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Ενημερωτικό Δελτίο

Εισαγωγικό σημείωμα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ έχει 
συμπληρώσει πέντε χρόνια λειτουργίας. Έργο του ήταν 
και είναι να στηρίξει τις παρεμβάσεις της Συνομοσπονδί-
ας, να τεκμηριώσει τις θέσεις της, να μελετήσει τα θέματα 
που ενδιαφέρουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και να διαμορφώσει προτάσεις πολιτικής. Για να εξυπη-
ρετήσει αυτές τις ανάγκες κάνει έρευνες κοινής γνώμης 
και εξειδικευμένες θεματικές μελέτες, συντάσσει κείμενα 
πολιτικής ανάλυσης, κάνει γνωμοδοτήσεις για νομο-
σχέδια και υπουργικές αποφάσεις, συγγράφει κείμενα 
και επιστολές που αποστέλλονται από τη Διοίκηση της 
ΓΣΕΒΕΕ στους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
είναι ο φορέας που συμμετέχει, εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ, 
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
Τα προγράμματα αυτά αφορούν την υποστήριξη των 
μικρών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα σχεδιάζουν και 
υλοποιούν δράσεις κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων, 
εργοδοτών και εργαζομένων, δράσεις συμβουλευτικής 
επιχειρήσεων, δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας στη 
μικρή επιχείρηση και δράσεις πιστοποίησης των επαγγελ-
ματικών προσόντων.
Παρότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει επιτύχει κατά τα τελευταία 
χρόνια εντατική δραστηριοποίηση και συμμετέχει, μόνο 
του ή μαζί με άλλους σημαντικούς φορείς, σε πολλά εθνι-
κά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα έργα που υλοποιεί 
επ’ ωφελεία της ΓΣΕΒΕΕ και των μικρών επιχειρήσεων, 
δεν είναι γνωστά, πολλές φορές ούτε καν στα μέλη της 
Συνομοσπονδίας. Γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε αναγκαία 
και κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση ενός Ενημερωτικού 
Δελτίου με σκοπό την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των 
Ομοσπονδιών και Σωματείων της ΓΣΕΒΕΕ για τις δράσεις 
του Ινστιτούτου. Το ζητούμενο, επίσης, είναι να φτάσει η 
πληροφόρηση σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, 
στους ίδιους τους επιχειρηματίες -συνδικαλισμένους ή 
όχι- οι οποίοι ενδεχομένως θα ενδιαφέρονταν και θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα του ΙΜΕ. 
Με τη βοήθειά σας, τις απόψεις και τις 
κριτικές παρατηρήσεις σας, ελπίζουμε αυτό 
το Ενημερωτικό Δελτίο να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες σας και να γίνεται όλο και καλύτερο.

Δημήτρης Ασημακόπουλος, 
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

  Νο.1 - Νοέμβριος 2012  
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Συγχρηματοδοτούμενα έργα και 
δράσεις ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Σεμινάρια κατάρτισης ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Γεωργία Μιχαλοπούλου

Αυτοχρηματοδοτούμενα 
σεμινάρια ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Σεμινάρια κατάρτισης 
αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών 

(Υπουργείο Ανάπτυξης)
Νατάσα Αυλωνίτου

Γεωργία Μιχαλοπούλου

Συγχρηματοδοτούμενα 
σεμινάρια ανέργων ΚΕΚ 

ΓΣΕΒΕΕ

Σεμινάρια διαρθρωτικής 
προσαρμογής ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Υπουργείο Παιδείας)

Δέσποινα Μπεκρή
Έλλη Πετρίδη

Μιχάλης Τζάμαλης

Επιμόρφωση συνδικαλιστών ΓΣΕΒΕΕ
Παρασκευάς Λιντζέρης
Νατάσα Αυλωνίτου

Εκπαίδευση - 
Κατάρτιση

Δίκτυο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στις 
Μικρές Επιχειρήσεις
Ηλίας Γεωργόπουλος

Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης

Μονάδα υποστήριξης της καινοτομίας & 
συνεργασιών επιχειρήσεων

Λένα Μόκα

Γραφείο Ισότητας
Ιωάννα Προφύρη

Υπηρεσίες 
Συμβουλευτικής - 
Υποστήριξης

Βιβλιοθήκη και ιστορικό αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
Ελπίδα Λαίου

Κώστας Κατσούδας

Γραφείο Δημοσιότητας
Ελπίδα Λαίου

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Άννα Χαριλόγη

Κοινωφελής εργασία
Φώτης Μαραγκός

Πιστοποιήσεις φορέων ΓΣΕΒΕΕ:

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
· Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχου 

τύπου Β από το Υπουργείο Εργασίας
· Διαδικασία απόδοσης ISO (σε εξέλιξη)

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
· Πιστοποίηση ΚΕΚ από ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ
· Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας 

τύπου Γ (EuroCert)

Γραφείο Τεκμηρίωσης
Φώτης Μαραγκός
Δημήτρης Μπίμπας

Μελετητικοί Ερευνητικοί τομείς 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Διονύσης Γράβαρης

Οικονομία και ΜΜΕ
Νίκος Δασκαλάκης

Απασχόληση και κοινωνική 
προστασία

Σταμάτης Βαρδαρός

Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
Παρασκευάς Λιντζέρης

Έ ρ γ α  κ α ι  δ ρ ά σ ε ι ς  Ι Μ Ε  κ α ι  Κ Ε Κ  Γ Σ Ε Β Ε Ε 
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Η σ η μ α σ ί α  τ ω ν  Μ Μ Ε  γ ι α  τ η ν  Ε λ λ η ν ι κ ή  ο ι κ ο ν ο μ ί α 
κ α ι  ο ι  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ η ς  κ ρ ί σ η ς 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρές επιχειρήσεις εκφράζεται τα τελευταία χρόνια από την «Πράξη για τις 
Μικρές Επιχειρήσεις» (Small Business Act - SBA). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η ΕΕ εκδίδει ενημερωτικά δελτία, στα 
οποία περιγράφονται κάποια βασικά αριθμητικά στοιχεία για τις μικρές επιχειρήσεις της κάθε χώρας.

Το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο SBA, το οποίο  περιέχει εκτιμήσεις για το 2011, είναι ενδεικτικό των συνεπειών της 
κρίσης στις μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην πορεία των βασικών αριθμητικών στοιχείων. Δύο βασικά 
συμπεράσματα του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου είναι τα εξής:
Ο τομέας ΜΜΕ είναι πιο σημαντικός για την Ελλάδα από τον μέσο όρο της ΕΕ και οι ελληνικές ΕΕ τείνουν να είναι μικρότερες 
από τις αντίστοιχες της ΕΕ.
Η κρίση προκάλεσε ραγδαία μείωση του αριθμού των ελληνικών ΜΜΕ, η οποία εκτιμάται να αντιστοιχεί σε 90.000 χιλιάδες 
οικονομικές μονάδες μεταξύ του 2008 και του 2011.

Σχετικά με το πρώτο βασικό συμπέρασμα, τα αριθμητικά στοιχεία αποδεικνύουν έμπρακτα τη μεγάλη σημασία των μικρών 
και ιδιαίτερα των πολύ μικρών  επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπρο-
σωπεύουν το 96,6% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων στην Ελλάδα (92,2% στην ΕΕ-27), καλύπτουν το 57,1% της απα-
σχόλησης του ιδιωτικού τομέα (29,6% στην ΕΕ-27) και συνεισφέρουν το 34,2% της προστιθέμενης αξίας (21,2% στην ΕΕ-27).

Σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης στις μικρές επιχειρήσεις, χαρακτηριστική είναι η εικόνα των παρακάτω διαγραμμάτων, 
τα οποία απεικονίζουν τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την αντίστοιχη απασχόληση κατά τη 
χρονική περίοδο 2005-2012, όπου φαίνεται η ραγδαία πτώση τόσο του αριθμού των επιχειρήσεων, όσο και των θέσεων απα-
σχόλησης των ΜΜΕ για την Ελλάδα σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη για την ΕΕ-27. 
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Βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μελετών 
για θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
έχει εκπονήσει δύο μελέτες τις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Οι εν 

λόγω μελέτες είναι οι εξής:

Χρηματοδότηση των          
Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων:

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ διεξήγαγε μια 
ολοκληρωμένη μελέτη διερεύνησης 
των χρηματοδοτικών υποδομών στην 
Ελλάδα και της πρόσβασης των μικρών 
επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο 
φάσεις υλοποίησης. Στην α’ φάση 
πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου πριν 
εμφανιστεί η χρηματοπιστωτική κρίση 
στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2008). Στη β’ 
φάση πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου 
κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2009) 

ενώ ταυτόχρονα διερευνήθηκαν και 
καταγράφηκαν οι χρηματοδοτικές υποδομές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Ολόκληρη η μελέτη μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr  Μελέτες – Έρευνες Οικονο-
μία – Μικρές Επιχειρήσεις Χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

Ο Τομέας της Μεταποίησης: 

Το θέμα που επιχειρεί να διερευνήσει η συγκεκριμένη μελέτη αφορά έναν κομβικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας 
της Ελλάδας, ειδικότερα σε μια εποχή όπου η χώρα αναζητεί ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο διερευνώντας ταυτόχρονα τις 
βασικότερες αιτίες που μας οδήγησαν στη σημερινή αρνητική συγκυρία. Θέτοντας ως εφαλτήριο την όλο και πιο συχνή 
ρήση “δεν παράγουμε τίποτα πια”, οι επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου ανέτρεξαν στην ανάλυση του κατ’ εξοχήν 
παραγωγικού οικονομικού τομέα, του τομέα της Μεταποίησης.

Ολόκληρη η μελέτη μπορεί να βρεθεί στην 
ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegse-
vee.gr΅Μελέτες – Έρευνες Οικονο-
μία – Μικρές Επιχειρήσεις Ο τομέας της 
μεταποίησης 

Περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Δασκαλά-
κης daskalakis@imegsevee.gr 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  μ ε λ έ τ ε ς  τ ο υ  Ι Μ Ε  Γ Σ Ε Β Ε Ε 
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Η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του ΙΜΕ πήρε την πρωτοβουλία 
και δημιούργησε μια δομή παροχής υπηρε-
σιών συμβουλευτικής στις μικρές επιχειρή-

σεις. Το συγκεκριμένο έργο ονομάζεται «Δίκτυο 
Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές 
επιχειρήσεις», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει χρονική 
διάρκεια έως το τέλος του 2015.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η παροχή 
δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης 
σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτε-
ρογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Οι εν 
λόγω υπηρεσίες αφορούν αρχικά στην διάγνωση 
αναγκών / προβλημάτων των επιχειρήσεων, και στη 
συνέχεια την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας 
με βάση το πρόβλημα/ανάγκη της επιχείρησης.     

Το έργο διάγνωσης και συμβουλευτικής πραγματοποιείται  από 
έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους σε όλη την Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρε-
σίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας καλούνται να συμπληρώ-
σουν και να υπογράψουν αίτηση για την λήψη συμβουλευτικής 
υποστήριξης. Η αίτηση, όπως και η σχετική πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος για τις επιχειρήσεις, διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσε-
λίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr - Ενότητα «Προσκλήσεις 
– Διαγωνισμοί) όπως και στην ιστοσελίδα του έργου
                      www.diktyo.imegsevee.gr. 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του 
έργου  ή να έρθει σε επικοινωνία με τους συντονιστές της κεντρι-
κής δομής του Δικτύου Επιχειρηματικότητας κ. Ηλία Γεωργόπου-
λο & κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο τηλέφωνο 210-8837188, καθώς και στο e-mail diktyo@
imegsevee.gr 

Δ ί κ τ υ ο  ε ν ί σ χ υ σ η ς  τ η ς  ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς 
σ τ ι ς  μ ι κ ρ έ ς  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
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Κ α ι ν ο τ ο μ ί α  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς  μ ι κ ρ ώ ν  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει σχεδιάσει και ξεκινάει 
την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την 
ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των 

μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις». Το 
έργο, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και από εθνικούς πόρους, αφορά στη δημι-
ουργία και λειτουργία της «Μονάδας Υποστήριξης 
Καινοτομίας», η οποία θα υλοποιήσει μία σειρά 
δράσεων που θα ενισχύσουν τις μικρές επιχειρή-
σεις στο πεδίο της καινοτομίας και της συνεργα-
σίας, πάντα με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες τους. 

Η «Μονάδα Υποστήριξης Καινοτομίας» του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ αρχικά θα στοχεύσει στην ενημέρωση, 
εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μικρών επι-
χειρήσεων για την έννοια της καινοτομίας και των 
μορφών συνεργασίας αλλά και για τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίσουν από την πρακτική τους 
εφαρμογή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η  δημι-
ουργία και διανομή υλικού ενημέρωσης και η δι-
οργάνωση συναντήσεων ευαισθητοποίησης μέσω 
των οποίων θα ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας 
μεταξύ της «Μονάδας Υποστήριξης Καινοτομίας» 
και των μικρών επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια, η «Μονάδα Υποστήριξης Καινοτομί-
ας» θα προχωρήσει στην παροχή ενημερωτικών/
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις ενδιαφερόμε-
νες μικρές επιχειρήσεις ως ακολούθως:

• Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα που σχετίζο-
νται με την καινοτομία και τη συνεργασία (μορφές 
χρηματοδότησης, θεσμικό πλαίσιο, εκδηλώσεις, 
συνέδρια).
• Παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων. 
• Δημιουργία και λειτουργία συστήματος σύ-
ζευξης αναγκών των μικρών   επιχειρήσεων και φο-

ρέων παροχής καινοτομίας («γέφυρα καινοτομίας»).
• Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για ομάδες μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεργαστούν/δικτυωθούν.
• Διοργάνωση και υλοποίηση επιχειρηματικών επισκέψεων. 

Τέλος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, θα υλοποιηθούν μελέτες σχετικά με την καινοτομία  και τις μορφές συνεργασίας 
των επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων της «Μονάδας Υποστήριξης 
Καινοτομίας», αλλά και θα οδηγήσουν στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής με σκοπό 
την διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας από τις μικρές 
επιχειρήσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες: Ελένη Μόκα, moka@imegsevee.gr 6 
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Τ           ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει δημιουργήσει, εδώ και λίγους 
μήνες, μια υπηρεσία που ασχολείται με τα θέματα 
ισότητας, το Γραφείο Ισότητας. Η πρωτοβουλία αυτή 

λήφθηκε στο πλαίσιο του έργου «Σχέδιο Δράσης για την 
προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

Η λειτουργία του Γραφείου Ισότητας της ΓΣΕΒΕΕ θα 
συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέχρι το 2014. 

Σκοπός του είναι η προώθηση της αρχής της ισότητας 
των φύλων στο συνδικαλιστικό πεδίο και η ποσοτική 

και ποιοτική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της 

(Σωματεία και Ομοσπονδίες, τοπικές και κλαδικές), μέσω μιας 
σειράς υπηρεσιών και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε και λειτουργεί Τηλεφωνική
 Γραμμή Πληροφόρησης και Στήριξης των γυναικών  (Help – Line: 210-

8219552),    που παρέχει πληροφόρηση για θέματα συνδικαλιστικά, επιχειρη-
ματικότητας, εκπαίδευσης – κατάρτισης και άλλα που αφορούν στην ισό-
τητα (π.χ. συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) σε γυναίκες 
των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από   τη ΓΣΕΒΕΕ (αυτο-
απασχολούμενες και εργοδότριες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου), συνδικαλίστριες ή μη, 
αλλά και γυναίκες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. 

Επίσης, αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα του Γραφείου www.isotita.imegsevee.gr, καθώς και έντυ-
πο ενημερωτικό υλικό (αφίσα και τρίπτυχο). Προγραμματίζεται επίσης η πραγματοποίηση 
ημερίδων, καθώς και η έκδοση Οδηγού καλών πρακτικών. Σχεδιάζεται, ακόμη, η υλοποίηση 

6 Σεμιναρίων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα) ενδυνάμωσης και 
επιμόρφωσης των γυναικών στο συνδικαλιστικό τομέα. 

Επιπροσθέτως, το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης Αρχείου Τεκμηρίωσης, καθώς και της 
ανάπτυξης δικτύου συνεργασιών τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβαίνει στην παραγωγή επιστημονικού 
έργου, στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ και στην ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών για 
σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιωάννα Προφύρη, profiri@imegsevee.gr
Ιστοσελίδα: www.isotita.imegsevee.gr

Δ ρ ά σ ε ι ς  τ ο υ  Ι Μ Ε  Γ Σ Ε Β Ε Ε  γ ι α  τ η ν  ι σ ό τ η τ α 
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Εθνική πλατφόρμα ανάπτυξης των επαγγελματι-
κών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού τομέα στους τομείς των Α.Π.Ε. και της εξοικονόμησης 
ενέργειας» (BUS-GR/ N° 320430). 

Το συγκεκριμένο έργο είναι το μόνο που έχει εγκριθεί από την Ελλάδα και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
ΙΙ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 2011-2013», το οποίο σκοπεύει να συνεισφέρει στην αύξηση της συμμετοχής ειδικευμέ-
νων τεχνιτών στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό του κτιριακού τομέα.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συντονιστής 
Εταίρος), ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.

Το έργο εστιάζει στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των τεχνιτών στον κατασκευαστικό τομέα και των εγκαταστα-
τών συστημάτων ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ στα κτίρια και στοχεύει:

• Στην εκκίνηση εθνικού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών στα θέματα της κατάρτισης και των 
προσόντων του εργατικού δυναμικού του κτιριακού τομέα στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ.

• Στην ανίχνευση των αναγκών και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τη δημιουργία ενός εργατικού δυναμι-
κού καταρτισμένου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις μέχρι το 2020.

• Στην ανάπτυξη και αποδοχή εθνικού «οδικού χάρτη» συγκεκριμένων δράσεων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 
αειφόρου ενεργειακής πολιτικής για το 2020.

• Στην υποστήριξη συγκεκριμένων σχημάτων πιστοποίησης προσόντων με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες και 
προτεραιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες: Γεωργία Μιχαλοπούλου, michalopoulou@imegsevee.gr
Ιστοσελίδα: http://www.buildupskills.eu/national-project/greece

Α ν ά π τ υ ξ η  δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν  σ τ ι ς  Α ν α ν ε ώ σ ι μ ε ς  Π η γ έ ς   
Ε ν έ ρ γ ε ι α ς  ( Α Π Ε ) 
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Το πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 
για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠ ΕΚΟ) χρηματοδοτεί-
ται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και επιδιώκει την 
πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

 Τέτοιες ομάδες είναι οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 
ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, τα άτομα με αναπηρία, 
οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας, οι αρχηγοί μονογονε-
ϊκών οικογενειών, οι μετα-
νάστες, παλιννοστούντες, 
πρόσφυγες, οι αποφυλακι-
σθέντες, οι πρώην χρήστες 
ουσιών, οι οροθετικοί, οι 
άστεγοι, τα άτομα που 
βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή απειλούνται 
από φτώχεια κλπ

Αντικείμενο του προγράμ-
ματος, μέσω συγκεκριμέ-
νων σχεδίων δράσης, είναι 
η ενεργοποίηση και κινη-
τοποίηση τοπικών φορέων 
με στόχο την εξασφάλιση 
της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης για ανέρ-
γους ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων, ως αποτέλεσμα 
διάγνωσης εξειδικευμένων 
τοπικών αναγκών και ανά-
δειξης των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων σε στοχευμέ-
νες περιοχές παρέμβασης (συγκεκριμένα για τα έργα που 
αναφέρονται παρακάτω στην Περιφέρεια Αττικής).

Δικαιούχοι των έργων είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, 
δηλαδή ενώσεις φορέων που συμπράττουν για την υλο-
ποίηση και ολοκλήρωση του κάθε έργου. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως εταίρος σε τρεις Αναπτυξι-
ακές Συμπράξεις, οι οποίες αφορούν στην προετοιμασία 
ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και 
την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις μήνες.

Τα έργα που συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

• Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 
ομάδες στο Δήμο Πειραιά – Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«ΚΑΝΘΑΡΟΣ» / υπεύθυνος Σταμάτης Βαρδαρός

• Φόρουμ για την Ισότιμη Ανάπτυξη- Αναπτυξι-
ακή Σύμπραξη «ΑΝΤΑΙΟΣ» / υπεύθυνος Ηλίας 
Γεωργόπουλος

• Μαζί για δουλειά στο Δήμο Καλλιθέας - Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» / υπεύθυ-
νος Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης

Η υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πλη-
θυσμού συντελείται μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων 
όπως ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 
κατάρτιση – επιμόρφωση, συμβουλευτική – υποστήριξη, 
οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές 
ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, πα-
ρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη και 
στοχεύοντας στην κοινωνική και επαγγελματική 
ένταξη στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης. 

Τ ο π ι κ έ ς  δ ρ ά σ ε ι ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  έ ν τ α ξ η ς  γ ι α 
ε υ ά λ ω τ ε ς  ο μ ά δ ε ς 
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει τα έτη 
2012 - 2013 εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα στο πλαίσιο του έργου «Προγράμ-

ματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώ-
πινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» το 
οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» (Υπουργείο Παιδείας) με τη συγ-
χρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και εθνικών πόρων.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργοδό-
τες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους 
και συμβοηθούντα μέλη μικρών βιοτε-
χνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, άνω 
των 18 ετών και η συμμετοχή σε αυτά είναι 
δωρεάν.

Οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης αφο-
ρούν στα ακόλουθα θέματα: 

Οι συνολικοί ωφελούμενοι των πράξεων 
που θα υλοποιηθούν προβλέπεται να ανέλ-
θουν στους 4.800 (περίπου 300 σεμινάρια). 

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου θα γίνει σε 27 περίπου πόλεις σε όλη την Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  δ ι α  β ί ο υ  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  τ ο υ  Ι Μ Ε  Γ Σ Ε Β Ε Ε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
σε εργοδότες, εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους

και συµβοηθούντα µέλη µικρών επιχειρήσεων

w w w . i m e g s e v e e . g r

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

 Oργάνωση και διοίκηση µικρής επιχείρησης

 Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας

 Νέα διατροφικά πρότυπα

 Ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επαγγελµατική ορολογία

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας

%

• Αθήνα: Αριστοτέλους 46, TΚ 10433, τηλ. 210 8846852 (εσωτερικό 317 - 305) φαξ 210 8543636, πρόσωπα 
επαφής: Βίλλυ Παπαγεωργίου - Μιχάλης Τζάμαλης

• Θεσσαλονίκη: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, τηλ. 2310 545967, φαξ 2310 546275, πρόσωπα επαφής: Μαρία 
Παγγούση 

• Πάτρα: Πανεπιστημίου 170, ΤΚ 26443, τηλ. 2610 438557, φαξ 2610 461766, πρόσωπο επαφής: Ιωάννα 
Μακρή

• Λάρισα: Καστοριάς 2α, ΤΚ 41335, τηλ. 2410 579876-7, φαξ 2410 579878, πρόσωπο επαφής: 
       Κωνσταντίνα Σκρέκα
• Ηράκλειο Κρήτης: Βασιλείου Πατρικίου 11, ΤΚ 71409, τηλ. 2810 361040, φαξ 2810 361150, πρόσωπο 

επαφής: Μανώλης Φραγκιαδουλάκης
• Ιωάννινα: 2ο χλμ Λ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΤΚ 45500, τηλ. 26510 44727, φαξ 26510 44541, πρόσωπο 

επαφής: Όλγα Παπακώστα

1. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοι-
νωνιών – εφαρμογές του διαδικτύου στη 
μικρή επιχείρηση

2. Οργάνωση και διοίκηση μικρής 
επιχείρησης 

3. Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
4. Νέα διατροφικά πρότυπα
5. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
6. Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση επι-

χειρηματική ορολογία για μικρές 
επιχειρήσεις

7. Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλί-
κων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότη-
τες των μικρών επιχειρήσεων
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει τεθεί επικεφαλής (συντονι-
στής) μιας μεγάλης σύμπραξης φορέων που 
έχει αναλάβει την οργάνωση και υλοποίηση 

σε όλη την Ελλάδα προγραμμάτων κατάρτισης 
για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργεί-
ου Εργασίας. 

Στην Ένωση φορέων που θα υλοποιήσει το έργο 
συμμετέχουν οι ακόλουθοι: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Συντονι-
στής), ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο 
Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορά 
στην κατάρτιση 19.320 αυτοαπασχολουμένων και 
εργαζομένων.

Τα προγράμματα κατάρτισης - επανακατάρτισης 
(966 σεμινάρια σε όλη τη χώρα, διάρκειας 40 ωρών 
το καθένα) αφορούν σε αντικείμενα όπως: Έξοδος 
από την κρίση, Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουρ-
γία της επιχείρησης, Πράσινη επιχειρηματικότητα, 
Συστάδες Επιχειρήσεων, Οργάνωση και λειτουργία 
μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης, Έξυπνες αγο-
ρές και διαπραγμάτευση, Εφοδιαστική διαχείριση, 
Ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.α. 

Τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν (α) στην 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, και δεξιοτήτων 
σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα, που αποτελούν το μεγαλύτερο 
τμήμα του κόσμου της εργασίας στη χώρα και (β) 
στη συστηματική υποστήριξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού ώστε να παραμείνει σε θέσεις εργασίας που 
μπορούν να του προσφέρουν συνεχή και ποιοτική 
απασχόληση, αλλά και επαγγελματική εξέλιξη. 

Το έργο βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμα-
σίας για υλοποίηση (πχ συγκεκριμενοποίηση των 
τοπικών αναγκών, συγγραφή εκπαιδευ-

τικών υλικών, οριστικοποίηση των όρων υλοποίησης, προετοιμασία των εκπαιδευτικών δομών κοκ). 

Τα σεμινάρια αναμένεται να ξεκινήσουν εντός περίπου δύο μηνών από τους φορείς υλοποίησης που 
προαναφέρθηκαν. Για τους συμμετέχοντες αυτοαπασχολούμενους - εργαζόμενους έχει προβλεφθεί 
επίδομα κατάρτισης 5 € ανά ώρα. 

Περισσότερες πληροφορίες: Γεωργία Μιχαλοπούλου, michalopoulou@imegsevee.gr και στα παραρ-
τήματα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  κ α τ ά ρ τ ι σ η ς  γ ι α  α υ τ ο α π α σ χ ο λ ο υ μ έ ν ο υ ς 
κ α ι  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς 
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Πρόσφατα εγκρίθηκαν στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σαράντα τρία (43)  προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση 
ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)». Το έργο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν σεμινάρια κατάρτισης ανέργων στις ακόλουθες περιφέρειες:

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 12 έως 15 ανέργους (αναλόγως του εργαστηρίου πληροφορικής) και έχει διάρ-
κεια 100 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται τους καταρτιζόμενους/ες η δυνατότητα πιστοποίησης των 
Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ, σε συνεργασία με αναγνωρισμένο πρότυπο. Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης 
είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαι-
ούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3 ευρώ μικτά.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης είναι οι υποψήφιοι 
ωφελούμενοι, εκτός του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιπέδου, να είναι εγγεγραμ-
μένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,  ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή 
όχι. 

Περισσότερες πληροφορίες στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ – www.kekgsevee.gr

Κ α τ ά ρ τ ι σ η  α ν έ ρ γ ω ν  σ ε  β α σ ι κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς 

Εκπαιδευτική Δομή ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Περιφέρεια Εγκεκριμένα Προγράμματα

Παράρτημα Πάτρας Πάτρα 6

Παράρτημα Λάρισας Λάρισα 9

Παράρτημα Κρήτης Κρήτη 10

Κεντρική Δομή Αττικής 10

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 6

Παράρτημα Ηπείρου Ήπειρος 2
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Το έργο «Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, 
εντός της οικονομικής κρίσης» σχεδιάστηκε από την 

Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ), σήμερα Εθνικό Ινστι-
τούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού».

Το πρόγραμμα αφορά στην χρηματοδοτική ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης 
και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προ-
σαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την 
ανταπόκρισή τους  στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει 
η οικονομική κρίση. Οι δράσεις που προβλέπονται είναι 
Κατάρτιση και Συμβουλευτική Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε να κινηθεί σε τρία επίπεδα, ως 
ακολούθως:

Πρόσκληση Α, όπου κλήθηκαν οι Κλαδικοί Συλλογικοί 
Φορείς (πχ Ομοσπονδίες και Σωματεία ΓΣΕΒΕΕ) να συνερ-
γαστούν με συμβούλους, να συντάξουν και να υποβάλλουν 
Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπε-
δο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για 

επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα, που θα εκδηλώ-
σουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην 
πρόσκληση Β.

Πρόσκληση Β, όπου κλήθηκαν οι πολύ μικρές και μικρές  επι-
χειρήσεις μέλη των προαναφερθέντων Κλαδικών Φορέων να 
υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνερ-
γασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού 
Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο 
Κλαδικός Φορέας.

Πρόσκληση Γ, όπου κλήθηκαν οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν 20-49 άτομα, και που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο 
Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φο-
ρέα (Πρόσκληση Β) και επιθυμούν να υποβάλλουν το Σχέδιο 
Διαρθρωτικής Προσαρμογής αυτοτελώς.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσε-
ων και στις τρείς προσκλήσεις και έχουν ανακοινωθεί τα 
αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για χρη-
ματοδοτική ενίσχυση μέσω της Πρόσκλησης Β υποχρεού-
νται να υλοποιήσουν δράσεις κατάρτισης (σχετικές με το 
αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες 
των απασχολουμένων για απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων 
που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Διαρθρωτι-
κής Προσαρμογής) και όπου κρίνεται απαραίτητο δράσεις 

συμβουλευτικής (σε θέματα  επιχειρηματικής 
λειτουργίας, διοίκησης προσωπικού κ.α.). 

Την περίοδο αυτή υπογράφονται αφενός οι 
συμβάσεις μεταξύ ΕΙΕΑΔ και κλαδικών φορέ-
ων για την υλοποίηση των επικαιροποιημέ-
νων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής και 
αφετέρου οι συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
και ΕΙΕΑΔ για τα επικαιροποιημένα εκπαιδευ-
τικά σχέδια. Οι δράσεις κατάρτισης προβλέ-
πεται να ξεκινήσουν το αμέσως προσεχές 
διάστημα, βάσει του χρονοδιαγράμματος 
κάθε κλαδικού φορέα.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ έχει συμπράξει με εκατοντά-
δες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα σε προτά-
σεις που έχουν εγκριθεί και αναμένεται να 
υλοποιηθούν. 

Περισσότερες πληροφορίες: Στα παραρτήμα-
τα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Ιστοσελίδα: http://www.eiead.gr/

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  μ ι κ ρ ώ ν 
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν 
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Η συνδικαλιστική δράση και η ενασχόληση με τα κοινά 
είναι στις μέρες μας αναγκαίες όσο ποτέ. Ταυτόχρονα, 
το περιεχόμενο του συνδικαλισμού αλλάζει. Νέα 

θέματα προστίθενται, και όσα παραμένουν στο προσκήνιο, 
μεταβάλλονται εσωτερικά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια -χρόνια 
πρωτοφανούς κρίσης- «έχουν έρθει τα πάνω κάτω». Νέοι 
νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, αλλάζουν τα 
καθιερωμένα χιλιάδων επιχειρήσεων και τη ζωή εκατομμυρίων 

ανθρώπων. Πολλά από τα θέματα 
που γνωρίζαμε και συζητούσαμε για 
χρόνια, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ ή 
των Ομοσπονδιών, έχουν τροποποι-
ηθεί. Παράλληλα, η οικονομική κρίση 
έχει εισάγει το δικό της λεξιλόγιο. 
Νέες έννοιες και όροι εισήλθαν στον 
καθημερινό διάλογο. 

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε 
ανάγκη να ενημερωνόμαστε και να 
γνωρίζουμε με ακρίβεια πολλά και 
διαφορετικά θέματα: Ασφαλιστικό, 
φορολογία, αδειοδοτήσεις, επαγγελ-
ματική στέγη, πιστοποίηση προσό-
ντων, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, 
προγράμματα επενδύσεων, εργατική 
νομοθεσία, εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, ευρωπαϊκές οδηγίες, εξελίξεις 
στα επαγγέλματα και τόσα άλλα. 
Η ενημέρωσή μας είναι συνήθως 
βιαστική (παρακολουθώντας τις 
ειδήσεις ή διαβάζοντας «στα πεταχτά» 

εφημερίδες), επιφανειακή (ακούγοντας συνθηματολογικές 
και δημοσιογραφικές απλουστεύσεις) και παθητική (χωρίς 
συμμετοχή σε διάλογο, δοκιμή επιχειρημάτων και ανταλλαγή 
απόψεων). 

Αντιθέτως, αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι, αξιολόγη-
ση και ταξινόμηση των χιλιάδων πληροφοριών, περισσότερη 
και καλύτερη γνώση των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν και 
διαμόρφωση προσωπικής άποψης μέσα από διάλογο. Αυτά 
είναι απαραίτητα όχι μόνο για να κατανοήσουμε την κατά-
σταση που μας περιβάλλει, αλλά και για να προσελκύσουμε 
και άλλους ανθρώπους στο συνδικαλισμό και να δράσουμε 
αποτελεσματικά.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος  
θεσμικής και οργανωτικής ενδυνάμωσης της 
Συνομοσπονδίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Υπουργείο 
Εργασίας, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) σχεδίασε ένα έργο 
συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. 
Ήδη από το Νοέμβριο 2012 γίνονται στα 
παραρτήματα του ΙΜΕ οι δηλώσεις συμμετοχής 
και συγκροτούνται τα τμήματα. 

Το έργο αφορά, πανελλαδικά, περίπου 1000 συνδικαλιστικά 
στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ, των Ομοσπονδιών και των Σωματείων. 
Παλιοί ή νέοι συνδικαλιστές, εκλεγμένοι ή υποψήφιοι, που 
έχουν όρεξη για δουλειά και συμμετοχή στα όργανα, όλοι 
έχουν θέση σε αυτό το διάλογο. 

Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 120 ώρες, 
οι οποίες θα γίνουν σε χρονικό διάστημα και σε ώρες που 
θα είναι βολικές για τους συμμετέχοντες. Δεν πρόκειται για 
ένα κλασσικό σεμινάριο, αλλά για συναντήσεις συζήτησης 
και ανταλλαγής απόψεων, κατανόησης και αξιολόγησης 
πολιτικών, συνδιαμόρφωσης προτάσεων. Είναι μια 
προσπάθεια να προσελκυστούν νέοι δυναμικοί συνάδελφοι 
στην ανάληψη δράσης, αλλά και μια μορφή να παραχθεί η 
πολιτική της ΓΣΕΒΕΕ «από τα κάτω». 

Με αυτόν τον κύκλο ενημέρωσης ελπίζουμε να βελτιωθεί 
και να γίνει πιο ενημερωμένη και ώριμη η συζήτηση και 
οι αποφάσεις στα όργανα, αλλά και να αναβαθμιστεί το 
επίπεδο της τεκμηρίωσης και η αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων της Συνομοσπονδίας. 

Τα θέματα που έχουν προετοιμαστεί να συζητηθούν είναι:

Οικονομία και Μικρές Επιχειρήσεις

• Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας (εθνικοί λογαρια-
σμοί, έλλειμμα, χρέος, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
κλπ) και δημόσιας οικονομικής. Βασικά στοιχεία της  ιστο-
ρικής εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας.

• Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα. 

• Παγκοσμιοποίηση, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και 
οικονομική κρίση.

• Φορολογικά συστήματα στην Ελλάδα και μικρές 
επιχειρήσεις.

• Το πλαίσιο του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στη 
μικρή επιχείρηση.

• Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η χρηματοδότηση 
των μικρών επιχειρήσεων.

Κοινωνική πολιτική και απασχόληση

• Κοινωνική πολιτική: ορισμοί και έννοιες.
• Συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
• Αγορά εργασίας και δομή της απασχόλησης.
• Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για τις μικρές 

επιχειρήσεις.
• Ασφαλιστικό ΟΑΕΕ - Ασφάλιση εργαζομένων.
• Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας.

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  -  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ώ ν  Γ Σ Ε Β Ε Ε 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και 
περιφέρειες

• Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Κράτος και μικρές επιχειρήσεις.
• Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων και άδειες άσκησης 

επαγγελμάτων. 
• Χωροταξικά θέματα για τις μικρές επιχειρήσεις.
• Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, 

ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικοί πόροι και δράσεις)
• Η νέα διοικητική δομή της χώρας.

Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποί-
ηση προσόντων

• Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση.

• Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές ελληνικές 
επιχειρήσεις.

• Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην 
Ελλάδα.

• Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων.

• Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση 
επαγγελματικών προσόντων.

Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επι-
χειρήσεων μέσω της ΓΣΕΒΕΕ 

• Ιστορία, δομές και μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπη-
σης των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

• Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της.
• Ο ρόλος και το έργο του συνδικαλιστή εκπρόσωπου 

εργοδοτικής οργάνωσης μικρών επιχειρήσεων: Γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται.

• Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία πρωτοβάθμιου Σω-
ματείου / Ομοσπονδίας

• Θέματα διαπραγματεύσεων εργοδοτών – εργαζομένων 
στην Ελλάδα.

• Περισσότερες πληροφορίες: Παρασκευάς Λιντζέρης (lin-
tzeris@imegsevee.gr),  Νατάσα Αυλωνίτου (avlonitou@
imegsevee.gr) 

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  -  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ώ ν  Γ Σ Ε Β Ε Ε 
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Η ΓΣΕΒΕΕ είναι σταθερά προσανατολισμένη όχι μόνο στην προάσπιση των συμφερόντων της μικρομεσαίας επιχείρησης 
αλλά και στην ενεργή στήριξή της.  Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα και η Συνομοσπονδία επιδιώκει να συμβάλλει στη διά-

χυση της πληροφορίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 
Στο πλαίσιο αυτό η παρουσία της Συνομοσπονδίας  στο διαδίκτυο καλύπτεται από πέντε ιστοσελίδες. Κάθε ιστοσελίδα έχει 
ένα συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς και ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για το σύνολο της δραστηριότητας της ΓΣΕΒΕΕ 
και των εποπτευόμενων φορέων της. 
Πιο συγκεκριμένα ο επισκέπτης της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ  (www.gsevee.gr) μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τη δομή 
και δράση του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, και ταυτόχρονα να ενημερωθεί για 
τις θέσεις της Συνομοσπονδίας σχετικά με   θέματα της επικαιρότητας.
Στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) μπορεί να βρει μελέτες για την οικονομία, την απασχόληση, την εκ-
παίδευση  καθώς και έρευνες γνώμης που αποτυπώνουν περιοδικά το κλίμα και τις τάσεις της ελληνικής οικονομίας. Επίσης 
μπορεί να ενημερωθεί για τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα και έργα  που υλοποιεί το Ινστιτούτο.
Η ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (www.kekgsevee.gr) επικεντρώνεται στα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης των απασχο-
λούμενων στη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση.
Πιο εξειδικευμένες είναι οι δύο άλλες  ιστοσελίδες  που αφορούν δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η μία σχετικά  με το Δίκτυο ενί-
σχυσης της επιχειρηματικότητας (www.diktyo.imegsevee.gr )και η άλλη για τα θέματα ισότητας και ειδικότερα την προώ-

θηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ  
(www.isotita.imegsevee.gr)

Η Γ Σ Ε Β Ε Ε  σ τ ο  δ ι α δ ί κ τ υ ο 

Κείμενα: Ν. Δασκαλάκης, Π. Λιντζέρης, Γ. Μιχαλοπούλου, Ε. Μόκα, Δ. Μπεκρή, Ι. Προφύρη, 
Π. Πρωτοπαπαδάκης,  Μ. Τζέλιου. 
Επιμέλεια κειμένων: Π. Λιντζέρης
Σχεδιασμός εντύπου: Γ. Μισεντζής, Δ. Μποφίλης 
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