επιχειρήσεων και στην παροχή πρόσθετης πληροφόρησης και 
καθοδήγησης για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.
Τα θεµατικά πεδία της συµβουλευτικής υποστήριξης είναι τα ακόλουθα:

www.imegsevee.gr

www.diktyo.imegsevee.gr

Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας:
Διάγνωση αναγκών & Συµβουλευτική επιχειρήσεων



Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελ-
λάδος (ΓΣΕΒΕΕ) είναι τριτοβάθµια πανελλαδική οργάνωση εργο-
δοτών µικρών επιχειρήσεων. Αποτελεί το ανώτατο και µαζικότερο 

συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελµατοβιοτεχνών όλης της χώρας και 
δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελµατικών, 
οικονοµικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συµφερόντων των µικροµεσαί-
ων επιχειρηµατιών.
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι ένας 
µη κερδοσκοπικός ερευνητικός φορέας. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί 
προγράµµατα εκπαίδευσης και δράσεις συµβουλευτικής. Ασχολείται µε θέµα-
τα που αφορούν τα ζητήµατα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολο-
γίας, της ασφάλισης, του ανταγωνισµού και της αναβάθµισης των 
προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού των µικρών 
επιχειρήσεων. 

Πως το Δίκτυο µπορεί να υποστηρίξει
την επιχείρηση σου;
Στο πλαίσιο του Δικτύου Επιχειρηµατικότητας έχει συσταθεί  µητρώο συµ-
βούλων επιχειρηµατικότητας, µέσα από το οποίο επιλέγεται ο κατάλληλος 
σύµβουλος για την υποστήριξη της επιχείρησης µε βάση τις ανάγκες της. Οι 
υπηρεσίες του συµβούλου παρέχονται χωρίς κόστος για την επιχείρηση και 
αφορούν αρχικά την διάγνωση του προβλήµατος και στην συνέχεια την παροχή 
συµβουλευτικής υπηρεσίας µε στόχο την αντιµετώπιση του. 
Η συµβουλευτική υποστήριξη, ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας, αφορά επιτόπι-
ες επισκέψεις στον χώρο της επιχείρησης, εξ αποστάσεως υποστήριξη (µέσω τηλε-
φώνου, e-mail και fax) και εργασία γραφείου.
Παράλληλα, µέσω του Δικτύου Επιχειρηµατικότητας παρέχονται υπηρεσίες πληρο-
φόρησης και ενηµέρωσης πάνω σε θέµατα επιχειρηµατικότητας.

Οργάνωση και διαδικασίες Δικτύου Επιχειρηµατικότητας
Οι βασικές συνιστώσες του Δικτύου Επιχειρηµατικότητας είναι οι εξής:

 Η κεντρική δοµή του Δικτύου, µε έδρα τα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, 
µέσω της οποίας πραγµατοποιείται ο συντονισµός και η παρακολούθηση των διαδικα-
σιών σε πανελλαδική κλίµακα, παράλληλα µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στην περιοχή ευθύνης της.

 Οι περιφερειακές δοµές, οι οποίες αποτελούν συνδετικό κρίκο του Δικτύου Επι-
χειρηµατικότητας µε τις τοπικές οικονοµίες. Σε κάθε περιφερειακή δοµή έχει οριστεί 
ένας Συντονιστής, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισµό και την παρακολούθηση των 
εργασιών της συµβουλευτικής υποστήριξης στην περιοχή ευθύνης του.

 Το µητρώο των συµβούλων επιχειρηµατικότητας, που αποτελείται από εξειδικευ-
µένους συµβούλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πανελλαδικά στην παροχή συµβου-
λευτικών υπηρεσιών σε µικρές επιχειρήσεις.

 Οι µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δύναται να υποβάλλουν αίτηµα για την λήψη 
συµβουλευτικής υποστήριξης και επί της ουσίας αποτελούν τους άµεσα ωφελούµε-
νους του Δικτύου Επιχειρηµατικότητας.

Η ΓΣΕΒΕΕ
και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

φόρησης και ενηµέρωσης πάνω σε θέµατα επιχειρηµατικότητας.

Οι υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηµα-
τικότητας προσφέρονται πανελλαδικά. 
Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται ενεργά 
όλες οι περιφερειακές δοµές που διαθέ-
τει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα).

Το Δίκτυο 
Επιχειρηµατικότητας

Το έργο «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας για τις 
Mικρές Eπιχειρήσεις» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» (Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), συγχρη-
µατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και έχει χρονική διάρκεια έως το τέλος του 2015.
Αντικείµενο του Δικτύου Επιχειρηµατικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης 
σε πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτο-
γενή τοµέα της οικονοµίας.

Ποιες επιχειρήσεις µπορούν να ωφεληθούν;
Πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις της µεταποίησης, της βιοτεχνίας, 
του εµπορίου και των υπηρεσιών, οι οποίες χρειάζονται καθοδήγηση 
και υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν την θέση 
τους σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον και 
ιδίως µέσα στις συνθήκες της οξείας οικονοµικής κρίσης.

Κεντρική Δοµή Δικτύου
Επιχειρηµατικότητας

(Αθήνα)

Συντονιστές περιφερειακών
δοµών Δικτύου

Ωφελούµενες Επιχειρήσεις 

Σύµβουλοι
Επιχειρηµατικότητας

ανά γεωγραφική περιοχή

Που παρέχονται οι υπηρεσίες 
του Δικτύου;

Ποιοι είναι οι σύµβουλοι  επιχειρηµατικότητας;
Οι συνεργαζόµενοι σύµβουλοι είναι φυσικά πρόσωπα µε αποδεδειγ-
µένη επαγγελµατική εµπειρία στο χώρο της συµβουλευτικής επιχει-
ρήσεων και δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία 
υποστήριξης (π.χ. χρηµατοοικονοµική διαχείριση, προώθηση πω-
λήσεων, µελέτες αγοράς, θέµατα ποιότητας κ.ο.κ.). Έχουν αξιολογη-
θεί και επιλεγεί µε κριτήρια το εύρος των θεµατικών πεδίων υπο-
στήριξης, τα έτη συµβουλευτικής εµπειρίας, τον αριθµό 
των υλοποιηµένων συναφών έργων και 
την γεωγραφική περιοχή δρα-
στηριοποίησης.


