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 Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο  Μ ι κ ρ ώ ν  Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

     . . .Περιεχόμενα     

• Τεχνική επαγγελματική κατάρτιση 
και πιστοποίηση προσόντων  για 
επαγγελματίες μέλη της  ΓΣΕΒΕΕ

• Δίκτυο ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας στις μικρές 
επιχειρήσεις

• Μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ “ Η πολιτική 
για τα εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη 
και την Ελλάδα”

• Μονάδα Καινοτομίας και 
Συνεργατικών Σχηματισμών 

• Επιδοτούμενα προγράμματα 
κατάρτισης εργαζόμενων - 
αυτοαπαχολούμενων 

• Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης

• Ενίσχυση δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού σε θέματα ΑΠΕ

• Πρόγραμμα “Leonardo Da Vinci”

• Επιδοτούμενα προγράμματα 
κατάρτισης ανέργων σε δεξιότητες 
πληροφορικής

• Πρόγραμμα διαρθρωτικής 
προσαρμογής μικρών επιχειρήσεων

• Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

• Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

• Παρουσίαση Δράσεων της ΓΣΕΒΕΕ

Ενημερωτικό Δελτίο

Εισαγωγικό σημείωμα

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πριν από λίγους μήνες προχώρησε στην 
έκδοση του πρώτου τεύχους του Ενημερωτικού Δελτί-
ου, προκειμένου να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρω-
ση των Ομοσπονδιών και Σωματείων μελών της ΓΣΕΒΕΕ. 

Η ευνοϊκή αποδοχή του πρώτου τεύχους και τα θετικά 
σχόλια που αποκόμισε, συνέβαλλαν ώστε η συγκεκριμένη 
έκδοση να αποκτήσει περιοδικό χαρακτήρα, καθώς πλέον 
θα εκδίδεται σταθερά σε τριμηνιαία βάση. 

Σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου είναι να αποτελέσει, 
ένα ακόμα μέσο πληροφόρησης ώστε να γίνουν γνωστές 
στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, αλλά και 
στους εργαζόμενους στις μικρές επιχειρήσεις και τους 
ανέργους, οι δράσεις στις οποίες συμμετέχει το Ινστι-
τούτο της ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό να μπορούν και οι ίδιοι να 
ωφεληθούν από τις συγκεκριμένες ενέργειες. Η έκδοση 
του συγκεκριμένου δελτίου δεν θα εστιαστεί τόσο στα 
συνδικαλιστικά θέματα που απασχολούν τις μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσο στις δράσεις που έχει ανα-
λάβει το ΙΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013.

Στο παρόν τεύχος υπάρχουν ως επί το πλείστον αναφορές 
σε δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που συγχρηματοδοτούνται 
στις περισσότερες των περιπτώσεων από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
του Υπουργείου Εργασίας. Υπό το πρίσμα αυτό αναφορά 
θα υπάρξει στη συμβουλευτική μικρών επιχειρήσεων, 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων με έμφαση στον τομέα 
της καινοτομίας, τη προώθηση των γυναικών στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων, τη διαρθρωτική προσαρμογή των 
επιχειρήσεων μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης, την 
τεχνική κατάρτιση και την πιστοποίηση προσόντων των 
απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις. 

Φιλοδοξούμε η συγκεκριμένη προσπάθεια, με την συμ-
βολή των μελών της ΓΣΕΒΕΕ, να γίνει γνωστή 
στο μεγάλο μέρος των επαγγελματοβιοτε-
χνών πανελλαδικά, προκειμένου να είναι 
επαρκώς ενημερωμένοι για τις σύγχρονες 
εξελίξεις, αλλά και -εφόσον το επιθυμούν- 
να συμμετάσχουν ενεργά και να ωφεληθούν 
από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. 

  Νο 2 /2013

  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  -  Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 3  
  Κ ω δ .  Ε ν τ ύ π ο υ  0 1 - 0 0 3 5  

ISSN: 2241-5947

 1



                                                                                                                                                  www.imegsevee.gr

Εγκρίθηκε πρό-
σφατα (Μάρτιος 
2013) στο ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού» του 
Υπουργείου Εργασίας 
πρόγραμμα με τίτλο: 
«Δράσεις προσαρμο-
γής επαγγελμάτων 
που εκπροσωπούνται 
από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δε-
δομένα της οικονομι-
κής κρίσης διαμέσου 
πιλοτικών σχεδίων 
τεχνικής κατάρτισης 
και συμβουλευτικής 
– υποστήριξης της πι-
στοποίησης επαγγελ-
ματικών προσόντων».

Στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου προ-
γράμματος προβλέ-
πεται περίπου 7.800 
εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες μικρών επιχειρήσεων, 
πανελλαδικά, προερχόμενοι από δεκαοκτώ (18) επαγγέλματα που εκπροσω-
πούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ και έχουν στο παρελθόν αναπτύξει και πιστοποιήσει 
μελέτες επαγγελματικών περιγραμμάτων  να λάβουν μέρος σε πιλοτικές 
δράσεις τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης (στη βάση του κάθε επαγγελμα-
τικού περιγράμματος) και στη συνέχεια, σημαντικός αριθμός αυτών (περίπου 
2.500 άτομα), να υποστηριχθούν για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστο-
ποίησης προσόντων.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδίων, περιεχο-
μένων και υλικών που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των πιστοποιημένων 
επαγγελματικών περιγραμμάτων, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς 
φορείς (Σωματεία - Ομοσπονδίες) μέλη ΓΣΕΒΕΕ.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με την υπογραφή προγραμματι-
κών συμφωνιών συνεργασίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τις Ομοσπονδίες μέλη της        
ΓΣΕΒΕΕ καθώς και με την ανάθεση της εκπόνησης των εκπαιδευτικών σχεδίων 
και περιεχομένων για τα εικοσιτρία (23) αντικείμενα τεχνικής κατάρτισης που 
θα υλοποιηθούν και που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τ ε χ ν ι κ ή  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  κ α τ ά ρ τ ι σ η  κ α ι  π ι σ τ ο π ο ί η σ η 
π ρ ο σ ό ν τ ω ν  γ ι α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  μ έ λ η  τ η ς  Γ Σ Ε Β Ε Ε 

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Διανέμεται δωρεάν

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αριστοτέλους 46 - 10433
 2108846852  
 2108846853

      info@imegsevee.gr  

ΕΚΔΟΤΗΣ
Καββαθάς Γεώργιος 

Πρόεδρος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Αγγελάκης Α.
Αυλωνίτου Ν. 
Βαρδαρός Σ. 
Κάρουλας Γ. 

Λαϊου Ε.
Λιντζέρης Π. 

Μαραγκός  Φ. 
Μιχαλοπούλου  Γ. 

Μπεκρή  Δ. 
Προφύρη Ι. 

Πρωτοπαπαδάκης  Π. 
Τζάμαλης Μ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Μισεντζής Γ.
Μποφίλης Δ.
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T ε χ ν ι κ ή  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  κ α τ ά ρ τ ι σ η  κ α ι  π ι σ τ ο π ο ί η σ η 
π ρ ο σ ό ν τ ω ν  γ ι α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  μ έ λ η  τ η ς  Γ Σ Ε Β Ε Ε

Α/Α Επάγγελμα Αντικείμενο κατάρτισης Ώρες Άτομα

1 Εγκαταστάτες Ηλεκτρο-
λόγοι

Φωτοβολταϊκά Συστήματα & Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας

40 400

2 Εγκαταστάτες Ηλεκτρο-
λόγοι

Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και 
απομακρυσμένη διαχείριση

50 250

3 Υδραυλικοί Γεωθερμία – Ηλιοθερμία - Τεχνικές εξοικονόμη-
σης ενέργειας

50 350

4 Υδραυλικοί Τεχνική κατάρτιση  βάσει Ν. 3982/2011 για ανα-
βάθμιση αδειών Υδραυλικών

50 350

5 Επισκευαστές αυτοκινήτων Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων 50 300

6 Επισκευαστές αυτοκινήτων Συστήματα Πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων 30 300

7 Επισκευαστές αυτοκινήτων Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για AC αυτοκι-
νήτου (Κανονισμός 2037/2000 ΕΚ)

30 400

8 Κλειθροποιοί Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών 100 400

9 Υπεύθυνοι Κυλικείων Κατάρτιση υπευθύνων σχολικών κυλικείων 120 400

10 Ψυκτικοί Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου  (Κα-
νονισμός 842/2006 ΕΚ)

50 300

11 Ψυκτικοί Τεχνική κατάρτιση  βάσει Ν. 3982/2011 για ανα-
βάθμιση αδειών Ψυκτικών

40 400

12 Υαλοτεχνίτες - Υαλοθέτες Τεχνική κατάρτιση Τεχνιτών Υαλοπινάκων 60 300

13 Εκπαιδευτές οδήγησης Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών υποψηφίων 
οδηγών

80 400

14 Υπεύθυνος εστιατορικών 
και συναφών μονάδων

Νέα διατροφικά πρότυπα 50 400

15 Ταπητοκαθαριστές Σύγχρονες Τεχνικές Καθαρισμού & Ειδικές Επε-
ξεργασίες Βιολογικός καθαρισμός

80 300

16 Κατασκευαστής ειδών από 
αλουμίνιο - σίδηρο

Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου - 
Σιδήρου

50 300

17 Τεχνίτης μόνωσης, θερμο-
μόνωσης, στεγανοποίησης

Τεχνική Κατάρτιση Μονωτών - Στεγανοποιητών 50 300

18 Μεσίτης αστικών συμβά-
σεων

Εκτιμήσεις Ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους 
μεσίτες ακινήτων (ν.4072/2012)

50 300

19 Στεγνοκαθαριστής Σύγχρονες Τεχνικές Καθαρισμού 50 300

20 Εγκαταστάτης – συντηρη-
τής καυστήρα

Κατάρτιση συντηρητών & εγκαταστατών καυ-
στήρων υγρών & αερίων καυσίμων

50 300

21 Αισθητικοί Εξειδικευμένες Εφαρμογές Αισθητικής 50 300

22 Τεχνικοί ανελκυστήρων Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα 
πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης

50 350

23 Κρεοπώλες Υγιεινή και ασφάλεια σύμφωνα με τον Οδηγό 
ΕΦΕΤ για τα Κρεοπωλεία

50 400

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι των σεμιναρίων που επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα θα υποστηρι-
χτούν (πλέον της κατάρτισης) για την πιστοποίηση προσόντων.
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δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογε-
νούς τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Το  ακόλουθο διάστημα θα συνεχιστεί η παροχή ουσια-
στικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις που  εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικό-
τητας. Ενδεικτικά προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 
περισσότερες από 350 επιχειρήσεις θα έχουν ωφεληθεί μέσα 
από το έργο. 

Παράλληλα σε στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται η παροχή υπη-
ρεσιών mentoring σε συγκεκριμένο αριθμό ωφελούμενων 
επιχειρήσεων, που θα αφορά συμπληρωματική υπηρεσία 
του Δικτύου Επιχειρηματικότητας σε υφιστάμενες και νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα του έργου www.diktyo.imegsevee.gr  όπως 
και στο τηλέφωνο 210-8837188 κάθε ενδιαφερόμενος μπο-
ρεί να ενημερωθεί σχετικά για τις δράσεις και τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας.

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

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια  σημαντική 
πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ να βρεθεί δίπλα στην μικρή 
επιχείρηση παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής 

υποστήριξης μέσα στο ιδιαίτερα δυσμενές επιχειρηματικό 
περιβάλλον που βιώνει καθημερινά. Το έργο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού») 
και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η παροχή 

Στο πλαίσιο του έργου και από την δημοσίευση της 
πρόσκλησης για την προσέλκυση επιχειρήσεων ήδη 250 
επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει αίτηση για την λήψη συμ-
βουλευτικής υποστήριξης. 

Σε 170 από αυτές η συμβουλευτική έχει ολοκληρωθεί ενώ 
στις υπόλοιπες βρίσκεται σε εξέλιξη.

 4 
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Βασικό μέλημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί η πλήρης 
και λεπτομερής χαρτογράφηση του κλάδου των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και ο αντίκτυπος 

που υφίσταται υπό το 
πρίσμα της κρίσης 
και των σύγχρονων 
κοινωνικοοικονομικών 
εξελίξεων. Στο πλαίσιο 
αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
σε συνεργασία με το 
τμήμα Γεωγραφίας 
του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
εκπόνησε μελέτη με 
τίτλο «Η πολιτική για 
τα εμπορικά κέντρα 
στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα».

Η συγκεκριμένη 
μελέτη η οποία 
πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του Ε.Π. 
“Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού” χωρίζεται 
σε δύο βασικά μέρη, 
με απώτερο σκοπό 
την όσο το δυνατόν 
πληρέστερη καταγραφή 
των υφιστάμενων 
συνθηκών. 

Το πρώτο μέρος 
εστιάζει στις πολιτικές 
που εφαρμόζονται 
στην ΕΕ αναφορικά με 
το λιανεμπόριο, αλλά 
και την λειτουργία των 
επιχειρήσεων και των 
εμπορικών κέντρων. 
Παράλληλα και 
προκειμένου να γίνει 
γνωστή η αντίστοιχη 
εμπειρία άλλων χωρών ένα σημαντικό τμήμα του πρώτου  
μέρους εστιάζει στην εμπειρία χωρών της ΕΕ με βασικά 
σημεία αναφοράς το νομοθετικό πλαίσιο, τον τρόπο 
αδειοδότησης των εμπορικών κέντρων, αλλά και τις 
περιβαλλοντικές και χωροταξικές προϋποθέσεις για την 
λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου.

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται η ελληνική 
περίπτωση. Η εστίαση στο ελληνικό παράδειγμα είναι 
πολύπλευρη και εμπεριέχει μια σειρά από σημαντικές 

παραμέτρους που 
αναφέρονται στον 
τρόπο λειτουργίας των 
εμπορικών κέντρων 
στη χώρα μας. Μεταξύ 
άλλων η έρευνα 
επικεντρώνει στο 
υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο, στις επιπτώσεις 
στον τρόπο λειτουργίας 
των τοπικών αγορών 
από τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα, 
στις προϋποθέσεις 
αδειοδότησης και 
περιβαλλοντικής 
πλαισίωσης, ενώ 
σημαντικό ενδιαφέρον 
επιδεικνύεται σε 
ζητήματα χωροταξίας 
και οικοδόμησης 
των συγκεκριμένων 
εμπορικών κέντρων. 

 Η ανάδειξη της 
συγκεκριμένης 
μελέτης έχει ξεχωριστό 
ενδιαφέρον, καθώς 
αποτελεί μια σημαντική 
παράμετρο των 
σύγχρονων εξελίξεων 
στη λειτουργία των 
πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει 
ήδη δρομολογηθεί η 
έκδοσή της, ενώ τα 
αποτελέσματά της 
θα παρουσιαστούν 
σε Ημερίδα που θα 

διοργανωθεί προσεχώς από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο site www.imegsevee.gr  
Μελέτες - Έρευνες  Οικονομία - Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μ ε λ έ τ η  τ ο υ  Ι Μ Ε  Γ Σ Ε Β Ε Ε :  « Η  π ο λ ι τ ι κ ή  γ ι α  τ α  ε μ π ο ρ ι κ ά 
κ έ ν τ ρ α  σ τ η ν  Ε υ ρ ώ π η  κ α ι  τ η ν  Ε λ λ ά δ α »  
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Η Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών αποτελεί δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και λειτουργεί στο πλαίσιο του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτομικής ικανό-
τητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων. 
Για το σκοπό αυτό, υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις που συγκροτούν ένα πλέγμα υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτο-
μίας για μικρές επιχειρήσεις (Βλ. Σχήμα 1), με έμφαση στην τεχνολογική και οργανωτική καινοτομία καθώς και την προώθη-
ση των συνεργασιών. 

Υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών:

 �  Ευαισθητοποίηση και Επιμόρφωση στην Καινοτομία μέσα από την πραγματοποίηση σεμιναρίων σε μικρές 
επιχειρήσεις.

 �  Τεχνολογική Διαμεσολάβηση μέσω της οργάνωσης επιχειρηματικών συναντήσεων και επισκέψεων.
 �  Ανάλυση Αναγκών Επιχειρήσεων (Τεχνοδιάγνωση) και Συγκριτική Αξιολόγηση με σκοπό την ανάδειξη δυνατών και 

αδύνατων στοιχείων των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση προτάσεων (σχεδίων καινοτομίας) για την αναζήτηση 
λύσεων.

 �  Τεχνολογική και Επιχειρηματική Πληροφόρηση για θέματα σχετικά με επιχειρηματικές εκδηλώσεις, χρηματοδοτήσεις, 
νομοθεσία, τεχνολογικές εξελίξεις.

 �  Υποστήριξη σε Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 �  Προώθηση Έργων Καινοτομίας & Νέων Εγχειρημάτων/Συνεργασιών, με σκοπό την υποστήριξη διαδικασιών διαμόρ-

φωσης συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις. 

                                                                   

 

           Σχήμα 1. Πλέγμα Υπηρεσιών

Επιπροσθέτως, η Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών συμβάλλει στην τεκμηρίωση των θέσε-
ων πολιτικής της  ΓΣΕΒΕΕ για την καινοτομία, με ιδιαίτερη αναφορά στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Μ ο ν ά δ α  Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  κ α ι  Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ώ ν  Σ χ η μ α τ ι σ μ ώ ν 
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Δραστηριότητες:

Στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας υλοποιούνται 
μελέτες σχετικά με την καινοτομία και τις μορφές συνερ-
γασίας των επιχειρήσεων (clusters), οι οποίες συμβάλουν 
στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτι-
κής με σκοπό την διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών 
για την ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας από τις 
μικρές επιχειρήσεις.

Με βάση τα πορίσματα της μελέτης για την καινοτο-
μία, διαφαίνεται τόσο η ανάγκη 
ενίσχυσης διαδικασιών ενσω-
μάτωσης γνώσης σε παρα-
γωγικές διαδικασίες, στους 
τομείς της μεταποίησης, 
του εμπορίου και των 
υπηρεσιών, όσο και η 
ανάγκη ενστάλαξης 
της έννοιας της 
καινοτομίας ως 
διαδικασίας που 
δεν περιορίζεται 
στην τεχνολογική 
διάσταση αλλά 
διαπερνάει όλες 
τις λειτουργίες της 
μικρής επιχείρησης (ορ-
γανωτική καινοτομία).   

Βάσει των συμπερασμάτων της 
μελέτης για τις μορφές συνεργασίας των 
επιχειρήσεων, προκύπτει ως εξέχουσα η σημασία της 
ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης των δικτυώσεων 
σε επίπεδο ενδιάμεσων φορέων (π.χ. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) που θα 
λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
των μικρών επιχειρήσεων και θα προσφέρουν συνεχείς, 
ολοκληρωμένες και στοχευμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, 
τα ενδιάμεσα πορίσματα της μελέτης αναδεικνύουν την 
ανάπτυξη δυναμικών δικτύωσης και συνεργασίας, τόσο 
σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων όσο και μεταξύ δια-
φορετικών κλάδων και επαγγελμάτων.  

Η ενδυνάμωση των δυναμικών αυτών, μέσα από στοχευ-
μένη χαρτογράφηση και υποστήριξη, μπορεί να ενισχύσει 
την καινοτομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στις 
μικρές επιχειρήσεις μέσα από την υιοθέτηση νέων συνερ-
γατικών επιχειρηματικών μοντέλων περιορισμού κόστους 
ή/και στρατηγικής επέκτασης ή/και αναδιάρθρωσης 
δραστηριοτήτων. 

Προγραμματισμός ενεργειών:

Οι ενέργειες της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών 
Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ περιλαμβάνουν για την 
αμέσως επόμενη περίοδο:

 � Σεμινάρια επιμόρφωσης σε οριζόντιες δεξιότητες 
διαχείρισης και ανάπτυξης καινοτομίας και σε θέματα 
δικτυώσεων επιχειρήσεων,

 � Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτομίας 

και Συνεργατικών Σχηματισμών,

 � Συγγραφή, έκδοση και δημοσι-
οποίηση οδηγών καινοτομίας, 

συνεργατικών σχηματισμών/
συμπράξεων και διανοητι-

κής ιδιοκτησίας,

 � Διοργάνωση 
επιχειρηματικών συνα-
ντήσεων με σκοπό την 

ανάπτυξη συνεργασιών, 
την ανταλλαγή τεχνογνω-

σίας και τεχνολογίας, 

 � Πραγματοποίηση 
τεχνοδιαγνώσεων σε μικρές επι-

χειρήσεις, οι οποίες αφορούν στην 
καταγραφή και ανάλυση αναγκών 

καθώς και στη διαμόρφωση προτά-
σεων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των 

τεχνολογιών και των διαδικασιών καινοτομίας εντός 
των επιχειρήσεων (Innovation Plans),

 � Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη 
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, με σκοπό 
την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών και σχεδίων 
δράσης συνεργατικών σχηματισμών (Cluster Action 
Plans). 

Ιστοσελίδα: www.kainotomia.imegsevee.gr  

Μ ο ν ά δ α  Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  κ α ι  Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ώ ν  Σ χ η μ α τ ι σ μ ώ ν 
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Ε π ι δ ο τ ο ύ μ ε ν α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  κ α τ ά ρ τ ι σ η ς  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ω ν 
α υ τ ο α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει τεθεί επικεφαλής (συντονιστής) μιας ευρείας σύμπραξης φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 
ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) που έχει αναλάβει την οργάνωση και υλοποίηση σε όλη την Ελλάδα 
επιδοτούμενων, με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, προγραμμάτων για περισσότερου από 19.000 αυτοαπασχολούμε-

νους,  εργαζόμενους και εργοδότες που απασχολούν μέχρι 3 άτομα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο 
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας 
και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής 
διάρκειας 40 ωρών έκαστο, αφορούν σε 
αντικείμενα όπως: Έξοδος από την κρίση, 
Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της 
επιχείρησης, Πράσινη επιχειρηματικότητα, 
Συστάδες Επιχειρήσεων, Οργάνωση και 
λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχεί-
ρησης, Έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευ-
ση, Εφοδιαστική διαχείριση, Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση κ.α.

Στοχεύουν δε (α) στην παροχή εξειδικευμέ-
νων γνώσεων, και δεξιοτήτων σε αυτοαπα-
σχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιω-
τικού τομέα, που αποτελούν το μεγαλύτερο 
τμήμα του κόσμου της εργασίας στη χώρα και 
(β) στη συστηματική υποστήριξη του αν-
θρώπινου δυναμικού ώστε να παραμείνει σε 
θέσεις εργασίας που μπορούν να του προσφέ-
ρουν συνεχή και ποιοτική απασχόληση, αλλά 
και επαγγελματική εξέλιξη.

Από το Δεκέμβριο του 2012 το έργο βρίσκεται 
σε εξέλιξη από τους φορείς υλοποίησης που 
προαναφέρθηκαν, με αναμενόμενο τέλος 
υλοποίησης το Σεπτέμβριο του 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα www.imegsevee.gr 
και στην ιστοσελίδα του έργου 
www.epanakatartisi.gr όπου  
δίνεται η δυνατότητα στους ενδι-
αφερόμενους να συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.
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Προγράμματα Δια Βίου εκπαίδευσης σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχο-
λούμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης 
για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών βιο-
τεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών και η συμμετοχή σε αυτά είναι δωρεάν.
Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι:

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική 
2. Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της 

μικρής επιχείρησης 
3. Εφαρμογές λογισμικού υπολογιστικών 

φύλλων και βάσεων δεδομένων 
4. Ψηφιακή επιχείρηση
5. Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες επαγγελματι-

κές εφαρμογές πληροφορικής  
6. Επιχειρηματικότητα 
7. Οργάνωση και διοίκηση
8. Διαχείριση ποιότητας 
9. Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματι-

κών ευκαιριών 
10.  Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης 

πελατών 
11.  Διαφήμιση  και προβολή της μικρής 

επιχείρησης 
12.  Κοστολόγηση – Τιμολόγηση – Διαχείριση 

προϋπολογισμού 
13.  Αντιμετώπιση ανταγωνισμού 
14.  Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης 
15.  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας 
16.  Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα 
17.  Περιβαλλοντική προστασία και εξοικονό-

μηση ενέργειας στη μικρή επιχείρηση 
18.  Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενή τομέα 
19.  Εκπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους απασχολούμενους σε   

μικρές επιχειρήσεις 
20.  Εκπαίδευση Ελλήνων απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση σε ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία 
21.  Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων

Από το Μάρτιο του 2012 μέχρι και το Μάρτιο του 2013 υλοποιήθηκαν πανελλαδικά 121 προγράμματα εκπαίδευσης και 
ωφελήθηκαν περίπου 1700 άτομα. Οι συνολικοί ωφελούμενοι προβλέπεται μέχρι τη λήξη υλοποίησης των προγραμμάτων 
το Δεκέμβριο 2013  να ανέλθουν στα 4.800 άτομα. 

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ή στην ιστοσελίδα www.
imegsevee.gr 

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 
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε ένα σημαντικό ευρω-
παϊκό έργο με τίτλο «Ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου 

σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» (BUILD UP Skills – GREECE / N° 320430). 

Αποτελεί το μόνο σχετικό έργο από Ελληνικής πλευράς και 
στο εταιρικό του σχήμα συμμετέχουν το Κέντρο Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας (Συντονιστής Εταίρος), το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το 
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού.

Εγκρίθηκε και υλοποιείται (περίοδος υλοποίησης Ιούνι-
ος 2012 – Δεκέμβρης 2013) στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι 
«Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 
2020» της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, με την υποστή-
ριξη και συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη», της Γενικής Δ/νσης για την 
Ενέργεια. 

    Η Πρωτοβουλία BUILD UP Skills

Η Πρωτοβουλία BUILD UP Skills εστιάζει στη συνεχιζόμε-
νη επαγγελματική κατάρτιση των τεχνιτών και εργατών του κατασκευαστικού κλάδου και των εγκαταστατών συστημάτων 
ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ στα κτίρια.   

     Το έργο BUILD UP Skills – GREECE

Δράσεις του έργου είναι:

 � Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για ικανό αριθμό 
καταρτισμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ μέχρι το 2020.

 � Διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών σε θέματα κατάρτισης και προσόντων 
του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ. Σύσταση της 
«Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων». 

 � Ανάπτυξη ενός Οδικού Χάρτη Προσόντων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής γύρω από την κατάρτιση και 
πιστοποίηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και των ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής για το 2020.

 � Επικύρωση και υποστήριξη του Οδικού Χάρτη από τις αρμόδιες αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους με στόχο την 
εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής

Ιστοσελίδες: www.imegsevee.gr και www.greece.buildupskills.eu 

Ε ν ί σ χ υ σ η  δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν  τ ο υ  ε ρ γ α τ ι κ ο ύ  δ υ ν α μ ι κ ο ύ  σ ε 
θ έ μ α τ α  Α ν α κ υ κ λ ώ σ ι μ ω ν  Π η γ ώ ν  Ε ν έ ρ γ ε ι α ς  ( Α Π Ε ) 
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Πρόγραμμα «Leonardo Da Vinci»  
«Η διαδρομή από τα επαγγελματικά περι-
γράμματα στα εκπαιδευτικά προγράμματα»
«From occupational profiles to educational 
programs and curricula (O.P.E.P.)»

Περιγραφή του Έργου 

Στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν βασίσει στα Επαγγελματικά Περι-
γράμματα την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αρχικής και Συνεχιζό-
μενης Κατάρτισης, εφαρμόζοντας η κάθε χώρα το Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NQF, EQF) και τις μεθοδο-
λογίες που βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς 
Πιστωτικών Μονάδων (ECVET).

Στόχος του προγράμματος είναι να εργαστούν οι εταίροι στο 
πλαίσιο ενός σχήματος συνεργασίας, ανταλλάσσοντας γνώ-
σεις και εμπειρία πάνω στους βασικούς άξονες μετασχηματι-
σμού των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, βασιζόμενοι στις αρχές του 
ECVET και καταλήγοντας σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό επίπεδο 
κατανόησης.
Κύριες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο 
πλαίσιο έξι συναντήσεων εργασίας:

 � δημιουργία κοινών ποιοτικών κριτηρίων,
 � ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων αξόνων σχετικά με 

τις υπάρχουσες μεθόδους και τις πρακτικές ανάπτυ-
ξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

 � ανάλυση σε βάθος «καλύτερων πρακτικών» σε συγκε-
κριμένα παραδείγματα επαγγελμάτων,

 � ανάπτυξη προτάσεων,
 � ανάπτυξη σχεδίου διάδοσης και εκμετάλλευσης των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος ως ορθή πρακτι-
κή του ECVET,

 � δημιουργία βιώσιμου Ευρωπαϊκού δικτύου.

Ποιοι είμαστε;

Οι εταίροι του παρόντος προγράμματος δραστηριοποιού-
νται στα πλαίσια ισχυρών δικτύων των κοινωνικών εταίρων 
και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης. Συγκεκριμένα συμμετέχοντες φορείς είναι:

    ΙΝΕ ΓΣΕΕ -  ΕΛΛΑΔΑ (Συντονιστής)
    ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - ΕΛΛΑΔΑ 
    ΙΝΕΚ-ΠΕΟ - ΚΥΠΡΟΣ
    EVTA - ΒΕΛΓΙΟ
    IMELSA - ΙΣΠΑΝΙΑ
    KCH international - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Τέλος, με τη συμμετοχή των εταίρων έχουν πραγματοποι-
ηθεί τέσσερις συναντήσεις εργασίας σε Ελλάδα, Ολλανδία, 
Βέλγιο και Κύπρο και θα ακολουθήσουν μία στην Ισπανία και 
η τελική στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2013

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  « L e o n a r d o  D a  V i n c i » 
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Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες 
χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» και «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης 
ΤΠΕ σε ανέργους» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», υλοποιεί την τρέχουσα περίοδο επιδοτού-

μενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε δεξιότητες πληροφορικής.
Τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

 «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών  
               Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

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 τακτικ

 «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους»

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 12 έως 15 ανέργους (αναλόγως του εργαστηρίου πληροφορικής) και έχει 
διάρκεια 100 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται τους καταρτιζόμενους/ες η δυνατότητα πιστοποίησης 
Certified Computer User (CCU)σε συνεργασία με αναγνωρισμένο πρότυπο. 

Κοινές προυποθέσεις και όροι συμμετοχής στα δύο προγράμματα είναι:  Η υποχρεωτική συμμετοχή στην διαδικασία πιστο-
ποίησης  για όλους τους καταρτιζόμενους. Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκ-
παιδευτικού 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 εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως 
αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κατά τόπους παραρτήματα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και την ιστοσελίδα  
www.kekgsevee.gr 

Ε π ι δ ο τ ο ύ μ ε ν α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  κ α τ ά ρ τ ι σ η ς  α ν έ ρ γ ω ν  σ ε 
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 / Πόλη Προσφερόμενα  Προγράμ-
ματα τρέχουσας περιόδου

Κεντρική Δομή Αττικής / Αθήνα 4

Παράρτημα Κεντρικής 
Μακεδονίας

Κεντρική Μακεδονία 
/  θεσσαλονίκη

3

Παράρτημα Θεσσαλίας Θεσσαλία / Λάρισα 7

Παράρτημα Κρήτης Κρήτη / Ηράκλειο 6

Εκπαιδευτική Δομή ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Περιφέρεια / Πόλη Εγκεκριμένα Προγράμματα

Παράρτημα Πάτρας Δυτική Ελλάδα /
Πάτρα

3

Παράρτημα Θεσσαλίας Θεσσαλία / Λάρισα 3

Παράρτημα Ηπείρου Ήπειρος / Ιωάννινα 1
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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. 

Το πρόγραμμα κινήθηκε 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 επίπεδο 
Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για επιχει-
ρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα, που θα εκδηλώσουν 

ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β.
 � Πρόσκληση Β, όπου κλήθηκαν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέλη των προαναφερθέντων Κλαδικών Φορέων 

να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδι-
κού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.

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

Την περίοδο αυτή, έχοντας ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και στις τρείς προσκλήσεις, ολοκληρώνο-
νται αφενός οι υπογραφές των συμβάσεων  μεταξύ ΕΙΕΑΔ και κλαδικών φορέων για την υλοποίηση των επικαιροποιημένων 
Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής και αφετέρου οι συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ΕΙΕΑΔ για τα επικαιροποιημένα 
εκπαιδευτικά σχέδια. 

Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω της Πρόσκλησης Β υποχρεούνται 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 Διαρθρωτικής Προσαρμογής) και όπου κρίνε-
ται απαραίτητο δράσεις συμβουλευτικής (σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, διοίκησης προσωπικού κ.α.).

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλαδικούς φορείς έχει συμπράξει με εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη τη 
χώρα σε προτάσεις που έχουν εγκριθεί και σε πολλές περιπτώσεις ήδη υλοποιούνται δράσεις κατάρτισης, ενώ αναμένεται το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών να υλοποιηθούν εντός του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες: Στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Ιστοσελίδες: www,imegsevee.gr και  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 

 13



                                                                                                                                                  www.imegsevee.gr

Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης του 
Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κατά τη διάρκεια του χρο-
νικού διαστήματος λειτουργίας του (από τον Ιούλιο 2012), 

εκτός των άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών, πραγματοποίησε 
μια σειρά ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης, με στόχο την 
ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες του, καθώς και 
τη δημιουργία δικτύων με σχετικούς με το έργο του φορείς. 

Συνακόλουθα, συμμετείχε με εισήγηση το Νοέμβριο 2012 σε 
εκδήλωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρη-

ματικότητας με θέμα: 
«Έξοδος από την κρίση: Οι γυναίκες “επιχειρούν”», 
του Γραφείου Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονί-
κης, με το οποίο και υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα: 
«Εκπροσωπώντας τις γυναίκες επιχειρηματίες σε καιρό οικο-

νομικής κρίσης».  Αποτέλεσμα της Ημερίδας ήταν η γνωριμία και 
έναρξη συνεργασιών με ποικίλους φορείς. 

Συμμετείχε σε εκδήλωση της Δομής Απασχόλησης και Στα-
διοδρομίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου τον 

Ιανουάριο 2013 με θέμα: «Γυναίκα, Διά Βίου Μάθηση και 
Σταδιοδρομία». 

Συνδιοργάνωσε με το Γραφείο Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, 
τη θεματική ενότητα: «Επιχειρηματικότητα των Γυναικών 

και Τοπική Ανάπτυξη: Από την θεωρία στη πράξη», στο πλαίσιο 
πραγματοποίησης Διημερίδας με θέμα: «8 Μαρτίου-Παγκόσμια 
Ημέρα Γυναίκας: Νέες Δράσεις του Δήμου Αθηναίων για τις 
Γυναίκες». 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες του παρουσιάστηκαν στην Ολομέλεια 
του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, 

προκειμένου να ενημερωθεί και ο γυναικείος μεταναστευτικός 
πληθυσμός. 

Είναι επίσης μέλος στο Δίκτυο «Ελένη Σκούρα», στο πλαίσιο 
του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των 

γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», με τελικό δικαιούχο το 
Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
 
(Οι σχετικές εισηγήσεις, καθώς και φωτογραφικό υλικό έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

www.isotita.imegsevee.gr).

Γ ρ α φ ε ί ο  Ι σ ό τ η τ α ς  Ι Μ Ε  Γ Σ Ε Β Ε Ε 
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Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς  Ε ρ γ α σ ί α ς 

Ολοκληρώνεται σταδιακά το πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας που χρηματοδοτήθηκε 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού» στα πλαίσια του Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 
2007-2013. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους και στόχος του 
είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο. Οι άνεργοι προσλαμβάνονται από Φορείς μη Κερ-
δοσκοπικού Χαρακτήρα (Δικαιούχοι) και τοποθετούνται 
σε θέσεις εργασίας από τους Συμπράττοντες φορείς που 
είναι κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου και κυρίως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ 
και β’ βαθμού όλης της χώρας.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως δικαιούχος φορέας και στα πλαίσια 
της υλοποίησης του προγράμματος αξιολόγησε 12.500 
αιτήσεις και προχώρησε στην πρόσληψη 1.933 ωφελουμέ-
νων σε επτά Περιφέρειες της Χώρας, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. 

Το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προ-
σκλήσεις του αρμοδίου Υπουργείου 
προβλέπει την καταβολή έως και 625 
Ευρώ μηνιαίως με ταυτόχρονη κάλυ-
ψη των ασφαλιστικών εισφορών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
οι ωφελούμενοι τοποθετήθηκαν 
αναλόγως της ειδικότητας πρόσλη-
ψής τους σε εγκεκριμένες δράσεις 
που αφορούν στη διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος, στην ανά-
δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 
στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης και αθλητισμού. Οι δράσεις αυτές 
καθορίστηκαν με βάση της ανάγκες 
των Δήμων και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και επισφραγίστηκαν με 
την υπογραφή Μνημονίων Συνεργα-
σίας με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012- ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

3-4 Νοεμβρίου 2012
Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ 

4 Δεκεμβρίου 2012
Παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ στον ΟΑΕΕ για τη 
ρύθμιση των οφειλών των ασφαλισμένων και 
την ενεργοποίηση του λογαριασμού ασφάλισης 
ανεργίας

10 Δεκεμβρίου 2012
Παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ για το άνοιγμα των κατα-
στημάτων τις Κυριακές

12 Δεκεμβρίου 2012
Ημερίδα του Γραφείου Ισότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
με τίτλο: «Εκπροσωπώντας τις γυναίκες επιχειρη-
ματίες σε καιρό οικονομικής κρίσης»

18 Δεκεμβρίου 2012
Συνέντευξη Τύπου Ένωσης Φορέων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-
Συντονιστής, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) για την 
έναρξη υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμά-
των κατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχο-
λούμενων (0-3 άτομα προσωπικό) σε συνεργασία 
με το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (Γ.Γ. Εμπορίου & ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ).

19 Δεκεμβρίου 2012
Εκλογή του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρη 
Ασημακόπουλου, στη θέση του αντιπροέδρου 
της UEAPME

9 Ιανουαρίου 2013
Παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ για την ένταξη του κλά-
δου εστίασης στο ΕΣΠΑ

24 Ιανουαρίου 2013
Δημοσίευση πρώτων αποτελεσμάτων της έρευ-
νας που πραγματοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από 
κοινού με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αναφορικά με τα κίνητρα 
και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη δια 

βίου μάθηση

29 Ιανουαρίου 2013
Παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με 
τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας 
στους ελεύθερους επαγγελματίες

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  δ ρ ά σ ε ω ν  τ η ς  Γ Σ Ε Β Ε Ε  

10 Φεβρουαρίου 2013
Ημερίδα σε συνεργασία με την ΟΕΒΕ Αν. Μακε-
δονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη με 
σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας 
για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και της 
παραοικονομίας στην περιοχή

12 Φεβρουαρίου 2013
Έναρξη λειτουργίας Γραμμής Ενημέρωσης στο 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την χρηματοδότηση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
(τηλ. επικοινωνίας 210 8837188)

14 Φεβρουαρίου 2013
Παρουσίαση της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:  «Απε-
λευθέρωση ωραρίου λειτουργίας τις Κυριακές»

17 Φεβρουαρίου 2013
Ημερίδα σε συνεργασία με την ΟΕΒΕ Τρίπολης, 
με σκοπό την ενημέρωση των μελών της από 
στελέχη του ΙΜΕ, για το Δίκτυο Επιχειρηματικό-
τητας και τη Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατι-
κών Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

21 Φεβρουαρίου 2013
Ημερίδα σε συνεργασία με την ΟΕΒΕ Καρδίτσας 
με σκοπό την ενημέρωση των μελών της, από 
στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για το νέο Ασφαλιστικό 

7-8 Μαρτίου 2013
Συνδιοργάνωση του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ με το Δήμο Αθηναίων της διημερίδας 
με θέμα «8 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Γυναί-
κας: Νέες Δράσεις του Δήμου Αθηναίων για τις 
Γυναίκες»

11 Μαρτίου 2013
Διοργάνωση Ημερίδας στο Ναύπλιο από την 
τοπική ΟΕΒΕ με σκοπό την ενημέρωση των με-
λών της, από στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για το νέο 
Ασφαλιστικό, το φορολογικό και τα προγράμμα-
τα του ΕΣΠΑ 

Γ α περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επισκε-
φθείτε τις ιστοσελίδες www.gsevee.gr, www.
imegsevee.gr, www.kekgsevee.gr 16 


