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Εισαγωγικό σημείωμα  
Αγαπητοί αναγνώστες,

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν πλήξει σημαντικά την δραστηριότητα των μικρών επιχει-
ρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Η ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση 
εναλλακτικών δράσεων και πρακτικών για την υποστήριξη  των επιχειρήσεων 
και του ανθρώπινου δυναμικού τους καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ.

Η ΓΣΕΒΕΕ μέσω των φορέων της, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, έχει ανα-
πτύξει ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων με άξονα, την έρευνα και τη μελέτη 
των προβλημάτων των επαγγελμάτων, την εκπαίδευση ενηλίκων, την πιστο-
ποίηση προσόντων, την συμβουλευτική υποστήριξη των μικρών επιχειρή-
σεων, καθώς και την υιοθέτηση συνεργατικών και καινοτομικών πρακτικών.

Υπό το πρίσμα αυτό, στο τρέχον τεύχος, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί 
για τις ενέργειες στις οποίες συμμετέχει και υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με άξονα 
την πιστοποίηση προσόντων, τόσο με την υιοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου 
πιστοποίησης για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους στην μη τυπική 
εκπαίδευση, όσο και με την ενίσχυση των μελών της, μέσω της τεχνικής επαγ-
γελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

Παράλληλα, οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν τόσο για τα σεμινάρια 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο και για τις ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε νέο κύκλο σεμιναρίων Διά Βίου Μάθησης, 
αλλά και για την συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων στο δήμο της 
Αθήνας.

Επιπρόσθετα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι πλέον πρόσφατες εκ των οποίων παρουσιάζονται 
στο συγκεκριμένο τεύχος και σχετίζονται με την παρουσίαση των κυριότερων 
προβλημάτων του ΟΑΕΕ, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 
Ελλάδα, καθώς και την εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου 
εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.

Τέλος, σημείο αναφοράς αποτελούν και οι δράσεις που αναπτύσσει ο φορέας 
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Καλό καλοκαίρι! 

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  -  Μ Α Ϊ Ο Σ  -  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 4

ISSN: 2241-5947

Κωδ. ΕΝτΥΠΟΥ: 01-0035    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2  ΜΕΛΕτΗ τΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ 
τΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

4  τΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΚΑτΑΡτΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣτΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ τΑ ΜΕΛΗ τΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

5  ΥΠΟΣτΗΡΙξΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕωΝ 
ΣτΟ δΗΜΟ τΗΣ ΑθΗΝΑΣ 

6  ΕξωτΕΡΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ τωΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτωΝ δΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗΣ τΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

8   ΜΕΛΕτΗ τΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : 
«Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑτΑΡτΙΣΗ ΣτΗΝ ΕΛΛΑδΑ: δΥΝΑτΟτΗ-
τΕΣ, ΑδΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠτΙΚΕΣ»

9  δωΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΑ δΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥτΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΥΣ ΣτΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10  ΕΠΙδΟτΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΑ  
ΚΑτΑΡτΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥτΟΑΠΑΣΧΟ-
ΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ τΟΥΣ 
ΚΛΑδΟΥΣ τΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

11  δΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
τΙΚωΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙωΝ

12  ΠΙΣτΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙδΕΥτΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙδΕΥτωΝ ΕΝΗΛΙΚωΝ

13  ΠΡΟωθωΝτΑΣ τΗΝ ΕΠΙΚΥΡωΣΗ 
τΗΣ ΜΗ τΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑτΥΠΗΣ 
ΜΑθΗΣΗΣ ΣτΗΝ ΕΛΛΑδΑ

14  τΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟτΗτΑΣ τΟΥ ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ ωΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚτΙΚΗ ΣΕ 
ΣΥΝΕδΡΙΟ τωΝ ΕΥΡωΠΑΙωΝ ΚΟΙΝω-
ΝΙΚωΝ ΕτΑΙΡωΝ ΣτΗ ΜΑδΡΙτΗ

15  ΣΥΜΜΕτΟΧΗ τΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟ-
τΗτΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΣΥΝΑΝτΗΣΗ 
δΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ τΟΥ ΕΥΡωΠΑΪΚΟΥ 
ΙΝΣτΙτΟΥτΟΥ ΓΙΑ τΗΝ ΙΣΟτΗτΑ 
τωΝ ΦΥΛωΝ ΣτΗ ΛΙθΟΥΑΝΙΑ

16  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ δΡΑΣΕωΝ τΗΣ 
ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ τωΝ ΦΟΡΕωΝ τΗΣ



www.imegsevee.grwww.imegsevee.gr

2 3ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

T ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποίησε 
μελέτη για τον ΟΑΕΕ και την κοι-
νωνική ασφάλιση επαγγελματι-

ών, βιοτεχνών και εμπόρων. Οι βασικές 
διαπιστώσεις της μελέτης που παρου-
σιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου που 
πραγματοποιήθηκε στις 19/6/2014 στο 
Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, 
είναι: 

1. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στον 
ΟΑΕΕ βαίνει διαρκώς μειούμενος, την 
ίδια ώρα που ο αριθμός των συνταξιού-
χων στον Οργανισμό διαρκώς αυξάνεται 
(από 2,7 ασφαλισμένοι για κάθε 1 συντα-
ξιούχο το 2007, έφτασε το 2013 το 2,1). 
Η πραγματικότητα όμως είναι ακόμα χει-
ρότερη, καθώς η σχέση ενήμεροι ασφα-
λισμένοι προς συνταξιούχους, πλησιάζει 
το 1 προς 1 που σε κανένα σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να είναι 
βιώσιμη.

2. Οι καταβολές των ασφαλισμένων 
έχουν συρρικνωθεί κατά 450.000.000 € 
την τελευταία 5ετία, συνέπεια αφενός της 
μείωσης του αριθμού των ασφαλισμέ-
νων (50.000 λιγότεροι κατά την περίοδο 
2007-2013) και αφετέρου της αύξησης 
του αριθμού όσων δεν μπορούν να αντα-
ποκριθούν στην κάλυψη των ασφαλιστι-
κών τους εισφορών.

3. Τα έσοδα από την περιουσία του Ορ-
γανισμού είναι ιδιαιτέρως περιορισμένα, 
καθώς όχι μόνο η περιουσία ήταν περι-
ορισμένη, αλλά κι ένα σημαντικό μέρος 
αυτής εκποιήθηκε.

4. Στο απευκταίο σενάριο απόσυρσης 
της κρατικής επιχορήγησης από τα έσο-
δα του ΟΑΕΕ και ανάγκης χρηματοδότη-
σης των συντάξεων αποκλειστικά από 
τους πόρους που είναι σε θέση να συγκε-
ντρώνει ο ίδιος ο Οργανισμός, θα μπο-

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ

δΙΑΝΕΜΕτΑΙ  
δωΡΕΑΝ 

ΜΕ τΗ  
ΣΥΓΧΡΗΜΑτΟδΟτΗΣΗ  

τΗΣ ΕΥΡωΠΑΪΚΗΣ  
ΕΝωΣΗΣ  

(ΕΥΡωΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝωΝΙΚΟ τΑΜΕΙΟ –  

ΕΚτ) ΚΑΙ  
ΕθΝΙΚωΝ ΠΟΡωΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΑΡΙΣτΟτΕΛΟΥΣ 46,  

T.K. 10433 
2108846852   
2108846853 

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 
ΠΡΟΕδΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.
Βαρδαρός Σ.
Κάρουλας Γ.
Κοντίνη τ.

Κουρτίδης Σ.
Λαΐου Ε. 

Λιντζέρης Π.
Μιχαλοπούλου Γ.

Μόκα  Λ.
Μπεκρή δ.
Πετρίδη Ε.
Προφύρη Ι.

Πρωτοπαπαδάκης Π.
Σιωμάδης Β.
τζάμαλης Μ.

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

ΕΝΤΥΠΟΥ

δαμιανόγλου δ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ρούσε να χορηγήσει σύνταξη ύψους 
μόλις 367,95€ για το 2013 (μόλις 7,95€ 
υψηλότερη από την κατώτατη εθνική 
σύνταξη). 

5. Διαπίστωση του Ινστιτούτου είναι 
ότι η μέση σύνταξη στον ΟΑΕΕ είναι 
763,95€ συνεπώς η περαιτέρω μείωσή 
της δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιό-
τητα, αλλά η όποια παρέμβαση πρέπει 
να εστιαστεί στην ενίσχυση του σκέ-
λους των εισροών στον Οργανισμό. 

6. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται η 
ανάπτυξη σε δύο σενάρια της πρότα-
σης της ΓΣΕΒΕΕ για την ελεύθερη επι-
λογή κλάσης, σύμφωνα με την οποία 
στο μεν μετριοπαθές σενάριο ο Οργα-
νισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί ετη-
σίως με 600 εκ. €, ενώ στο πιο «απαισιό-
δοξο» σενάριο θα εισέρεαν στα ταμεία 
του Οργανισμού από εισφορές 330 εκ. 
€ περισσότερα σε σχέση με το 2013 

ΕΤΟΣ
ΕνΗΜΕρΟΙ 
ΑΣφΑλΙΣΜΕνΟΙ

ΑρΙθΜΟΣ 
ΣΥνΤΑξΙΟΥχων

λΟΓΟΣ ΕξΑρΤΗΣΗΣ

2007 688.682 296.625 2,3

2008 671.674 308.157 2,17

2009 647.344 315.122 2,05

2010 541.713 322.358 1,6

2011 458.178 333.829 1,37

2012 433.683 342.606 1,26

2013 380.726 351.001 1,08

ΕΣΟΔΑ/ 
 ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΒΟλΕΣ 
ΑΣφΑλΙΣΜΕ-
νων

ΕνΕρΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΜΕΤΑΤΑ-
ξΗ ΤΟΥ ΣΥνΟλΟΥ  
Των ΑΣφΑλΙΣΜΕνων ΣΕ 
ΜΗνΙΑΙΑ ΕΙΣφΟρΑ ~200€

 ΔΙΑφΟρΑ

2009 1.674.147.822 1.966.615.200 € 292.467.378 €

2010 1.686.661.088 1.969.867.200 € 283.206.112 €

2011 1.529.117.467 1.926.996.000 € 397.878.533 €

2012 1.281.406.192 1.858.644.000 € 577.237.808 €

2013 1.221.000.000 1.825.368.000 € 604.368.000 €

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου.
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ΤΕχΝΙΚΗ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΚΑΙ πΙΣΤΟπΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

ΥπΟΣΤΗΡΙξΗ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ  

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε τον 
Μάιο 2014 την υλοποίηση 
προγραμμάτων τεχνικής 

επαγγελματικής κατάρτισης στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 
τίτλο: «Δράσεις προσαρμογής επαγ-
γελμάτων που εκπροσωπούνται 
από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της 
οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλο-
τικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης 
και συμβουλευτικής – υποστήριξης 
της πιστοποίησης επαγγελματικών 
προσόντων». Το έργο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού» του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας με τη συγχρηματο-
δότηση της Ευρωπαίκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – 
ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Τα προγράμματα αφορούν 23 θεματι-
κά αντικείμενα που προκύπτουν από 

τα πιστοποιημένα επαγγελματικά πε-
ριγράμματα 18 επαγγελμάτων που 
εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ. 
Προβλέπεται να συμμετάσχουν πα-
νελλαδικά 6.000 αυτοαπασχολούμε-
νοι και εργοδότες. Στη συνέχεια, ση-
μαντικός αριθμός αυτών (περίπου 
2.000 άτομα) αναμένεται να συμμετά-
σχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης 
προσόντων. Τα επαγγέλματα που 
αναμένεται να οδηγηθούν σε διαδι-
κασία πιστοποίησης προσόντων είναι:

• ΥΔρΑΥλΙΚΟΙ
• Κλειθροποιοι
• ΥπεΥθΥνοι ΚΥλιΚειων
• ΨΥΚτιΚοι
• Υαλοτεχνιτες - Υαλοθετες
• ταπητοΚαθαριςτες
•  ΚαταςΚεΥαςτες ειδων αλοΥμι-

νΙΟΥ / ΣΙΔΗρΟΥ

Η υλοποίηση των σεμιναρίων γίνεται 
σε συνεργασία με τις κλαδικές ομο-

σπονδίες και τα τοπικά σωματεία. Τα 
σεμινάρια υλοποιούνται από πιστο-
ποιημένους εκπαιδευτές με γνώση 
και εξειδίκευση στο εκάστοτε αντικεί-
μενο κατάρτισης και διαθέτουν απο-
δεδειγμένη επαγγελματική και διδα-
κτική εμπειρία. Η συμμετοχή στα 
προγράμματα κατάρτισης επιδοτείται 
με 3€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης για 
κάθε καταρτιζόμενο και οδηγεί στην 
απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης Παρα-
κολούθησης Προγράμματος Κατάρτι-
σης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συγγρα-
φή των εκπαιδευτικών εγχειριδίων 
και αναμένεται σύντομα να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία της έκδοσής τους.

Τέλος, η υλοποίηση των προγραμ-
μάτων κατάρτισης αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2015 

 

Η υπηρεσία αφορά την ενί-
σχυση της επιχειρηματικό-
τητας μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιού-
νται εντός των ορίων του Δήμου 
Αθήνας, στο δευτερογενή και τριτο-
γενή τομέα της οικονομίας και προ-
σφέρεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο 
πλαίσιο του αναπτυξιακού προ-
γράμματος «Έργο: Αθήνα» του 
Δήμου Αθηναίων.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πα-
ρέχονται από εξειδικευμένους συμ-
βούλους επιχειρηματικότητας, έχουν 
διάρκεια περίπου τρεις (3) μήνες και 
περιλαμβάνουν προσωπικές/επιτό-
πιες επισκέψεις του συμβούλου στο 
χώρο της επιχείρησης (τουλάχιστον 
τέσσερις) και εξ αποστάσεως υποστή-
ριξη.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
να ωφεληθούν από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες αρκεί να συμπληρώσουν 
και να υποβάλλουν αίτηση για την πα-
ροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 
επιλέγοντας μέχρι δύο από τις ακό-
λουθες κατηγορίες υποστήριξης:

1) ΠρΟώθΗΣΗ ΠώλΗΣΕών

2) ΟρΓΑνώΣΗ - ΒΙώΣΙμΟΤΗΤΑ

3) ρΕυΣΤΟΤΗΤΑ - ΧρΗμΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4) ΕξώΣΤρΕφΕΙΑ - ΕξΑΓώΓΕΣ

5)  ΑλλΑ ΠΕΔΙΑ υΠΟΣΤΗρΙξΗΣ (φΟ-
ρΟλΟΓΙΚΑ/ΑΣφΑλΙΣΤΙΚΑ ζΗΤΗ-
μΑΤΑ, μΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕ-
ών, θΕμΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κ.ο.κ.)

Στόχος της υπηρεσίας είναι η ουσια-
στική υποστήριξη της επιχείρησης σε 

ζητήματα της καθημερινής λειτουργί-
ας της, η οποία μπορεί είτε να αφορά 
την σύνταξη κατανοητών και ολοκλη-
ρωμένων προτάσεων βελτίωσης (ως 
προς την ανάλυση, την κοστολόγηση, 
την ωφέλεια κ.ο.κ.),  είτε στην σύντα-
ξη επιχειρησιακού σχεδίου/μελέτης 
προώθησης πωλήσεων κ.ο.κ. με γνώ-
μονα πάντα τις ανάγκες της επιχείρη-
σης.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρεται η 
ευκαιρία στις επιχειρήσεις που δεν 
έχουν την (οικονομική κυρίως) δυνα-
τότητα και δεν έχουν προσδιορίσει 
επαρκώς τις ανάγκες τους να λάβουν 
υψηλού επιπέδου συμβουλευτική 
υποστήριξη χωρίς κανένα οικονομικό 
κόστος, καθότι οι υπηρεσίες παρέχο-
νται δωρεάν στο πλαίσιο του έργου 
που υλοποιεί το ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Συνολικά, προβλέπεται να ωφελη-

θούν από την συγκεκριμένη υπηρε-
σία 600 αθηναϊκές επιχειρήσεις μέχρι 
τα μέσα του 2015. Η πρόσκληση θα 
είναι ανοικτή μέχρι την συμπλήρωση 
του παραπάνω αριθμού επιχειρήσε-
ων και για την επιλογή τους θα τηρη-
θεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθεί-
ας στην ηλεκτρονική φόρμα που 
βρίσκεται στην διεύθυνση http://
tinyurl.com/consulting-athens είτε 
μέσω fax/ταχυδρομικώς (Περισσό-
τερες πληροφορίες: 210-8846852, 
εσωτ 403-404,  consulting-athens@
imegsevee.gr) 
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ΕξΩΤΕΡΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΩΝ πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚπΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχει-
ρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, μετά 
από διαγωνιστική διαδικασία 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ (πρόχειρος 
διαγωνισμός βάσει του ΠΔ 
118/2007) ανέθεσε στην Ένωση 
φορέων «Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-
κών Ερευνών» (ΕΚΚΕ) και «Επιστη-
μονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων» (ΕΕΕΕ) την εξωτερική αξιολό-
γηση και αποτίμηση της αποτελε-
σματικότητας, της αποδοτικότητας, 
της ποιότητας και της συνολικής 
απόδοσης των προγραμμάτων δια 
βίου εκπαίδευσης για τους απασχο-
λούμενους στις μικρές επιχειρήσεις 
που υλοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ πανελ-
λαδικά από τον Απρίλιο 2012 έως 
τον φεβρουάριο 2014. Την επιστη-
μονική ευθύνη της μελέτης καθώς 
και την επιμέλεια της σχετικής έκδο-
σης είχαν ο Καθηγητής κύριος Αλέ-
ξης Κόκκος εκ μέρους της ΕΕΕΕ και ο 
ερευνητής Α’ Βαθμίδας - Διευθυντής 
Ερευνών ΕΚΚΕ κύριος Μανώλης 
χρυσάκης .

Για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης 
χρησιμοποιήθηκε μικτή μεθοδολογία 
με την χρήση τριών κύριων ερευνητι-
κών εργαλείων:

• Ποσοτική έρευνα σε δείγμα 605 εκ-
παιδευομένων (12-13% του συνόλου 
των εκπαιδευομένων) με τη χρήση 
ημι- δομημένου ερωτηματολογίου 
και αντιπροσωπευτικότητα ως προς 
τη διοικητική περιφέρεια και τα επι-
στημονικά αντικείμενα των σεμινα-
ρίων.

• Επιτόπια παρατήρηση κατά τη διάρ-
κεια υλοποίησης 12 εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που πραγματοποιή-

θηκαν σε Αθήνα και Πάτρα

• Υλοποίηση τριών ομάδων συζή-
τησης (Focus groups) σε Αθήνα και 
Πάτρα. Οι δύο ομάδες συζήτησης 
αφορούσαν σε εκπαιδευόμενους του 
προγράμματος και η μία σε ομάδα 
στελεχών και επιστημονικών συνερ-
γατών του ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Τα βασικά συμπεράσματα της εξωτε-
ρικής αξιολόγησης παρουσιάζονται 
στους ακόλουθους πίνακες:

Οι εκπαιδευόμενοι του δείγματος 
απάντησαν στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία (84,8%) ότι είναι πολύ 
(38,6%) και πάρα πολύ (46,2%) ικανο-
ποιημένοι από τα προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης του ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ 
(Γράφημα 1).    

Πέραν της γενικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευομένων από την παρακο-
λούθηση των προγραμμάτων του 
ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ, τέθηκε το ερώτημα κατά 
πόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
το οποίο παρακολούθησαν κάλυψε 
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Σε 
αυτήν την  περίπτωση η πλειοψηφία 
των εκπαιδευομένων του δείγματος 
(73,9%) δήλωσαν ότι το πρόγραμμα το 
οποίο παρακολούθησαν κάλυψε πολύ 
ή πάρα πολύ τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες (σε ποσοστά 37,9% και 36% 
αντίστοιχα), ενώ καταγράφεται και ένα 
μικρότερο αλλά σημαντικό ποσοστό 
εκπαιδευομένων (21,6%) που δηλώ-
νει ότι τα εν λόγω προγράμματα κά-
λυψαν αρκετά τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες και ένα ιδιαίτερα χαμηλό πο-
σοστό (4,3%) που εμφανίζεται να έχει 
επωφεληθεί λίγο σε αυτόν τον τομέα.

Οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο των 
υπό αξιολόγηση προγραμμάτων του 

ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ κλήθηκαν, επίσης, να απα-
ντήσουν κατά πόσο το περιεχόμενο 
του προγράμματος που παρακολού-
θησαν ήταν χρήσιμο στη δουλειά 
τους. Το 84,4% των εκπαιδευομένων 
δηλώνουν ότι ήταν πολύ ή πάρα πολύ 
χρήσιμο (Γράφημα 2).

Από τη μεριά τους οι εκπαιδευτές που 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν 
οι εκπαιδευόμενοι/ες εκφράζουν πολύ 
καλή άποψη (Γραφήματα 3 και 4). 

Οι βασικές προτάσεις των εκπαιδευ-
ομένων για την περαιτέρω  βελτίωση 
των προγραμμάτων ήταν:

• Κατά το σχεδιασμό των προγραμ-
μάτων να προηγείται συνεργασία του 
ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ με τις δευτεροβάθμιες 
κλαδικές οργανώσεις των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών για τη διάγνωση των 
αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου 
δυναμικού.

• Να συνδέονται τα προσφερόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα με την πι-
στοποίηση προσόντων.

• Να καταβληθεί προσπάθεια διασφά-
λισης της ομοιογένειας των εκπαιδευ-
τικών τμημάτων. 

• Κάθε τμήμα εκπαίδευσης να μην ξε-
περνά τα 20 άτομα ώστε να εξασφα-
λίζονται καλύτερες συνθήκες διεξα-
γωγής. 

• Να αναπτύξει και να προσφέρει το 
ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα «από απόσταση» (e learning) 

• Να προσαρμοστεί το ωράριο υλο-
ποίησης των προγραμμάτων στις δυ-
νατότητες των εκπαιδευομένων σε 
τοπικό επίπεδο.

• Για την καλύτερη σύνδεση των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων με τις 
παραγωγικές και άλλες ανάγκες των 
μικρών επιχειρήσεων προτείνεται η 
διοργάνωση επισκέψεων των εκπαι-
δευομένων σε επιχειρήσεις 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4
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ΔΩΡΕΑΝ πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚπΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑπΑΣχΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο 
«ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΟΙνωνΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙρΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗν ΑνΑ-

ΠΤΥξΗ ΟρΙΖΟνΤΙων ΚΑΙ ΚΟΙνωνΙΚων ΔΕξΙΟΤΗΤων – 
Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 
με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών 
πόρων, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα διά βίου 
εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα :
1. Ζητηματα διακρισεων και ετερότητασ στην εργασια
2.  δεξιότητεσ εργαΖόμενων στόν γραπτό λόγό και την 

επικόινωνια 
3.  ικανότητα διαχειρισησ συγκρόυσεων στό χωρό εργα-

σιασ
4.  Θεματα όικόνόμικόυ και επιχειρησιακόυ γραμματι-

σμόυ
5. μεταγνωστικεσ ικανότητεσ
6.  στόιχεια συγχρόνησ εργατικησ νόμόΘεσιασ και εργα-

σιακεσ σχεσεισ στό συγχρόνό όικόνόμικό περιβαλ-
λόν 

7.  κόινωνικη όικόνόμια και καινότόμεσ μόρφεσ επι-
χειρηματικότητασ

8. δια βιόυ μαΘηση και πιστόπόιηση πρόσόντων
9.  Ζητηματα κόινωνικησ πόλιτικησ και κόινωνικησ 

ασφαλισησ
10. Θεματα όικόνόμιασ και εργασιακόσ βιόσ
11.  ξενόγλωσση επιχειρηματικη όρόλόγια (ρωσικη 

γλωσσα)
12.  τεχνικεσ παρεμβασησ στην λειτόυργια τησ επιχει-

ρησησ και αντιμετωπιση τησ κρισησ και τησ αρνητι-
κησ όικόνόμικησ συγκυριασ 

13. αγγλικη γλωσσα εστιασμενη στό χωρό τησ εργασιασ
14. υγεια και ασφαλεια στην εργασια
15. διόικητικεσ και όργανωτικεσ ικανότητεσ
16.  εκπαιδευση εκπαιδευτων και πόιότητα στη δια βιόυ 

μαΘηση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διάρκειας 70 ωρών 
και θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας τις αρχές του μικτού συ-
στήματα μάθησης – 35 ώρες διά ζώσης διδασκαλία και 35 
ώρες με τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Η αίτηση υποψηφίου εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή υπο-
βάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ή εντύπως στα γραφεία 
του ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τις δύο 
προσκλήσεις, καθώς και η διεύθυνση υποβολής των ηλε-
κτρονικών αιτήσεων παρέχονται από την ιστοσελίδα του 
ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr). 

Οι προσκλήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων θα πα-
ραμείνουν ανοιχτές,
• για τους εκπαιδευτές έως και τις 30/4/2015 – δηλαδή δύο 
μήνες πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 
• για τους εκπαιδευόμενους μέχρι τη συμπλήρωση του 
προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων. Για την επιλογή, θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρω-
τοκόλλου της αίτησης 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Η ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚπΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ πΡΟΟπΤΙΚΕΣ

Η μελέτη υλοποιήθηκε από 
το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 

σε συνεργασία με την εταιρεία 
Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ. Η κύ-
ρια συγγραφική ομάδα αποτελεί-
ται από τους Στάθη Καρατζογιάν-
νη και Σταυρούλα Πανταζή της 
εταιρείας Ακρώνυμο. Τη συνολική 
σύνθεση των ερευνητικών κειμέ-
νων, την εισαγωγή και το επίμε-
τρο έχει συντάξει ο Παρασκευάς 
λιντζέρης, Εκτελεστικός Διευθυ-
ντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η μελέτη 
χρηματοδοτήθηκε από το Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευ-
ση και Διά Βίου Μάθηση» του 
Υπουργείου Παιδείας και υλοποι-
ήθηκε το διάστημα από τον Απρί-
λιο 2013 έως τον φεβρουάριο 
2014.  

Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι η 
αποτύπωση της τρέχουσας κατάστα-
σης της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στην Ελλάδα, η πα-
ρουσίαση και σύγκριση ορισμένων 
διακεκριμένων ευρωπαϊκών «καλών 
πρακτικών» σχετικά με τον τρόπο 
δόμησης και λειτουργίας της επαγ-

γελματικής εκπαίδευ-
σης, η αποτίμηση των 
δεδομένων που δια-
μορφώνονται σε ευ-
ρωπαϊκό και ελληνικό 
επίπεδο και η κατα-
γραφή προτάσεων εκ 
μέρους της ΓΣΕΒΕΕ. 

Βασικά περιεχόμενα 
της μελέτης είναι:
• Η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κα-
τάρτιση στην Ελλά-
δα: υφιστάμενη κα-
τάσταση στα ΕΠΑ.λ, 
στις ΕΠΑ.Σ, στις 
Σχολές μαθητείας 
του ΟΑΕΔ και στα 
ΙΕΚ.

• Ιστορική ανασκόπηση της πορείας 
συγκρότησης της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα.

•  Ανάλυση της οργάνωσης και λει-
τουργίας της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης βάσει του 
νόμου 4186/2013.

•  Παρουσίαση και συγκριτική ανάλυ-
ση των συστημάτων επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης επι-
λεγμένων ευρωπαϊκών χωρών.

•  Τρείς καλές πρακτικές του δυικού 
συστήματος μαθητείας: Γερμανία, 
φινλανδία, νορβηγία.

•  Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πολιτι-
κές για την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση.

•  Θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ 
για τα βασικά προβλήματα και τις 
προοπτικές της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης στην Ελ-
λάδα 

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελί-
δα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr 
Δημοσιεύσεις > Μελέτες > Εκπαίδευση 
– Διά Βίου Μάθηση.

Το  Ινστιτούτο Μικρών  

Επιχειρήσεων  της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη 

κερδοσκοπικός  φορέας  

υλοποίησης  μελετών  και  

ερευνών  για  θέματα  που 

αφορούν στις πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

της βιοτεχνίας, του εμπορίου 

και  των υπηρεσιών. Ιδρύθηκε 

το 2006 και αποτελεί το φορέα 

τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 

υποστήριξης και προβολής 

των θέσεων και προτάσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την 

απασχόληση, τη φορολογία, 

την ασφάλιση, την εκπαίδευση - 

κατάρτιση και τα επαγγελματικά 

προσόντα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

διαθέτει πιστοποιητικό 

διαχειριστικής επάρκειας 

δικαιούχου και παράλληλα 

είναι θεσμοθετημένος φορέας 

παροχής υπηρεσιών διά βίου 

εκπαίδευσης (ν.3879/2010)  

για το ανθρώπινο δυναμικό  

των μικρών επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr
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Ο Στάθης Καρατζογιάννης 

είναι Κοινωνιολόγος, διδάκτωρ 

του τμήματος Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Παντείου 

Πανεπιστήμιου. Είναι εταίρος της 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 

με εικοσαετή επαγγελματική και 

ερευνητική εμπειρία σε θέματα 

σχεδιασμού, διαχείρισης και 

αξιολόγησης προγραμμάτων, στο 

πεδίο των πολιτικών απασχόλησης, 

επαγγελματικής κατάρτισης και 

κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Σταυρούλα Πανταζή 

είναι απόφοιτη του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής 

του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του 

τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Μόνιμο στέλεχος της ΑΚΡΩΝΥΜΟ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, με σημαντική 

επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες 

σχεδιασμού και αξιολόγησης στο 

πεδίο των πολιτικών εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο Παρασκευάς Λιντζέρης έχει 

σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(ΑΣΟΕΕ), Διεθνείς Σχέσεις 

(Lancaster University, U.K.) και 

Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Εργάζεται 

στο χώρο της επαγγελματικής 

κατάρτισης από το 1993 και είναι 

εκτελεστικός διευθυντής του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ. Συντονίζει έργα σχετικά 

με την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού και έχει δημοσιεύσει 

κείμενα στα αντικείμενα της διά 

βίου μάθησης, των θεωριών 

εκπαίδευσης ενηλίκων και των 

πολιτικών επαγγελματικής 

κατάρτισης και πιστοποίησης 

προσόντων.

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 

www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr

ISBN 978-618-50
25-28-1

μελετη τόυ ιμε ΓΣεΒεε

η επαΓΓελματικη εκπαιδευΣη και καταρτιΣη  

Στην ελλαδα: δυνατότητεΣ, αδυναμιεΣ  

και πρόόπτικεΣ

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα:  

Υφιστάμενη κατάσταση στα ΕΠΑ.Λ, στις ΕΠΑ.Σ, στις Σχολές 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ και στα ΙΕΚ.

Ιστορική ανασκόπηση της πορείας συγκρότησης  

της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ανάλυση της οργάνωσης και λειτουργίας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει του νόμου 4186/2013.

Παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλεγμένων 

ευρωπαϊκών χωρών.

Τρείς καλές πρακτικές του δυικού συστήματος μαθητείας:  

Γερμανία, Φινλανδία, Νορβηγία.

Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση.

Θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τα βασικά προβλήματα  

και τις προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 και κατάρτισης στην Ελλάδα.

ΜΕΛΕΤΗ

ΙνστΙτούτο ΜΙκρών ΕπΙχΕΙρήσΕών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣυΓΓραφικη όμαδα 

ΣταθηΣ ΚαρατζόγιαννηΣ  |   Σταυρόυλα Πανταζη   (αΚρΩνυμό μελετητιΚη εΠε)

ειΣαΓωΓη, επιμετρό

ΠαραΣΚευαΣ λιντζερηΣ (ιμε γΣεΒεε)

9 786185 025281
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ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  
ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί δράσεις 
υποστήριξης της καινοτομίας και των συνεργα-
σιών, με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση της 

καινοτομικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας 
των μικρών επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές αφορούν, σε 
πρώτο επίπεδο, την ενημέρωση και την επιμόρφωση των 
επιχειρήσεων και σε δεύτερο επίπεδο, την παροχή εξατο-
μικευμένης υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σε 
θέματα καινοτομίας. 

μια από τις κεντρικές δράσεις που υλοποιούνται αφορούν 
στην συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατικών σχηματι-
σμών και δικτύων επιχειρήσεων. Σκοπός αυτής της υπηρε-
σίας είναι η προετοιμασία και εκκόλαψη συνεργατικών σχη-
ματισμών μέσα από την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης (Cluster 
Action Plans). Τα Σχέδια Δράσης αναλύουν και εξειδικεύουν 
τα βήματα και τις επιμέρους ενέργειες που είναι απαραίτη-
τα για τη σύσταση και την ανάπτυξη συνεργατικών σχημά-
των, με έμφαση σε μια συγκεκριμένη ανάγκη καινοτομίας 
(π.χ. ενίσχυση του δικτύου προβολής και προώθησης προϊ-
όντων, βελτίωση εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογική ανά-
πτυξη, ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κ.α). 

Η διαδικασία συμβουλευτικής ακολουθεί συγκεκριμένη 
μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει προσδιορισμένες κα-
τηγορίες υποστήριξης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις 
πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες της κάθε ομάδας 
επιχειρήσεων. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποσκοπεί 
στο να συμβάλλει περαιτέρω στην προώθηση της συνερ-

γατικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομικής ικανότητας 
και της ανταγωνιστικότητάς των εκκολαπτόμενων ομάδων 
μέσα από την διερεύνηση, υποστήριξη και υλοποίηση και-
νοτόμων ιδεών και πρακτικών καθώς και την ανάπτυξη νε-
ωτερικών συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί που υποστηρίζονται την πε-
ρίοδο αυτή από το ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι:

• ΔρόμόΙ ΤόΥ ΚρΑΣΙόΥ ΑΘΗΝΑΣ

•  ΔΙΚΤΥό ΣΥΝΕΤΑΙρΙΣμΕΝωΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤωΝ-ΣΥΝΤΗ-
ρΗΤών ΑνΕλΚυΣΤΗρών (ΠΕΣΕΣΑ Συν.ΠΕ)

• ΔΙΚΤΥό ΤόΠΙΚωΝ ΠρόϊόΝΤωΝ ΠΙΕρΙΑΣ

• ΔΙΚΤΥό ΤΑΠΗΤόΚΑΘΑρΙΣΤωΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΔΙΚΤΥό ΠρΑΣΙΝωΝ ΔΙΑΚόΠωΝ ρόΔόΠΗΣ

•   ΔΙΚΤΥό ΔΙΑχΕΙρΙΣΗΣ ΑΠόμΑΚρΥΣμΕΝωΝ / ΔΙΑ-
ΣΠΑρΤών ΑΚΙνΗΤών

Τέλος, το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνι-
κούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού" 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθυνθούν στα στελέχη του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 8846852 (εσωτερικό 326, 327) 
ή στο e-mail: kainotomia@imegsevee.gr 

Η δράση με τίτ-
λο «Πρόγραμμα 
κατάρτισης/επα-

νακατάρτισης για αυτοα-
πασχολούμενους και εργα-
ζόμενους σε επιχειρήσεις 
σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας με στόχο την 
βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας τους» αφορά στην 
υλοποίηση προγραμμά-
των κατάρτισης/επανα-
κατάρτισης (διάρκειας 40 
ωρών έκαστο) που στοχεύ-
ουν στην αναβάθμιση των 
προσόντων αυτοαπασχο-
λούμενων (0-3 άτομα προ-
σωπικό) και εργαζόμενων 
σε επιχειρήσεις όλων των 
κλάδων της οικονομίας.

Από το Δεκέμβριο του 2012 
μέχρι και τον μάιο του 2014 
και υπό την ευθύνη μιας ευ-
ρείας σύμπραξης φορέων 
(ΙνΕ ΓΣΕΕ, ΙνΕμυ ΕΣΕΕ, ΙΕ-
ΚΕμ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ 
ΙνΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕλΕ ΕΣΕΕ), με 
συντονιστή το ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

υλοποιήθηκαν πανελλαδικά 
425 προγράμματα κατάρτι-
σης, μέσω των οποίων ωφε-
λήθηκαν 8.506 άτομα.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμε-
ρα ενδιάμεσα στοιχεία εσω-
τερικής αξιολόγησης, δια-
φαίνεται ότι τα προγράμμα-
τα κατάρτισης καλύπτουν 
σε μεγάλο βαθμό τους εκ-
παιδευτικούς τους στόχους 

και διαμορφώνουν θετικές 
αντιλήψεις για μια επανάλη-
ψη τους στο μέλλον.

Παράλληλα, τα στοιχεία 
από (υπό εξέλιξη) διαδικτυ-
ακή έρευνα για την αξιολό-
γηση της αξιοποίησης του 
κάθε προγράμματος κατάρ-
τισης μετά το πέρας αυτού, 
δείχνει ότι η πλειονότητα 
των εκπαιδευομένων αξιο-

λογεί θετικά την επίδραση 
του προγράμματος κατάρ-
τισης στην εργασιακή τους 
κατάσταση αλλά και σε άλ-
λους τομείς της ζωής τους 
όπως ο κοινωνικός και ο 
προσωπικός τομέας. 

Τα έργα, που χρηματοδο-
τούνται από το ΕΠ ΑνΑΔ 
του υπουργείου Εργασίας 
με ενδιάμεσο φορέα δι-
αχείρισης την ΕυΔ ΕΠΑΕ, 
βρίσκονται  σε πλήρη εξέ-
λιξη 

Στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr 
καθώς και στην επίσημη 
ιστοσελίδα της δράσης  
www.epanakatartisi.gr, πέραν 
άλλων χρήσιμων πληροφορι-
ών, δίνεται η δυνατότητα σε 
ενδιαφερόμενους να δηλώ-
σουν και ηλεκτρονικά αίτηση 
συμμετοχής.

ΕπΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΥΤΟΑπΑΣχΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 ΣΕ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Κατ’ εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 
Γ Π / 2 0 0 8 2 / 2 3 . 1 0 . 2 0 1 2 
Υπουργικής Απόφασης 

«Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευ-
τικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενη-
λίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» 
(φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), ο ΕΟΠΠΕΠ 
άνοιξε νέα διαδικασία πιστοποίησης 
εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαι-
δευτών ενηλίκων της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, στην οποία δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν: 

•  εΚπαιδεΥτες ποΥ ειναι 
ΕνΤΑΓΜΕνΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓωΓΙΚΟ 
ΜΗΤρωΟ (ΜΗΤρωΟ Α),

•  οςοι νεοι ΥποΨηφιοι ενδια-
φΕρΟνΤΑΙ νΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥν 
ΤΗν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑρ-
ΚΕΙΑ.

Ο ΕΟΠΠΕΠ θα δέχεται συνεχώς ηλε-
κτρονικές αιτήσεις (www.eoppep.gr) 
και δικαιολογητικά συμμετοχής τα 
οποία και θα ελέγχονται περιοδικά και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον ο φά-
κελος του υποψήφιου χαρακτηριστεί 
πλήρης, οι υποψήφιοι εντάσσονται 
σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

•  απεΥθειας πιςτοποιηςη 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑρΚΕΙΑΣ 

•   απεΥθειας ςΥμμετοχη ςε δια-
ΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑρΚΕΙΑΣ

Η διαδικασία περιλαμβάνει α) γραπτή 
εξεταστική δοκιμασία, β) παρουσίαση 
μικροδιδασκαλίας και διενεργείται σε 
εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι για 
πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας 

καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σε δια-
δικασία πιστοποίησης στο αδειοδοτη-
μένο εξεταστικό κέντρο της επιλογής 
τους (πιστοποιημένες/αδειοδοτημένες 
από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές του Εθνικού 
Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών 
Δια Βίου Μάθησης)

•   ςΥμμετοχη ςε διαδιΚαςια 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑρΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑρΑΚΟ-
λΟΥθΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕνΟΥ 
ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στη 
συγκεκριμένη διαδρομή πιστοποίησης 
εκπαιδευτικής επάρκειας μπορούν 
προς το παρόν να προβούν στην υπο-
βολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, 

όπως και όλοι οι υποψήφιοι για πιστο-
ποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. Σχε-
τικά με τη διαδικασία παρακολούθησης 
πιστοποιημένων προγραμμάτων θα 
ενημερωθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ με νέα 
ανακοίνωση που θα αναρτηθεί 

Για περισσότερες πληροφορίες απευ-
θυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο έχει 
ενταχθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ στον πίνακα 
των επιλεγέντων εξεταστικών κέντρων 
διενεργείας εξετάσεων πιστοποίησης 
εκπαιδευτικής επάρκειας.

Τ ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως 
εταίρος στο έργο Grundtvig 
με τίτλο: «χτίζοντας κοινότη-

τες μάθησης, προωθώντας την επι-
κύρωση της μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης», με τον Επικεφαλή Εταίρο 
τον Γαλλικό φορέα: La Ligue de 
I’enseignement. Έργο το οποίο συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό Πρόγραμμα LifeLong Learning 
Programme 2007-13.     

Kύριος στόχος του έργου είναι η προ-
ώθηση συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποί-
ηση όλων των ενδιαφερομένων φο-
ρέων αλλά και της κοινής γνώμης σε 
θέματα που αφορούν την επικύρωση 
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Στο πλαίσιο του έργου, το ΙμΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ διοργάνωσε Εργαστήριο με τίτλο:  
«Προωθώντας την πιστοποίηση της 
μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην 
Ελλάδα». Το εργαστήριο έλαβε χώρα 
στις εγκαταστάσεις του ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ  
στην Αθήνα την Τρίτη 27/05/2014.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η δη-
μιουργία εθνικών συμμαχιών για την 
προώθηση και την ευαισθητοποίη-
ση σχετικά με την επικύρωση της μη 
τυπικής και της άτυπης μάθησης, για 
την ανταλλαγή υπαρχουσών εμπειρι-
ών και μεθοδολογιών, με σκοπό την 
κατάρτιση προτάσεων, οι οποίες θα 
παρουσιαστούν αργότερα στους αρ-
μόδιους φορείς λήψης αποφάσεων σε 
εθνικό επίπεδο. 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρό-
σωποι από όλους τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς, όπως το υπουργείο Παι-
δείας & θρησκευμάτων, το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποί-
ησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, τον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 
το Ίδρυμα Κρατικών υποτροφιών, 
το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού, την Ειδική 

υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης, την ΓΣΕΕ, τον  
ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ, τον ΣΕΤΕ,  κ.λ.π  

πΡΟΩθΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕπΙΚΥΡΩΣΗ  
ΤΗΣ ΜΗ ΤΥπΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥπΗΣ ΜΑθΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

πΙΣΤΟπΟΙΗΣΗ ΕΚπΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕπΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕκΠαιδΕυτών Ενηλικών Μη τυΠικης ΕκΠαιδΕυςης

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση



www.imegsevee.grwww.imegsevee.gr
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ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  
ΩΣ ΚΑΛΗ πΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩπΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  
ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩπΑϊΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΛΙθΟΥΑΝΙΑ

Το Γραφείο Ισότητας ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει επιλεγεί και περι-
λαμβάνεται στις καλές πρακτικές των Ευρωπαίων Κοινω-
νικών Εταίρων (UEAPME, ETUC – Eurocadres/CEC Liaison 
Committee, BUSINESSEUROPE, CEEP), που παρουσιάζονται 
σε διαδικτυακή πλατφόρμα στο πλαίσιο του Έργου «Δέ-
σμη Εργαλείων για την Ισότητα των φύλων στην Πράξη» 
(“Toolkit for Gender Equality in Practice”), που υλοποιείται 
από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους με τη συγχρη-
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ έλαβε μέρος στο Συνέδριο που οργάνωσαν 
οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι και πραγματοποιήθηκε 
στις 7 μαΐου 2014, στη μαδρίτη, προκειμένου για την πα-
ρουσίαση του του έργου «Δέσμη Εργαλείων για την Ισότη-
τα των φύλων στην Πράξη». 

Σκοπός του Έργου είναι η προώθηση της Ισότητας των φύ-
λων στο χώρο εργασίας σε σχέση με τις 4 προτεραιότητες 
που τέθηκαν στο Πλαίσιο Δράσης για την Ισότητα το 2005 
και την τελική αξιολόγηση αποτελεσμάτων που διενεργή-
θηκε το 2009. Οι προτεραιότητες αυτές συνίστανται στο 
ζήτημα των έμφυλων ρόλων και στερεοτύπων, την προ-
ώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την 
υποστήριξη της συμφιλίωσης οικογενειακής/προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής και την αντιμετώπιση του χάσμα-
τος αμοιβών. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις www.resourcecentre.etuc.org/
gendertoolkit και www.erc-online.eu/gendertoolkit 

Το Γραφείο Ισότητας ΙμΕ ΓΣΕΒΕΕ συμ-
μετείχε σε συνάντηση διαβούλευσης 
που πραγματοποιήθηκε στις 22 & 23 
μαΐου 2014 στη λιθουανία από το Ευ-
ρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των φύλων ( EIGE ), με θέμα «Καλές 
πρακτικές για την συμφιλίωση προ-
σωπικής/οικογενειακής και επαγγελ-
ματικής ζωής», στοχεύοντας στον 
προσδιορισμό 12 καλών πρακτικών 
για τη συμφιλίωση επαγγελματικής 
και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής, οι 
οποίες θα συμπεριληφθούν στη βάση 
δεδομένων του EIGE. 

Οι συγκεκριμένες πρακτικές αποτε-
λούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου 
καλών πρακτικών που συνελέγησαν 
στο πλαίσιο μελέτης που πραγματο-

ποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2013, για 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας 
των φύλων με επίκεντρο τις πολιτικές 
και τη συλλογή των καλών πρακτι-
κών στον τομέα της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής και οικογενειακής/
προσωπικής ζωής στα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω 
πρακτικές καλύπτουν τους τομείς της 
αυτορρύθμισης (self-regulation), 
της ευαισθητοποίησης (awareness - 
raising) και της συγκριτικής αξιολό-
γησης (benchmarking). 

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις 
που προωθούν τη συμφιλίωση καλύ-
πτουν: νομοθεσία, πολιτικές, στρατη-
γικές και σχέδια δράσης σχετικά με τις 
υπηρεσίες φροντίδας (care services), 

τόσο αναφορικά με τις υπηρεσίες παι-
δικής μέριμνας, όσο και τις υπηρεσίες 
φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία 
ή τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένει-
ας, τη γονική άδεια (parental leave), 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προωθούν τη συμμετοχή των αν-
δρών στα σχέδια γονικών αδειών, 
καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με την 
ευέλικτη εργασία (flexible working 
arrangements) που επιτρέπουν 
στους γονείς να εξισορροπούν την ερ-
γασία, την οικογένεια και την ιδιωτική 
ζωή  



Παρουσίαση δρασεων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

24 Απριλιου 2014  
ΣυνάντηΣη ΓΣΕΒΕΕ μΕ τον ΓΕνικο ΓράμμάτΕά τηΣ UEAPME, κ. 

PEtEr FAross, Στο πλάιΣιο ΕπιΣκΕψηΣ του Στην άθηνά 

29 Απριλιου 2014
ΣυμμΕτοΧη του προΕΔρου τηΣ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. κάΒΒάθά ΣΕ Συνά-

ντηΣη του ILo Στη Βουλη, μΕ τον προΕΔρο τηΣ ΒουληΣ κ. Ε. 

μΕΪμάράκη κάι τουΣ προΕΔρουΣ τΩν κοινΩνικΩν ΕτάιρΩν , μΕ 

θΕμά «ο κοινΩνικοΣ ΔιάλοΓοΣ Στην ΕλλάΔά τηΣ κριΣηΣ» Στο 

πλάιΣιο τηΣ ΔιάρκουΣ ΕπιτροπηΣ κοινΩνικΩν υποθΕΣΕΩν 

τηΣ ΒουληΣ

19 ΜΑΐου 2014
ΣυμμΕτοΧη τηΣ ΓΣΕΒΕΕ Διά του προΕΔρου τηΣ ΣΕ ΕΣπΕριΔά 

που ΔιορΓάνΩΣΕ η ομοΣπονΔιά ΕπάΓΓΕλμάτικΩν – ΒιοτΕΧνι-

κΩν ΕμπορικΩν ΣΩμάτΕιΩν ν. ΣΕρρΩν μΕ θΕμά «άΣΦάλιΣτικο 

– οάΕΕ»

4  ιουνιου 2014 
ΣυμμΕτοΧη τηΣ ΓΣΕΒΕΕ Στη ΔιημΕριΔά που ΔιορΓάνΩθηκΕ 

άπο την ά.Σ. ΕπιΧΕιρΕιν, Στην οποιά ΣυμμΕτΕΧΕι ΩΣ ΕτάιροΣ 

το κΕκ ΓΣΕΒΕΕ, μΕ θΕμά την ΕπιΧΕιρημάτικοτητά τΩν άπΕξάρ-

τημΕνΩν άτομΩν

6 – 13 ιουνιου 2014
ΣυμμΕτοΧη του ιμΕ ΓΣΕΒΕΕ Στην ΕτηΣιά ΔιΕθνη ΣυνΔιάΣκΕψη 

τηΣ ΔιΕθνουΣ ορΓάνΩΣηΣ ΕρΓάΣιάΣ (ILo) Στη ΓΕνΕυη, μΕ θΕμά 

«οικοΔομΩντάΣ Ενά μΕλλον μΕ άξιοπρΕπη ΕρΓάΣιά» 

10 – 11 ιουνιου 2014
ΣυμμΕτοΧη του προΕΔρου τηΣ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. κάΒΒάθά Στο ΔιΕ-

θνΕΣ ΣυνΕΔριο του υπουρΓΕιου ΕρΓάΣιάΣ Γιά την: «κοινΩνικη 

ΕπιΧΕιρημάτικοτητά, Ενά ΕρΓάλΕιο Γιά την τοπικη άνάπτυξη, 

την άντιμΕτΩπιΣη τηΣ άνΕρΓιάΣ τΩν νΕΩν κάι τΩν κοινΩνι-

κΩν άνάΓκΩν » Στο ηράκλΕιο κρητηΣ

19 ιουνιου 2014
πράΓμάτοποιηΣη ΣυνΕντΕυξηΣ τυπου Στην άθηνά, Γιά την 

πάρουΣιάΣη τΩν θΕΣΕΩν τηΣ ΓΣΕΒΕΕ Γιά το άΣΦάλιΣτικο. Στο 

πλάιΣιο τηΣ ΕκΔηλΩΣηΣ πάρουΣιάΣτηκΕ μΕλΕτη - προτάΣη 

του ιμΕ ΓΣΕΒΕΕ Γιά τη ΒιΩΣιμοτητά του οάΕΕ  

23 ιουνιου 2014
ΣυμμΕτοΧη τηΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΣυνΕΔριο τηΣ EUroFoUND κάι τηΣ 

ΕλληνικηΣ προΕΔριάΣ Γιά τον «κοινΩνικο ΔιάλοΓο ΩΣ κινητη-

ριο μοΧλο Στη ΔιάμορΦΩΣη κάι τη ΒΕλτιΩΣη τΩν ΣυνθηκΩν 

άπάΣΧοληΣηΣ κάι ΕρΓάΣιάΣ Στην Ε.Ε.»  

24 ιουνιου 2014
ΣυμμΕτοΧη τηΣ ΓΣΕΒΕΕ Στο ΣυνΕΔριο τηΣ ΕυρΩπάΪκηΣ, οικο-

νομικηΣ κάι κοινΩνικηΣ ΕπιτροπηΣ που πράΓμάτοποιηθηκΕ 

ΣτιΣ ΒρυξΕλλΕΣ μΕ θΕμά «ΕυκάιριΕΣ κάι άπΕιλΕΣ Γιά τιΣ μμΕ 

άπο την ΕΦάρμοΓη τΩν νΕΩν ΕμπορικΩν ΣυμΦΩνιΩν»

ΣυνάντηΣη του προΕΔρου τηΣ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. κάΒΒάθά μΕ τον 

άντιπροΕΔρο τηΣ CNA κ. GIUsEPPE oLIVIEro μΕ θΕμά «ΣυνΕρΓά-

Σιά ΓΣΕΒΕΕ κάι ιτάλικηΣ ΣυνομοΣπονΔιάΣ ΒιοτΕΧνΩν & μικρο-

μΕΣάιΩν ΕπιΧΕιρηΣΕΩν Γιά κοινΕΣ πολιτικΕΣ Στά πλάιΣιά τηΣ 

ΕυρΩπηΣ» ΣτιΣ ΒρυξΕλλΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις  και τις πα-
ρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επι-
σκεφθείτε  τις ιστοσελίδες:  www.gsevee.gr, www.imegsevee.gr, 
www.kekgsevee.gr

Για πιθανές παρατηρήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο  του ενη-
μερωτικού δελτίου μπορείτε να απευθύνεστε  στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@imegsevee.gr

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


