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Εισαγωγικό σημείωμα  

Αγαπητοί αναγνώστες,

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σημαντικό πλέγμα 
δραστηριοτήτων, με κύριο άξονα την καλύτερη αποτύπωση των εκπαιδευτι-
κών και ενημερωτικών αναγκών των αυτοαπασχολούμενων, των εργοδοτών 
και των εργαζόμενων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου ενημερωτικού δελ-
τίου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν με αφορμή 
την ολοκλήρωση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης που πραγματοποιή-
θηκαν κατά την περίοδο 2012 – 2014, για το ανθρώπινο δυναμικό των μικρών 
επιχειρήσεων. Αντίστοιχη ενημέρωση υπάρχει και για τα σεμινάρια διά βίου 
μάθησης που αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διά-
στημα, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους και ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το τέλος του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επιπρόσθετα, στο τρέχον τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για την ανάπτυξη 
τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του ελληνικού πλαισίου προσόντων το οποίο 
αναμένεται να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει άμεσα. Οι στόχοι του συγκε-
κριμένου  πλαισίου προσόντων είναι πολλαπλοί και στοχεύουν στην καλύτερη 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και στη διεύ-
ρυνση και οριοθέτηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αυτοαπασχο-
λούμενων και εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων. 

Αντίστοιχα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έναρξη της δράσης «Έργο 
Αθήνα», όπου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και το 
Δήμο Αθηναίων θα υλοποιήσουν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης σε 
θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
του Δήμου Αθηναίων. Τέλος, στις υπόλοιπες σελίδες του τρέχοντος τεύχους 
μπορείτε να ενημερωθείτε για δράσεις που υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπως η 
εκπόνηση μελετών αναφορικά με θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και η έναρξη υλοποίησης κύκλων ενημέρωσης και επιμόρφωσης συν-
δικαλιστών της ΓΣΕΒΕΕ.

Καλή ανάγνωση!
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T ο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσό-
ντων είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς το οποίο συν-

δέει τα συστήματα επαγγελματικών 
προσόντων των χωρών μελών μεταξύ 
τους, λειτουργώντας ως μηχανισμός 
μετατροπής ή ως «μεταφραστής» για 
την ευκολότερη ανάγνωση και κατανό-
ηση των επαγγελματικών προσόντων 
σε διαφορετικές χώρες και συστήματα 
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ιδρυ-
τική του πράξη (Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και Συμβούλιο, 2008) έχει δύο βασι-
κούς στόχους: την προώθηση της κινη-
τικότητας των εργαζομένων από χώρα 
σε χώρα, και τη διευκόλυνση της δια 
βίου μάθησης. Το Πλαίσιο Προσόντων 
είναι ένας κατάλογος ταξινόμησης των 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, δι-
πλωμάτων, πτυχίων και βεβαιώσεων 
των ατόμων, που αποτυπώνουν τα μα-
θησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι 
οποίες έχουν αποκτηθεί μετά την ολο-
κλήρωση μιας εκπαιδευτικής - μαθησι-
ακής διαδικασίας.

Μετά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων υπήρξε ευρω-
παϊκή σύσταση, όλες οι χώρες μέλη να 
αναπτύξουν το δικό τους Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων και να το αντιστοιχήσουν με 
το Ευρωπαϊκό. 

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων ανα-
μένεται να λειτουργήσει ως ένας μηχα-
νισμός διασαφήνισης και ταξινόμησης, 
που θα επιτρέπει την ευκολότερη κα-
τανόηση των τίτλων σπουδών και θα 
πληροφορεί τους εκπαιδευόμενους και 
εργαζόμενους που επιθυμούν είτε να με-

τακινηθούν από χώρα σε χώρα, είτε να 
αλλάξουν θέση εργασίας, είτε να τροπο-
ποιήσουν τη μαθησιακή τους διαδρομή.

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ;

Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρ-
χε ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής των 
πιστοποιητικών (πτυχία, διπλώματα, βε-
βαιώσεις κλπ) που να αποδεικνύουν την 
κατοχή επαγγελματικών προσόντων και 
να συμπεριλαμβάνουν όλες τις μορφές 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελ-
ματικής εμπειρίας. Στόχος του Ελληνικού 
Πλαισίου Προσόντων είναι να δομηθεί 
ένα σύστημα καταγραφής, αλλά κατ’ επέ-
κταση και πιστοποίησης – αναγνώρισης, 
των προσόντων του ανθρώπινου δυναμι-
κού της χώρας.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ  

ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ;

• Πληροφόρηση για την ευχερέστερη πρό-
σβαση και συμμετοχή στη διά βίου μάθη-
ση.
• Πληροφόρηση για τις δυνατότητες επαγ-
γελματικής εξέλιξης.
• Δυνατότητα αύξησης της κινητικότητας 
εκπαιδευομένων και εργαζομένων.
• Υποστήριξη της διά βίου μάθησης, μέσω 
της διασύνδεσης όλων των μορφών τυπι-
κής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης 
μάθησης.
• Ενίσχυση της διαφάνειας των προσόντων 
και σύνδεσή τους με την απασχόληση.
• Διευκόλυνση της αναγνώρισης και πιστο-
ποίησης της άτυπης μάθησης 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  

ΔΩΡΕΑΝ  
ΜΕ ΤΗ  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  

ΕΝΩΣΗΣ  
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ –  
ΕΚΤ) ΚΑΙ  

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46,  

T.K. 10433
2108846852  
2108846853

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.
Γράβαρης Δ.
Κάρουλας Γ.

Κοντίνη Τ.
Λαΐου Ε. 

Λιντζέρης Π.
Μιχαλοπούλου Γ.

Μόκα  Λ.
Μπεκρή Δ.
Μπίμπας Δ.
Πετρίδη Ε.

Πρωτοπαπαδάκης Π.
Σιωμάδης Β.

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

ΕΝΤΥΠΟΥ

Δαμιανόγλου Δ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ  
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΑ 8 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων περιλαμβάνει 8 επίπεδα αναφοράς, τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσό-
ντων από την χαμηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης έως και την ανώτατη εκπαίδευση.  

ΕΠ
ΙΠ

ΕΔ
Ο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1
ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
(πρωτοβάθμια εκπαίδευση)

2
ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
(κατώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση) 

3
ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΣΧΟΛΉΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΉΣ 
(ΣΕΚ βάσει του ν. 4186/2013)

4

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΣΧΟΛΉΣ 
(ΕΠΑ.Σ) ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

(γενική ανώτερη 
δευτεροβάθμια  

εκπαίδευση)
ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(επαγγελματική ανώτερη  
δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

5

ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ +

ΕΤΟΣ ΜΑΘΉΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ
(βάσει ν. 4186/2013)

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΉΣ (ΙΕΚ) 

(μεταδευτεροβάθμια αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση)

ΔΙΠΛΩΜΑ / ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΉΣ  
ΣΧΟΛΉΣ (μεταδευτεροβάθμιο και όχι 

τριτοβάθμιο επίπεδο)

6 ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ 

7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΉΣ

8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων http://www.nqf.gov.gr
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ  
ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμ-
βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, 

στο Ζάππειο Μέγαρο, μεγάλη ημερίδα του ΟΑΕΔ με 
θέμα «Ο θεσμός της Μαθητείας ως μέσο επίτευξης του 
ευρωπαϊκού στόχου της Εγγύησης για τη Νεολαία: Ο 
ρόλος και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων».

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κος Γιώργος Καββαθάς στην πα-
ρέμβασή του τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Η επαγγελματική εκπαίδευση και ειδικότερα οι σχολές μαθη-
τείας ήταν ανέκαθεν ένας τομέας που ενδιέφερε τη ΓΣΕΒΕΕ και 
γενικότερα τις μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης και των 
υπηρεσιών διότι ακριβώς στις τάξεις των τεχνικών - επαγγελ-
ματικών σχολείων συνέρεε ένα σημαντικό τμήμα του ανθρώ-
πινου δυναμικού που αργότερα δημιουργούσε ή στελέχωνε 
τις μικρές επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η τεχνική επαγγελματική εκ-
παίδευση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από στοιχεία έντονης 
υποβάθμισης και κοινωνικής απαρέσκειας. Η κατάσταση αυτή 
πρέπει να αλλάξει άμεσα και δραστικά. Παράλληλα όλο και πιο 
πολύ κατανοούμε ότι η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης αποτελεί βασική συνθήκη εξόδου της χώρας από τα 
αδιέξοδα της κρίσης, με αύξηση των προσφερόμενων θέσεων 
εργασίας από τις επιχειρήσεις, επομένως και με ανάσχεση της 
ανεργίας που πλήττει ιδίως τη νεολαία μας.

Για να γίνει η επαγγελματική εκπαίδευση πιο ελκυστική χρειά-
ζονται περισσότεροι πόροι, τολμηρές και έξυπνες αποφάσεις 
και πολλή προσπάθεια. Παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλή-
ματα, η εκπαίδευση πρέπει να εξαιρεθεί των περιοριστικών 
δημοσιονομικών μέτρων. Πρέπει επιτέλους να δούμε την 
εκπαίδευση ως επένδυση στο μέλλον της οικονομίας μας.

Το δυαδικό σύστημα μαθητείας που συνδυάζει την εκπαίδευ-
ση με την απασχόληση σε επιχείρηση και το οποίο εφαρμό-
ζεται εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα από τον ΟΑΕΔ, έχει για 
μεγάλη περίοδο ατονήσει και συρρικνωθεί, παρότι ως μοντέλο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο 
με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα πλεονεκτήματα της 
μαθητείας είναι η σύνδεση θεωρίας και πράξης, η επαγγελμα-
τική εξειδίκευση και η βιωματική εμπειρία της απασχόλησης 
των μαθητευομένων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων διατη-
ρεί διαρκή συνεργασία με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους 
και τον ΟΑΕΔ ώστε να συμβάλλει όπου κληθεί και όπως μπορεί 
στη βελτιωμένη εφαρμογή της μαθητείας. Η αναζήτηση και 
ανεύρεση κατάλληλων επιχειρήσεων για να φιλοξενήσουν 
μαθητευόμενους, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, 
η συμβολή στην αναμόρφωση και επικαιροποίηση των 
εκπαιδευτικών περιεχομένων και η αξιολόγηση της όλης 
εφαρμογής του συστήματος βρίσκονται στις προτεραιότητες 
της ΓΣΕΒΕΕ.» 

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία η Ημερίδα με τίτλο «Και-
νοτομία, Διανοητική Ιδιο-

κτησία και Μικρές Επιχειρήσεις» 
του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρή-
σεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδας, στις 12.02.2014 στο 
αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ. 

Βασικό αντικείμενο της Ημερίδας 
αποτέλεσε η παρουσίαση θεμάτων 
σχετικών με τη βιομηχανική και πνευ-
ματική ιδιοκτησία από τους αρμόδι-
ους εθνικούς φορείς. Η υποστήριξη 
της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτε-
λεί μια από τις υπηρεσίες της Μονά-
δας Καινοτομίας και Συνεργατικών 
Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ η οποία 
λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο 
πλαίσιο αυτό, παρέχεται πληροφόρη-
ση πρώτου επιπέδου (συμβουλευτική 
υποστήριξη, έκδοση σχετικού ενημε-
ρωτικού υλικού) καθώς και διευκό-
λυνση της επαφής των ενδιαφερό-
μενων μικρών επιχειρήσεων με τους 
σχετικούς φορείς. 

Συγκεκριμένα, η Δρ. Π. Γκαγκανάτσου 
Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληρο-
φόρησης και Διάδοσης της Καινοτο-
μίας, του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), συνεργαζόμενου 
φορέα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρουσίασε 
τις υπηρεσίες και τις δράσεις του ορ-
γανισμού για τη διάχυση της γνώσης 
και την προστασία της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

Αντίστοιχα, η Δρ. Ε. Σταματούδη, Δι-

ευθύντρια του Οργανισμού Πνευμα-
τικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), του Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
η κα. Μ. Γ. Σινανίδου, Δικηγόρος (Int. 
IP LL.M.) - Επιστημονική Συνεργάτιδα 
του ΟΠΙ, επίσης συνεργαζόμενου φο-
ρέα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ανέλυσαν βασικά 
ζητήματα σχετικά με την πνευματική 
ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώ-
ματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Παράλληλα, τα στελέχη του ΙΜΕ  
ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασαν τις υπηρεσίες 
και τις τρέχουσες δράσεις της Μονά-
δας Καινοτομίας και Συνεργατικών 
Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ 

ανέδειξαν ζητήματα αναφορικά με τη 
σημασία ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της διανοητικής ιδιοκτησίας και και-
νοτομίας για τις μικρές επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
εκπρόσωποι της Πολιτείας, επιχειρή-
σεις, εκπρόσωποι και φορείς διαφό-
ρων επιχειρηματικών κλάδων, εκπρό-
σωποι πανεπιστημίων και φορέων 
αναδιανομής καινοτομίας. 

Σημειώνεται ότι την εκδήλωση χαιρέ-
τισε ο κος Γεώργιος Κουράσης, Γενι-
κός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ 

Στιγμιότυπο από την παρέμβαση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ  
Γ. Καββαθά στην Ημερίδα για την Μαθητεία

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΤΤο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργάνωσε 
και υλοποίησε κατά  τα  έτη  
2012-2014 ένα σημαντικό 

σε μέγεθος και σε ποιότητα έργο 
εκπαίδευσης εργοδοτών, αυτοα-
πασχολουμένων, εργαζομένων και 
συμβοηθούντων μελών μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο 
πλαίσιο της Πράξης «Προγράμ-
ματα διά βίου εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής 
επιχείρησης»  μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση»  του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με τη συγχρηματοδό-
τηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – 
Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. 

Πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν 
303 προγράμματα διά βίου εκπαίδευ-
σης στα οποία συμμετείχαν περίπου 
4800 άτομα. Τα προγράμματα υλοποι-
ήθηκαν όχι μόνο στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρα-

κλείου, όπου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει 
δικές του εκπαιδευτικές δομές, αλλά 
και σε 35 επιπλέον πόλεις της χώρας. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΤΑΝ:

• η ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα των μικρών επιχειρήσεων και η 
βελτιωμένη παρουσία στην οικονομική 
δραστηριότητα της χώρας μέσω της 
διά βίου εκπαίδευσης. 

• η ανάδειξη της σημασίας της διά βίου 
μάθησης στην επιχειρηματική πορεία 
των μικρών οικονομικών μονάδων και 
αύξηση της συμμετοχής των εργοδο-
τών, εργαζομένων ΜΜΕ και αυτοα-
πασχολούμενων σε προγράμματα διά 
βίου εκπαίδευσης. 

• η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλ-
τούρας των αυτοαπασχολουμένων και 
εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, 
με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που συνι-
στούν τη βάση της υγιούς επιχειρημα-
τικότητας. 

• η βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης 
εφαρμογών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών των απασχολουμένων στις μι-
κρές επιχειρήσεις.

• η ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαι-
δευτικών αναγκών στους τομείς της 
υγιεινής & ασφάλειας, της ξενόγλωσ-
σης επαγγελματικής ορολογίας, της 
περιβαλλοντικής αφύπνισης & προ-
στασίας και των σύγχρονων μεθόδων 
εκπαίδευσης ενηλίκων

Η επιτυχής υλοποίηση και η θετική 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο 
εξωτερικό αξιολογητή (Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών και Επιστημο-
νική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων) 
ενισχύει τη δέσμευση της ΓΣΕΒΕΕ να 
αναλάβει ξανά νέες πρωτοβουλίες εκ-
παίδευσης των απασχολουμένων στις 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η μελέτη με τίτλο «Ανίχνευση μελ-
λοντικών αναγκών εκπαίδευσης στις 
μικρές επιχειρήσεις και διερεύνηση 
των επιπτώσεων των ενεργειών διά 
βίου εκπαίδευσης στην προσωπική, 
κοινωνική και επαγγελματική πορεία 
των ενήλικων εκπαιδευομένων» που 
εκπονήθηκε από την επιστημονική 
ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών 
με επικεφαλείς τους καθηγητές Κ. Τσε-
κούρα και Δ. Βεργίδη, δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά 
και τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα και προτείνει συγκεκρι-
μένες θεματικές ενότητες και μελλο-
ντικά αντικείμενα εκπαίδευσης που 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των 
εργοδοτών και των εργαζομένων. Τα 
αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν 
στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, 
αλλά και στη λήψη μέτρων για τη βελ-
τίωση της ποιότητας των εκπαιδευτι-
κών έργων της ΓΣΕΒΕΕ. 

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν 
δύο ακόμα σημαντικές μελέτες:

• Η μελέτη με τίτλο «Η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. 
Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτι-
κές», η οποία θα παρουσιαστεί σε ξεχω-
ριστή εκδήλωση που θα οργανώσει το 
προσεχές διάστημα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και,

• Η μελέτη «Κίνητρα και εμπόδια συμ-
μετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μά-
θηση» που υλοποιήθηκε σε συνεργασία  
με τη ΓΣΕΕ, έχει δημοσιευθεί σε βιβλίο 
και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ: 
www.imegsevee.gr/ekpaideusi

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
του εκπαιδευτικού έργου πραγματο-
ποιήθηκε σε δημόσια εκδήλωση στο 
αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ την Τετάρτη 
12/3/2014 και ώρα 11.00 π.μ. Πραγμα-
τοποιήθηκαν επίσης τοπικές ημερίδες 

από τις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και πιο 
συγκεκριμένα: 
• Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης, τη Δευτέρα 17/3/2014
• Στο Επιμελητήριο Λάρισας, την Τρίτη 
18/3/2014
• Στο Ξενοδοχείο Αστήρ στην Πάτρσ, 
την Τετάρτη 19/3/2014
• Στο Astoria Capsis Hotel στο Ηρά-
κλειο Κρήτης, το Σάββατο 22/3/2014
• Στην Αίθουσα Εκδήλωσης Φρόντζου 
Πολιτεία στα Ιωάννινα, την Πέμπτη 
27/3/2014 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς 
και για να δείτε την βιντεοσκόπηση 
του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα www.imegsevee.gr/video 
 

Στιγμιότυπα από το συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
της ΓΣΕΒΕΕ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Τον Ιανουάριο του 2014, δημοσιεύτηκε η ετήσια 
έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το «εισόδημα και τις 
δαπάνες των νοικοκυριών». Η έρευνα η οποία χρημα-

τοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
του Υπουργείου Εργασίας πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 
του 2013 σε δείγμα 1201 νοικοκυριών, στο σύνολο της επι-
κράτειας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύ-
πτει μια τάση υποβάθμισης των καταναλωτικών συνηθειών, 
του  επιπέδου διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των νοικο-
κυριών, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η αυξανόμενη ανα-
σφάλεια των νοικοκυριών για τη δυνατότητά τους να αντε-
πεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά και τη 
συντήρηση των περιουσιακών τους στοιχείων.  

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

1) Το 40,2% των νοικοκυριών (1,4 εκ. νοικοκυριά) έχει του-
λάχιστον έναν άνεργο. Περισσότεροι από 1 εκ. πολίτες  έχουν 
μείνει ακάλυπτοι στον κίνδυνο της ανεργίας.
2) Το 44,3% του πληθυσμού έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς 
τις τράπεζες. 
3) 1 στα 3 νοικοκυριά καλύπτει οριακά τις υποχρεώσεις του 
προς δημόσιο και τράπεζες, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
δεν καλύπτει τις φορολογικές και δανειακές του υποχρεώσεις.
4) Το 94,6% των νοικοκυριών έχει υποστεί μειώσεις εισοδήματος 
το διάστημα 2010-2013. Ο μέσος όρος μείωσης του εισοδήματος 
σύμφωνα με εκτίμηση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αγγίζει το 40% (39,47%). 
5) Βασική στήριξη των νοικοκυριών αποτελούν οι συντάξεις 
(48,6%). Τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια 
επαγγέλματα και επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν υπο-
χωρήσει σημαντικά
6) Η αγορά βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση δεδομένου ότι το 
75,5% (από 70% πέρυσι) των νοικοκυριών αναμένει τις εκπτώ-
σεις για να αγοράσει βασικά αγαθά. 
7) Δραματικές εμφανίζονται οι περικοπές στην κατανάλωση. 
Το 63,7% των νοικοκυριών έχει κάνει περικοπές στα είδη δι-
ατροφής, το 90,3%, περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση – υπό-
δηση και περίπου το 90% έχει περιορίσει τα έξοδα για ψυχα-
γωγία. 
8) Το 36,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα χα-
μηλότερης ποιότητας. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις πολυ-
μελείς οικογένειες (>5 ατόμων το ποσοστό ανέρχεται στο 44,7%) 
και στις χαμηλές εισοδηματικά κατηγορίες.
9) 1 στα 3 νοικοκυριά φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του εξ 
αιτίας τόσο των συσσωρευμένων υποχρεώσεων όσο και των 
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επιπρόσθετων επιβαρύνσεων. 
10) Θετικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί η διατήρηση της εμπι-
στοσύνης των νοικοκυριών στο δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς 
το 55,8% εμπιστεύεται περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία, 
έναντι 34,2% που θα προτιμούσε τα ιδιωτικά 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Το Φεβρουάριο του 2014 πραγματοποιήθηκε η τα-
κτική εξαμηνιαία έρευνα κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
που αποτυπώνει το οικονομικό κλίμα στις μικρές 

επιχειρήσεις. Η έρευνα η οποία χρηματοδοτείται από το 
Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου 
Εργασίας, παρουσιάστηκε την Τρίτη 18/03/2014 στο Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από τον Πρόεδρο 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά και τον Αντιπρόεδρο του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Ι. Παπαργύρη. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πα-
νελλαδικό δείγμα 1204 πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα 10  έως 14 
Φεβρουαρίου 2014 έχουν ως εξής:

1) Ή πραγματική οικονομία βρίσκεται σε βαθύ επενδυτικό λή-
θαργο. Οι πολυδιαφημιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
δεν έχουν επιφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα 
με τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις, ο 
δείκτης ρευστότητας και η επενδυτική δραστηριότητα παρα-
μένουν σε ιστορικά χαμηλά.
2) Όλοι οι οικονομικοί δείκτες των επιχειρήσεων διατηρούν αρ-
νητικές τιμές. Το 66,6% των επιχειρήσεων σημείωσε κάμψη στον 
κύκλο εργασιών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις (81,7%).
3) Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η έρευ-
να είναι το πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών που 
έχουν οι μικρές επιχειρήσεις.
4) Αποθαρρυντικά είναι τα ευρήματα για τις προοπτικές απασχό-
λησης, καθώς εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

υπάρχει κίνδυνος απώλειας 47,000 θέσεων απασχόλησης (εργο-
δότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί) στο επόμενο εξάμηνο.
5) Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου φορολογικού κώδι-
κα, 2 στις 3 επιχειρήσεις (67,7%) θεωρούν ότι αυξάνει το γρα-
φειοκρατικό κόστος της επιχείρησης.
6) Οι επαγγελματίες αποδοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα 
των προτάσεων του ΟΟΣΑ καθώς η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί 
ότι η απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και το άνοιγμα των 
επαγγελμάτων, όπως μεθοδεύεται ούτε θα οδηγήσει σε μειώσεις 
τιμών και ούτε θα ενισχύσει την εγχώρια επιχειρηματική δραστη-
ριότητα.
7) Από την έρευνα προκύπτει ότι τα αποτελέσματα από την κυ-
ριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων ήταν ιδιαίτερα πενι-
χρά, καθώς μόλις το 4,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ενι-
σχύθηκε ο κύκλος εργασιών 
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ΑΠΟΤΙΜΉΣΉ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΉΝΟΥ

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉΣ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΔΕΙΚΤΉΣ ΑΝΉΣΥΧΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΉΤΟΥ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ  
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Μετά από απόφαση του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ 
επιστημονικό κλιμάκιο του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ επισκέ-

φθηκε την περίοδο 09/02/2014 -13/02/2014 την Κεφαλο-
νιά προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα και τις 
ζημιές που έχουν προκύψει από τους σεισμούς για τους 
μικρομεσαίους επιχειρηματίες. 

Το κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον υπεύθυνο του Δικτύ-
ου Επιχειρηματικότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Η. Γεωργόπουλο και 
τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δ. Μπίμπα 
συναντήθηκε με εκπροσώπους πρωτοβάθμιων οργανώσε-
ων αλλά και με βιοτέχνες, εμπόρους, ιδιοκτήτες καταστη-
μάτων και επιτηδευματίες και επισήμανε τα σημαντικότερα 
προβλήματα που απασχόλησαν τις επιχειρήσεις των σει-
σμόπληκτων περιοχών της χερσονήσου Παλικής και του 
Αργοστολίου. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, τα στε-
λέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκαν και με τους εκπροσώ-
πους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Δήμαρχο Κεφαλληνίας 
κ. Αλ. Παρίση και τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης κ. Σ. Κουρή και υπέβαλλαν προτάσεις για την αντι-
μετώπιση των άμεσων αναγκών των επιχειρήσεων.

Το επιστημονικό κλιμάκιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπέβαλλε έκθε-
ση στο Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ με συγκεκριμένες και τεκμη-
ριωμένες προτάσεις προς την Κυβέρνηση για την ουσιαστι-
κή ανακούφιση των πληγέντων.

Ο βασικός άξονας των προτάσεων περιελάμβανε τα εξής:

1. Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις για τη 
συγκέντρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και 
δικαιολογητικών. 

2. Πλήρης αποζημίωση της ιδιόκτητης επαγγελματικής 
στέγης με βάση την αντικειμενική αξία της και όχι το θε-
σμοθετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής.

3. Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης για όλους 
τους επαγγελματίες που μισθώνουν ή θα αναγκαστούν να 
μισθώσουν. 

4. Κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης για τις επιχειρή-
σεις που στεγάζονταν σε ακατάλληλα κτίρια.

5. Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα εμπορεύματα και τις 
πρώτες ύλες με βασικό κριτήριο τα τιμολόγια αγοράς. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση τιμολογίων 
τεκμήριο να είναι οι ενδεικτικές τρέχουσες τιμές.

6. Αποζημίωση για καταστροφή παγίων με κριτήριο το κό-
στος αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει – με 
την άμεση έκδοση ΚΥΑ - να αναθεωρηθούν οι σχετικές 
διατάξεις περί αποσβέσεων όπου και όταν τεκμαίρεται η 
πλήρης παραγωγική ικανότητα του παγίου εξοπλισμού που 
έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί ζημιά  

Από τη συνάντηση του κλιμακίου της ΓΣΕΒΕΕ με παραγωγικούς 
φορείς του νησιού

Μεγάλες οι καταστροφές στις τοπικές επιχειρήσεις του νησιού

Η ΓΣΕΒΕΕ σε μια προσπάθεια να καλυφθούν επιβε-
βαιωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των συνδικα-
λιστικών της στελεχών πάνω σε σημαντικά ζητή-

ματα που απασχολούν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων, παρέχει πα-
νελλαδικά, με τη συνδρομή των φορέων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρ-
φωσης συνδικαλιστών της ΓΣΕΒΕΕ.

Στο σύνολό της, η εκπαιδευτική δραστηριότητα διακρίνεται 
σε πέντε θεματικά επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα 
υλοποιηθούν με μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (συνδυασμός 
συμμετοχής σε αίθουσα διδασκαλίας και προσωπική μελέτη), 
ακολουθώντας τη λογική συναντήσεων συζήτησης, κατανό-
ησης, αξιολόγησης και ανταλλαγής απόψεων για επίκαιρα θέ-
ματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που αφορούν τις 
μικρές επιχειρήσεις και κυρίως αποτελούν σημαντικά πεδία 
πολιτικών αποφάσεων και συνδικαλιστικών διεκδικήσεων.
Σε μια συνοπτική περιγραφή, τα αντικείμενα παρουσίασης 
και συζήτησης θα αφορούν στο ασφαλιστικό, στο φορολογι-

κό, στις επαγγελματικές μισθώσεις, στις εργασιακές σχέσεις, 
στην επαγγελματική κατάρτιση και την πιστοποίηση προσό-
ντων, στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, στην χρηματο-
δότηση των επιχειρήσεων και δεκάδες άλλα θέματα όπως 
θέματα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το συνολικό περιεχόμενο των ενεργειών 
συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης έρχεται να 
συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός πυρήνα διαλόγου για 
τον εμπλουτισμό της συζήτησης για την κατανόηση της ση-
μερινής κρίσιμης κατάστασης, αλλά και για την προσέλκυση 
νέων και δραστήριων επιχειρηματιών στην ενασχόληση με τα 
κοινά και τον συνδικαλισμό.

Η συμμετοχή στο διάλογο που ξεκινά δεν περιλαμβάνει καμία 
οικονομική επιβάρυνση, καθώς, η εκπαιδευτική δραστηριότη-
τα, στο σύνολό της, υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και 
εθνικών πόρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Υπουργείο Εργασίας).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους παραρτήματα του ΙΜΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. 

ΑΘΗΝΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, ΤΗΛ. 210 8544666 (εσωτερ. 321), άτομο επαφής: Μιχαλοπούλου Γεωργία
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΩΛΕΤΤΗ 24, ΤΗΛ. 2310 545967, άτομο επαφής: Σιωμάδης Βασίλης
ΠΑΤΡΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 170, ΤΗΛ. 2610 438557, άτομο επαφής: Πλέσσιας Αλέξης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 11, ΤΗΛ. 2810 361040, άτομο επαφής: Σαριδάκης Βαγγέλης
ΛΑΡΙΣΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Α, ΤΗΛ. 2410 579876, άτομο επαφής: Καγκελάρη Βιβή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 2Ο ΧΛΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΛ. 26510 44727, άτομο επαφής: Πέτση Αλεξάνδρα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ»
30 ΩΡΩΝ

«ΚΟΙΝΏΝΙΚΉ 
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉ»
20 ΩΡΩΝ

«ΕΎΡΏΠΑΙΚΉ ΕΝΏΣΉ, 
ΕΛΛΉΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» 

20 ΩΡΩΝ

«ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΉ,  
ΔΙΑ ΒΙΟΎ ΜΑΘΉΣΉ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉ 
ΠΡΟΣΟΝΤΏΝ»

 20 ΩΡΩΝ

«ΣΎΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΏΝ ΜΙΚΡΏΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ - ΓΣΕΒΕΕ 
/ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ / 

ΣΏΜΑΤΕΙΑ»  
30 ΩΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Τ Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δραστηριο-
ποιείται έντονα το διάστημα 
των τελευταίων ετών στην 

παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 
υποστήριξης στις μικρές επιχειρή-
σεις μέσα από την υλοποίηση σχε-
τικών δράσεων στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αξι-
οποιώντας την εμπειρία αυτή, την 
τεχνογνωσία και τα εργαλεία συμ-
βουλευτικής υποστήριξης που ανα-
πτύχθηκαν, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πρόκει-
ται να προσφέρει στις επιχειρήσεις 
του Δήμου της Αθήνας ολοκληρω-
μένη υποστήριξη προκειμένου αφε-
νός να διατηρήσουν και αφετέρου 
να βελτιώσουν την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα.     

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Συμβουλευτική υποστή-
ριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 
Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρημα-

τικότητας και συνεργασιών με σκοπό 
την ενίσχυση της καινοτομίας και 
της ανταγωνιστικότητας» υλοποιεί-
ται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής-
δικαιούχος) σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών 
της ΕΣΕΕ (συνεργαζόμενος φορέας) 
στο πλαίσιο του  αναπτυξιακού προ-
γράμματος «Έργο Αθήνα» του Δήμου 
Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Αττική». 

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις πρόκειται να ωφελη-
θούν από δράσεις συμβουλευτικής 
υποστήριξης οι οποίες στηρίζονται 
σε τρεις κατευθύνσεις:

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Επιπρόσθετα, στόχος του έργου 
είναι να αναδείξει μια σειρά 

επιχειρηματικών διαδρομών 
στο Δήμο της Αθήνας, με 
την αντίστοιχη ψηφιακή 
απεικόνιση της επιχειρη-
ματικής δραστηριότη-

τας. Η πρωτοβουλία αυτή έχει διττή 
σημασία, την άμεση υποστήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την 
ενίσχυση τους, αλλά και την προβολή 
της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας των επαγγελματιών του Δήμου 
της Αθήνας, συμβάλλοντας με τον 
τρόπο αυτό στην αύξηση της ελκυ-
στικότητας του αστικού και εμπορι-
κού κέντρου της Αθήνας.

Από την υλοποίηση του  έργου στο 
Δήμο της Αθήνας αναμένεται:

• ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  
ΣΤΗΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

• ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ 4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗ-
ΜΑΤΙΣΜΟΙ

• ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

• ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤ-
ΦΟΡΜΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ 
ΉΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΑΘΉΝΑΙΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου, το ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ συμμετείχε στις 12 Φεβρουαρίου 
2014 σε ημερίδα που πραγματοποί-
ησε ο Δήμος Αθηναίων στο Δημαρχι-
ακό Μέγαρο Αθηνών με θέμα «Δήμος 
Αθηναίων και Επιχειρηματικότητα» 
για την παρουσίαση της πορείας της 
αναπτυξιακής πρωτοβουλίας «Έργο 
Αθήνα».

Στο πρώτο μέρο της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκαν από τους φορείς 
υλοποίησης τα έργα του άξονα «Βελ-
τίωση της Ανταγωνιστικότητας και 
της Επιχειρηματικότητας», που υλο-
ποιούνται στο πλαίσιο Ε.Π. «Αττική». 
Από την πλευρά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
παρουσιάστηκε από κοινού με το 
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ το έργο «Συμβουλευτική 
υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα 
επιχειρηματικότητας και συνεργα-
σιών με σκοπό την ενίσχυση της και-
νοτομίας  και της ανταγωνιστικότη-
τας».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, 
οι επικεφαλής των φορέων επιχειρη-
ματικότητας, που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση σειράς έργων για τη βελ-
τίωση της τοπικής οικονομίας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας, τοποθε-
τήθηκαν για την υφιστάμενη κατά-
σταση των παραπάνω διαστάσεων 
στο Δήμο της Αθήνας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος 
της  ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 
της πρωτοβουλίας και τη σημασία 
της συνεργασίας και του συντονι-
σμού φορέων της επιχειρηματικότη-
τας για τη στήριξη και την ενίσχυση 

του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος στην πόλη της Αθήνας, σε κοινή 
συνέντευξη τύπου που πραγματο-
ποιήθηκε με το Δήμαρχο Αθηναίων 
κ. Γιώργο Καμίνη και  εκπροσώπους 
από άλλους φορείς της επιχειρηματι-
κότητας.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του έργου, το προσεχές 
διάστημα αναμένεται να δημοσιευ-
τούν οι ακόλουθες προσκλήσεις:

• ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙ-
ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΩΦΕΛΗ-
ΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

H εξατομικευμένη υποστήριξη θα 
εστιάζει στην ανάλυση και αξιολό-
γηση της υφιστάμενης κατάστασης 
των επιχειρήσεων και στην παροχή 
πρόσθετης πληροφόρησης και καθο-
δήγησης, για τη λήψη ορθολογικών 
επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στοχεύ-
ουν στην κάλυψη των αναγκών των 
μικρών επιχειρήσεων και αναπτύσ-
σονται σε δύο διακριτές φάσεις: α) τη 
διάγνωση των αναγκών της ΜμΕ και 
β) την παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών με βάση τις αναγνωρισμένες 
ανάγκες και τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει η επιχείρηση.

• ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙ-
ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. 

Η παραπάνω πρόσκληση 
θα αφορά την επιλογή επι-
χειρήσεων που θα υπο-

στηριχθούν σε θέματα καινοτομίας, 
μέσω της ανάπτυξης σχεδίων και-
νοτομίας. Για την ανάπτυξη σχεδίων 
καινοτομίας θα ακολουθείται μια 
ολοκληρωμένη διαγνωστική διαδι-
κασία & μέθοδος έρευνας, η οποία 
θα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της 
τεχνολογικής/οργανωτικής ικανότη-
τας, των διαδικασιών και των ανα-
γκών μιας μικρής επιχείρησης. Μέσω 
της διαδικασίας θα γίνεται η ανα-
γνώριση των δυνατών και αδυνάτων 
σημείων μιας επιχείρησης, στηριζό-
μενη στην αποτίμηση της υφιστάμε-
νης τεχνογνωσίας της. 

Η παροχή των συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότη-
τας και καινοτομίας θα πραγματοποι-
είται από έμπειρους και εξειδικευμέ-
νους συμβούλους επιχειρηματικότη-
τας/καινοτομίας και θα αφορά πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις (ΜμΕ) του δευτερογενή και τρι-
τογενή τομέα της οικονομίας, που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο της 
Αθήνας 

Για περισσότερες πληροφορίες ανα-
φορικά με τις δράσεις του έργου, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν 
σε επικοινωνία με τα στελέχη του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, κα 
Τζουλιάνα Κοντίνη στο τηλέφωνο 210 
8846852 (εσωτ. 403-404).
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14 15ΔΡΑΣΕΙΣΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι κοινωνικοί φορείς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ 
μέσω των Ινστιτούτων τους διαμόρφωσαν από 
κοινού ολοκληρωμένο καινοτόμο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης – επιμόρφωσης σε πολλά θεματικά αντικεί-
μενα για τους εργαζόμενους στους χώρους εκπροσώπη-
σής τους.  

Επιδίωξη του προγράμματος είναι να καταστήσει πιο πρό-
σφορες τις συνθήκες για την  προσαρμογή των εργαζομέ-
νων σε επαγγέλματα αιχμής και την ανάπτυξη καινοτόμων 
δράσεων. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα συμβάλλει στο έργο, αναλαμ-
βάνοντας δύο σημαντικούς άξονες: την υλοποίηση μέρους 
των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και την 
εφαρμογή δράσης συμβουλευτικής – mentoring. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
10/6/2013 – 30/6/2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει 49 προγράμματα διά βίου 
μάθησης, τα οποία θα παρέχονται δωρεάν σε αυτοαπασχο-
λούμενους, εργαζομένους, εργοδότες και συμβοηθούντα 
μέλη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα προγράμ-
ματα αυτά θα έχουν διάρκεια 70 ώρες, με 35 ώρες εκπαί-
δευση δια ζώσης και 35 εξ αποστάσεως με τη μέθοδο του 
e-learning. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αναμέ-
νεται να ανέλθει σε 980 άτομα (20 άτομα /σεμινάριο).
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτά θα επιλεγούν από τις 
ακόλουθες ενδεικτικές 6 θεματικές ενότητες οι οποίες 
δύνανται να τροποποιηθούν ή ακόμα και να προστεθούν 
νέες ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμμα-
τος αλλά και άλλων εξελίξεων και αναγκών. 

• Θέματα Οικονομικού και Επιχειρησιακού Γραμματισμού
• Μεταγνωστικές ικανότητες
• Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικό-
τητας
• Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο 
νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
• Διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων
• Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
Η δράση συμβουλευτική των εκπαιδευομένων αποσκοπεί 
στην καθοδήγηση, συμβουλευτική και υποστήριξη των 
εκπαιδευθέντων συγκεκριμένων θεματικών αντικειμένων. 
Η προσδοκία είναι ότι η ατομική συμβουλευτική θα αυξήσει 
την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και θα συμβάλ-
λει στην καλύτερη αξιοποίηση  των γνώσεων που αποκτή-
θηκαν, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης και σε «πραγματικές 
συνθήκες» ζωής και εργασίας.

Η συγκεκριμένη δράση θα αφορά ωφελούμενους από 
όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Ο αριθμός των ωφελου-
μένων προβλέπεται να κυμανθεί στα 800 άτομα και θα μπο-
ρεί να υλοποιηθεί πανελλαδικά 

«ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ - SKILLS BALANCING»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ συμ-
μετέχει στην υλοποίηση ενός έργου διαπεριφερειακής 
συνεργασίας με τίτλο «Εξισορρόπηση προσφοράς και 
ζήτησης των αναγκαίων δεξιοτήτων στην κοινή διασυνο-
ριακή περιοχή – Skills Balancing», το οποίο χρηματοδο-
τείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνερ-
γασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-13.

Οι σημαντικότεροι στόχοι του έργου είναι:

• Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου 
των δύο χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης.

• Η συγκριτική αξιολόγηση και έρευνα σχετικά με την εναρμό-
νιση των θεσμικών πλαισίων μεταξύ των δύο χωρών. 

• Η διερεύνηση της δυνατότητας προσαρμογής των υφιστάμε-
νων εργαλείων δια βίου μάθησης στις μελλοντικές αλλαγές.

• Η μελέτη ανάπτυξης κοινών προτύπων και διαδικασιών 
πιστοποίησης δεξιοτήτων.

• Η εκπόνηση ενός «Χάρτη Δεξιοτήτων». 

Τέλος, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων πιστοποίησης δεξιοτήτων σε 10 επαγγέλματα, 
που εμφανίζουν σημαντική κινητικότητα στην κοινή διασυ-
νοριακή περιοχή, καθώς επίσης και με την σχεδίαση ενός 
κοινού πιλοτικού συστήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων 

«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:  
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ συμμετέ-
χει στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού 
έργου με τίτλο «Χτίζοντας Μαθησιακές Κοινότητες: Προω-
θώντας την Επικύρωση της μη-Τυπικής και Άτυπης Μάθη-
σης», το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Life Long learning 2007-13.

Στόχοι του συγκεκριμένου έργου είναι :
• Η ενίσχυση των αρμόδιων φορέων με σκοπό την επικύρωση 
των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν εκτός των επίσημων συστη-
μάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

• Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μηχανισμών επικύρωσης 
των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης.

• Η παρακολούθηση της εξέλιξης  των εθνικών συστημάτων επι-
κύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

Στην προσπάθεια λοιπόν επίτευξης αυτών των φιλοδοξών 
στόχων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει να οργανώσει ένα Εθνι-
κό Εργαστήριο με την συμμετοχή όλων των συναρμόδιων 
φορέων επικύρωσης τη μη τυπικής και άτυπης μάθησης 



ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΊΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΑ ΤΟ ΕΊΣΟΔΗΜΑ ΚΑΊ 
ΤΊΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΊΚΟΚΥΡΊΩΝ. 

9 – 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΚΛΊΜΑΚΊΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗ ΣΕΊΣΜΟΠΛΗΚΤΗ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΊΑ, ΠΡΟΚΕΊΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΊ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ-
ΓΡΑΦΗ ΖΗΜΊΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΊ ΜΊΚΡΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ 
ΤΟΥ ΝΗΣΊΟΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΕΊΜΕΝΟ ΔΊΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟ-
ΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΜΟΔΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΑ ΓΊΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΊΟΧΗΣ  

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΗΜΕΡΊΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΊΝΟΤΟ-
ΜΊΑΣ ΚΑΊ ΣΥΝΕΡΓΑΤΊΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΊΣΜΩΝ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑ, ΔΊΑΝΟΗΤΊΚΗ ΊΔΊΟΚΤΗΣΊΑ ΚΑΊ 
ΜΊΚΡΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ»

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΤΊΤΛΟ 

«ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΔΊΑ ΒΊΟΥ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥ-
ΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΊΑΊΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
«ΤΑΣΕΊΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΥ ΚΛΊΜΑΤΟΣ ΣΤΊΣ ΜΊΚΡΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗ-
ΣΕΊΣ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΕΊΤΑΊ ΑΠΟ ΤΟ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

17-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΠΊΚΩΝ ΗΜΕΡΊΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ (17/3), ΤΗ ΛΑΡΊΣΑ 
(18/3), ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ (19/3) ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (22/3) ΚΑΊ ΤΑ ΊΩΑΝ-
ΝΊΝΑ (27/3) 

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΔΊΕΡΕΥ-
ΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΊΣ ΜΊΚΡΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ 
ΚΑΊ ΕΠΊΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις, Ευαισθητοποίησης, 
Προβολής και Δημοσιότητας των Πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
του Υπουργείου Εργασίας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 

και Εθνικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις  
και τις παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επισκεφθείτε  τις ιστοσελίδες:  
www.gsevee.gr, www.imegsevee.gr, www.kekgsevee.gr

Για πιθανές παρατηρήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο  
του ενημερωτικού δελτίου μπορείτε να απευθύνεστε  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@imegsevee.gr


