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Εισαγωγικό σημείωμα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αγαπητοί αναγνώστες,
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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ΔΙΚΤΎΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΠΌ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ευρισκόμενοι περίπου έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ, η υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε στάδιο
ολοκλήρωσης.

6	
ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

Υπό το πρίσμα αυτό στο παρόν τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για τις

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

δράσεις που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο και που απευθύνονται σε απα-
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 ΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Σ
ΣΕ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΟΥ CEDEFOP

φορά γίνεται στο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων,
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 ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Δ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

10 ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ»

11 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

13	
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14	
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΟΥΣ
ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

σχολούμενους στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, αναστη Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών, στο πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης, αλλά και στα νέα προγράμματα Διά
Βίου Μάθησης που αναμένεται να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.
Επίσης, στις σελίδες του συγκεκριμένου τεύχους οι αναγνώστες μπορούν
να ενημερωθούν για τα κύρια ευρήματα της εξαμηνιαίας μελέτης κλίματος
όπου παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων.
Παράλληλα, παρουσιάζονται και οι δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης
που έχουν ξεκινήσει και που αφορούν μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δήμο της Αθήνας.
Τέλος, αναφορά γίνεται και σε μια σειρά από επιπλέον δράσεις τις οποίες
υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα, ημερίδες και δράσεις δικτύωσης της ΓΣΕΒΕΕ στο εξωτερικό.
Καλή ανάγνωση!
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Σ

ύμφωνα με την τακτική εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος που διεξήγε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
για το Α εξάμηνο του 2014, τα ευρήματα φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η οικονομική σταθεροποίηση
που επιτυγχάνεται είναι εξαιρετικά αμφίσημη και εύθραυστη.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ 46,
T.K. 10433
2108846852
2108846853
info@imegsevee.gr

Μολονότι οι μακροοικονομικοί δείκτες
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, οι
δείκτες που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξακολουθούν
να είναι αρνητικοί. Από τα στοιχεία προκύπτει συνέχιση της αρνητικής τροχιάς
που είχε ξεκινήσει από το 2010. Σχεδόν
τα 2/3 των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων παραμένουν σε καθοδική
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τροχιά χωρίς να διαφαίνονται προοπτικές ανάκαμψης. Για το α’ εξάμηνο του
2014, η αποτίμηση παραμένει αρνητική,
αφού το 64,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η κατάσταση τους επιδεινώθηκε.
Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της έρευνας
δείχνουν ότι:
• Δύο στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαπίστωσαν σε αυτό το εξάμηνο
ότι μειώθηκε ο τζίρος τους, η ζήτηση και
οι παραγγελίες.
• Η συνολική πτώση στο τζίρο σε ετήσια βάση (Ιούλιος 2013- Ιούλιος 2014)
μειώθηκε κατά 20% και από την έναρξη
της κρίσης άγγιξε το 74%. Αξίζει να υπογραμμιστεί από τους δείκτες αποτίμησης
του 1ου εξαμήνου του 2014 η διατήρηση του υψηλού ποσοστού επιδείνωσης

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό πρόβλημα
λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει;
	
  

ΕΛΆΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΌΛΟΥ
ΠΙΘΑΝΌ: 49,7%

ΠΟΛΎ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΆ ΠΙΘΑΝΌ:
47,8%
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που παρουσιάζει ο δείκτης ρευστότητας σε συνδυασμό με
τη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Πρόκειται για
έναν αυτοτροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο έλλειψης ρευστότητας και αποεπένδυσης, που ουσιαστικά αποστερεί από
τον ιδιωτικό τομέα την αναπτυξιακή του δυναμική και την
αυτόνομη δυνατότητα ανάκαμψης.
• Μία στις πέντε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μέχρι τώρα
άντεξαν, εκτιμούν ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να διακόψουν τη λειτουργία τους μέχρι το τέλος του χρόνου και κατά
συνέπεια τα λουκέτα θα προσεγγίσουν τις 15.000.
• Πιο δραματική είναι η κατάσταση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς περισσότερες από τις μισές δηλώνουν ότι
κινδυνεύουν να κλείσουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο.
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στον τραπεζικό τομέα για δανεισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ειδικό μέρος της έρευνας που
αφορούσε την πολιτική κατάσταση της χώρας, το 72,5%
των επιχειρηματιών δηλώνει ότι κανένα από τα υφιστάμενα
πολιτικά κόμματα δεν εκφράζει τα συμφέροντά τους ποσοστό που αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με την έρευνα του
Ιουλίου του 2013. 

ΦΌΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΟ
ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
Συγκριτικό Γράφημα

• Πάνω από 1 στις 3 επιχειρήσεις δε θα ανταποκριθούν στις
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
• Αντίστοιχη εικόνα διαγράφεται στις προοπτικές απασχόλησης, καθώς παραμένει το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων (1:1,5) και υπάρχει κίνδυνος απώλειας
42,000 θέσεων απασχόλησης.
• Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, είναι
εμφανές ότι έχει διαρραγεί η σχέση ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα και την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού μόνο το 26% των επιχειρήσεων προσφεύγει

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές…

	
  

www.imegsevee.gr
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ΔΙΚΤΎΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Τ

ο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί
μια πανελλαδική δομή παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις μικρές επιχειρήσεις
και συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική
πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ να βρεθεί
δίπλα στην μικρή επιχείρηση, μέσα
σ’ ένα ιδιαίτερα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός
του εν λόγω έργου προσαρμόστηκε
με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει
να δώσει τη δυνατότητα, σε όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις, να
λάβουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής με όσο το δυνατόν πιο άμεσο και αποδοτικό τρόπο.
Το έργο αφορά την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σκοπό τη διατήρηση/βελτίωση της θέση τους σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αστάθειας και
αβεβαιότητας. Τα πεδία στα οποία
παρέχεται η συμβουλευτική υποστήριξη, έχουν προκύψει έπειτα από σχετική μελέτη διερεύνησης αναγκών
και καλύπτουν θέματα όπως:
• προώθηση πωλήσεων
• χρηματοδότηση
• λογιστική διαχείριση
• ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας
• διαχείριση ποιότητας
• μελέτη ανταγωνισμού
• δικτύωση
• α
 σφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας,
καθώς και λοιπά θέματα στα οποία
ενδέχεται να χρειάζεται υποστήριξη
και καθοδήγηση μία πολύ μικρή και
μικρή επιχείρηση. Παράλληλα υλο-

www.imegsevee.gr

ποιείται πιλοτική παροχή υπηρεσιών
mentoring με στόχο τη μετάδοση
εξειδικευμένης και εις βάθος καθοδήγησης σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη προγραμματισμού και επαγγελματικής υποστήριξης.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, οι οποίες χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, μπορούν να λάβουν
υψηλού επιπέδου συμβουλευτική
υποστήριξη σε σημαντικά πεδία της
επιχειρηματικής τους καθημερινότητας.
Από την έναρξη του Δικτύου Επιχειρηματικότητας ήδη 855 επιχειρήσεις

έχουν υποβάλλει αίτηση για την λήψη
συμβουλευτικής υποστήριξης από το
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σε 616 επιχειρήσεις η
συμβουλευτική έχει ολοκληρωθεί,
ενώ στις υπόλοιπες η υποστήριξη
τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν
στο 210 8837188 (κ.κ. Ηλίας Γεωργόπουλος και Φώτης Μαραγκός) ή να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Δικτύου www.diktyo.imegsevee.gr
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με
τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΠΌ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί δράσεις υποστήριξης της
καινοτομίας και των συνεργασιών, με σκοπό να
συμβάλει στην ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές αφορούν τόσο στην επιμόρφωση
των επιχειρήσεων όσο και στην παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και ανάπτυξης ‘έξυπνων επιχειρηματικών δικτύων’.
ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ
Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί πέντε (5) σεμινάρια σε
όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Αθήνα),
με έμφαση σε θέματα καινοτομίας και συνεργασιών. Το πιο
πρόσφατο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (2930/11/2014, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Τα θεματικά αντικείμενα του σεμιναρίου περιλαμβάνουν:
ΠΡΏΤΟ ΜΈΡΟΣ | ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ
• ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
• ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ:
ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ
• ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΣΤΙΣ
ΜΙΚΡΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
• ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΔΕΎΤΕΡΟ ΜΈΡΟΣ | ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΏΝ
• ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
• ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΏΝ
• ΚΎΚΛΟΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΏΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
• ΜΟΡΦΈΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ.

Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τους όρους και το περιεχόμενο της έννοιας της καινοτομίας και των συνεργασιών. Επιπλέον στόχευση αποτελεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση των οριζόντιων
δεξιοτήτων διαχείρισης και ανάπτυξης καινοτομίας μέσα
από συγκεκριμένα εργαλεία (π.χ. επιχειρηματικά μοντέλα)
στο επίπεδο της μικρής επιχείρησης.
Η υλοποίηση των σεμιναρίων βασίζεται σε εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό υλικό και σχετικούς Οδηγούς (Οδηγός Καινοτομίας, Οδηγός Συνεργατικών Σχηματισμών, Οδηγός
Διανοητικής Ιδιοκτησίας) που αναπτύχθηκαν από το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ (http://www.kainotomia.imegsevee.gr/).
ΔΡΆΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων καινοτομίας εκπονούνται αυτή την περίοδο στοχευμένα Σχέδια Δράσης,
ως συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη σε έξι (6) περιπτώσεις συνεργατικών σχηματισμών, καθώς και εξατομικευμένα Σχέδια Καινοτομίας σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, ενώ
παράλληλα οργανώνονται στοχευμένες επιχειρηματικές
αποστολές στο εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα στελέχη
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο τηλέφωνο 2108846852 (εσ. 326, 327)
ή στο e-mail: kainotomia@imegsevee.gr και το website:
http://www.kainotomia.imegsevee.gr
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους 

www.imegsevee.gr
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε την
υλοποίηση προγραμμάτων
τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου με τίτλο «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα
δεδομένα της οικονομικής κρίσης
διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής
– υποστήριξης της πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων».
Τα προγράμματα αφορούν σε 23 θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν
από τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα 18 επαγγελμάτων
που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ
και υλοποιούνται σε συνεργασία με
τους συνδικαλιστικούς φορείς
μέλη της ΓΣΕΒΕΕ ενώ προβλέπεται να συμμετάσχουν πανελλαδικά σε αυτά 6.000 περίπου
αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες.
Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση σεμιναρίων για αρκετούς
επαγγελματικούς κλάδους, όπως
ενδεικτικά για τους υπευθύνους
κυλικείων, υδραυλικούς, επισκευαστές αυτοκινήτων, ενώ έχει προγραμματιστεί η έναρξη προγραμμάτων και για τους υπόλοιπους
κλάδους σε διάφορες περιοχές της
χώρας.

www.imegsevee.gr

Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η έκδοση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων
κατάρτισης και προετοιμάζονται οι
δράσεις για την συμμετοχή περίπου
2.000 ατόμων σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων.
Τα επαγγέλματα που αναμένεται να
οδηγηθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων είναι:
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
• ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΙ
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
• ΨΥΚΤΙΚΟΙ
• ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΥΑΛΟΘΕΤΕΣ
• ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή
στα προγράμματα κατάρτισης επιδοτείται με 3€ ανά ώρα κατάρτισης για
κάθε καταρτιζόμενο και οδηγεί στην
απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης (Βεβαίωση Επάρκειας του
Ν. 4283/2014) 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)
και εθνικών πόρων

ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΣΕ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΟΥ CEDEFOP

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε
ύστερα
από σχετική πρόσκληση στο συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη στις 29 και
30 Σεπτεμβρίου 2014 στο
CEDEFOP
με
θέμα:
«Building European VET –
Time to move on» (Οικοδομώντας την Ευρωπαϊκή
Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά).
Στο συνέδριο1 συμμετείχαν φορείς χάραξης πολιτικής απ' όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με σκοπό να συζητηθεί η
εφαρμογή του «Ανακοινωθέντος της Μπριζ»2 για
την περίοδο 2010-2014
σύμφωνα με την έκθεση
του Cedefop για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (Το 2010 με την
ψήφιση του «Ανακοινωθέντος της Μπριζ», τέθηκαν
οι στρατηγικοί στόχοι για
τη δεκαετία 2011 - 2020
για την επαγγελματική εκ-

1

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου
είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
2
Το κείμενο του ανακοινωθέντος του Μπριζ είναι διαθέσιμο
στα Ελληνικά στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/education/
policy/vocational-policy/doc/
brugescom_el.pdf

παίδευση και κατάρτιση).
Έμφαση δόθηκε σε αυτά
που έχουν ήδη επιτευχθεί
ενόψει των μακροπρόθεσμων στόχων του «Ανακοινωθέντος της Μπριζ»,
του στρατηγικού πλαισίου
«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΤ 2020) και
της στρατηγικής "Ευρώπη
2020" που αφορούν την
εκπαίδευση.

φορέα στο συγκεκριμένο
θέμα όπως αυτή προκύπτει από το έργο του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που
εκπροσωπούνται από τη
ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της
οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων

τεχνικής κατάρτισης και
συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων»

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν σε 4 ομάδες εργασίας
για την μέχρι τώρα πρόοδο και για τα εμπόδια
που έχουν συναντήσει. Με
βάση τα παραδείγματα
των χωρών που συμμετείχαν, έγιναν συζητήσεις και
ανταλλάχτηκαν προβληματισμοί σχετικά με τους
παράγοντες επιτυχίας και
τα διδάγματα που έχουν
προκύψει από τους μέχρι
σήμερα
υλοποιηθέντες
στόχους.
Στα πλαίσια όλων των ανωτέρω το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ όντας
ο μόνος εκπρόσωπος από
την Ελλάδα συμμετείχε και
συνέβαλε ενεργά σε μία
από τις ομάδες εργασίας με
θέμα συζήτησης: «Η χρήση
κινήτρων με αποτελεσματικό τρόπο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση». Παρουσιάστηκε
αναλυτικά η εμπειρία του

Στιγμιότυπα από το Συνέδριο

www.imegsevee.gr
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τ

o ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί εταίρο του σχήματος που υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη και
Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων», μαζί με το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
(Συντονιστής – Δικαιούχος), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Αθήνας (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας του Εθνικού
Εμπορίου (ΙΝ.ΕΜ.Υ ΕΣΕΕ), την Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής
Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» (ΝΟΣΤΟΣ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ), στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερεια-

www.imegsevee.gr

κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει να υλοποιήσει:
• ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ (ημερίδες, δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο).
• ΔΡΆΣΕΙΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ: Εκπόνηση
εκπαιδευτικού υλικού για σεμινάρια
και εργαστήρια εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
• ΔΡΆΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ. Θα εκπονηθούν σχέδια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
για 5 ομοσπονδίες ή πρωτοβάθμια
σωματεία που εκπροσωπούνται από
τη ΓΣΕΒΕΕ και για 25 μεμονωμένες
επιχειρήσεις. Επίσης, θα εκπονηθεί

εγχειρίδιο μεθοδολογίας εργαλείων
συμβουλευτικής.
• ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ
στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης
(παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων από
μέλη των κλαδικών Ομοσπονδιών
της ΓΣΕΒΕΕ προς κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων)
και στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (παροχή από το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ προγράμματος κατάρτισης –
προετοιμασίας των στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων που δραστηριοποιούνται στην
αγορά της διατροφικής αλυσίδας για
την εν συνεχεία δωρεάν πιστοποίησή
τους από αρμόδιο φορέα στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων) 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναγνωρίζοντας
τις
προκλήσεις
που
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για
την εισαγωγή ή/και την
υιοθέτηση καινοτομιών,
προσφέρει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου οι ΜμΕ να ενισχύσουν την καινοτομική διάσταση τους και την ανταγωνιστικότητας τους
Η δράση έχει ως στόχο να
υποστηρίξει τις επιχειρήσεις
στα πρώτα στάδια του κύκλου της καινοτομίας και να
αξιοποιήσει τις δυνατότητες
εισαγωγής καινοτομιών στις
ΜμΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι
επιχειρήσεις με τη συμμετοχή τους στην υπηρεσία υποστήριξης της καινοτομίας
θα έχουν την ευκαιρία:
• να εκπαιδευτούν πάνω
στην καινοτομία και να γνωρίσουν σε βάθος εφαρμογές
και προϊόντα καινοτομίας
που έχουν αναπτυχθεί ή/και
υιοθετηθεί από άλλες ΜμΕ ,
• να αναπτύξουν διεξοδικά
τις καινοτόμες ιδέες τους,
• να εστιάσουν στην αναλυτική σχεδίαση και ανάπτυξη
μιας καινοτομίας,
• να διερευνήσουν την εμπορικότητα και εξωστρέφεια
της καινοτομίας, που θέ-

λουν να εισάγουν,
• να αποκτήσουν σχέδια και
στόχους σε σχέση με την
ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών στην επιχείρηση
τους.
Όλες οι παραπάνω παράμετροι καλύπτονται μέσα από
μια οργανωμένη διαδικασία
την οποία υποστηρίζουν
εξειδικευμένοι σύμβουλοι
καινοτομίας. Η αξιοποίηση
της υπηρεσίας από τις ΜμΕ
είναι δυνατόν να επιτρέψει
την ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των
επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει την επιτυχή εισαγωγή ή/και υιοθέτηση καινοτομιών από αυτές.

Η παραπάνω υπηρεσία προσφέρεται σε πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από
αυτήν
συμπληρώνοντας
και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία
βρίσκεται στο παρακάτω
σύνδεσμο: http://tinyurl.
com/iconsulting-athens,
είτε εναλλακτικά αποστέλλοντας τη με fax στο 2103838027.

να Κοντίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο
τηλέφωνο
210-8846852
εσωτ. 403-404 και στο
email: consulting-athens@
imegsevee.gr 
Η δράση αποτελεί μέρος του
αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο:Αθήνα» του Δήμου
Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. Αττική).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους κ. Πέτρο
Πρωτοπαπαδάκη, Τζουλιά-

www.imegsevee.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ»

Τ

ην Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε η Κοινή Έκθεση
της ΓΣΕΒΕΕ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού εμπορίου
(ΕΣΕΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) με θέμα
«Ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα».
Η Έκθεση η οποία συντάχθηκε μετά
από σχετική πρωτοβουλία της Ομάδας Δράσης, αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια και παράλληλα
ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος
της ΓΣΕΒΕΕ και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων που συμμετείχαν στη
σύνταξη του συγκεκριμένου κειμένου πολιτικής, για διαμόρφωση ενός
κοινού πλαισίου σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης των πολιτικών που σχετίζονται με τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το συγκεκριμένο κείμενο δίχως άλλο
αναδεικνύει τον εξαιρετικά σημαντι-

κό ρόλο που οι κοινωνικοί εταίροι
μπορούν να διαδραματίσουν σε διττό επίπεδο. Από τη μία ως φορείς διαπραγμάτευσης, συνδιαμόρφωσης και
επιρροής των πολιτικών αποφάσεων,
μια διάσταση εξαιρετικά σημαντική υπό το πρίσμα των υφιστάμενων
συνθηκών κρίσης. Από την άλλη, ως
φορείς οι οποίοι μέσω των δομών
που έχουν αναπτύξει κατά τα τελευταία χρόνια, μέσω του ΕΣΠΑ, διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία
και εξειδίκευση για την παροχή στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαντικών υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν
να συμβάλλουν έμπρακτα στην βελτίωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητάς τους.
Στην παρέμβαση του ο πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς μεταξύ άλλων αναφέρθηκε
στη σημαντικότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία αποτελεί
ένα πρώτο βήμα ώστε οι μικρές επιχειρήσεις, από το περιθώριο που της
έφερε η υιοθέτηση λανθασμένων

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Έκθεσης

www.imegsevee.gr

πολιτικών, να αποτελέσουν κινητήρια
δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, εστίασε στο γεγονός ότι κατατίθενται απ’
όλους τους εμπλεκόμενους 12 προτάσεις, οι οποίες αποτελούν και τις κυριότερες πρωτοβουλίες που μπορούν
να αναληφθούν προς όφελος των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι
οποίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η αδειοδότηση
και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων,
η πιστοποίηση προσόντων, οι εξαγωγές, το ασφαλιστικό κ.ά.
Ολόκληρό το κείμενο της Έκθεσης
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
της ΓΣΕΒΕΕ στην κατεύθυνση:
www.gsevee.gr > θέσεις ΓΣΕΒΕΕ >
επικαιρότητα 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα πλαίσια της πράξης «Ενίσχυση
της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της
ΓΣΕΒΕΕ» και του υποέργου που αφορά στην δημιουργία δικτύων και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα από 7 έως 11 Ιουλίου 2014 ταξίδι εργασίας στις
πόλεις Ρώμη, Μασσαλία και Βαλένθια. Η αποστολή αποτελούνταν από στελέχη του Ινστιτούτου τα οποία επισκέφτηκαν την Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (CNA), το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μασσαλίας και το Τεχνολογικό Πάρκο CEEI στη Βαλένθια.
Σκοπός του ταξιδιού ήταν η παρακολούθηση του συστήματος παροχής υπηρεσιών των φορέων αυτών προς τα μέλη
τους και το είδος των υπηρεσιών αυτών καθώς επίσης η
διερεύνηση των δυνατοτήτων σύμπραξης και συνεργασίας
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τους Οργανισμούς αυτούς στο πλαίσιο
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα των

Στιγμιότυπα από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του
Τεχνολογικού Πάρκου της Βαλένθια

επισκέψεων αυτών υπήρξαν ενθαρρυντικά καθόσον υπήρξε θετική ανταπόκριση των δομών που επισκέφθηκε το κλιμάκιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η εμπειρία που αποκομίστηκε δεν αφορούσε μόνο τις λεπτομέρειες και τα εργαλεία παροχής υπηρεσιών, αλλά και
την παγιωμένη φιλοσοφία των οργανισμών αυτών για την
υποστήριξη των μελών τους και γενικά της επιχειρηματικής
κοινότητας έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να ενδυναμωθούν, να γίνουν ανταγωνιστικές προς όφελος της γενικότερης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων
και έχουν αποσυνδεθεί από ευκαιριακές πηγές χρηματοδότησής τους. Διαπιστώθηκαν κάποιες καλές πρακτικές
οι οποίες τηρουμένων των αναλογιών θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν και στην ελληνική περίπτωση. Η πρόθεση
συνεργασίας σε ευρωπαϊκά Προγράμματα, ήταν θετική και
ειλικρινής, υπό τον όρο της υψηλής προστιθέμενης αξίας
των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και προς τους
ωφελούμενους και προς τον ίδιο τον φορέα 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

T

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει
μέσα στο 2014 μια πάρα πολύ σημαντική και επιτυχή
δραστηριότητα στον τομέα της ανάληψης νέων και της υλοποίησης υφιστάμενων έργων συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το LIFELONG LEARNING
PROGRAMME και το ERASMUS+
PROGRAMME.

Συγκεκριμένα, συμμετέχει με απόλυτη επιτυχία στην υλοποίηση του
ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Κτίζοντας Μαθησιακές Κοινότητες – Προώθηση της επικύρωσης της μη τυπικής
και της άτυπης μάθησης», στα πλαίσια
του
LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME. Το συγκεκριμένο έργο
βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης,
καθώς πραγματοποιήθηκε με επιτυ-

χία στην Αθήνα, στις 27/5/2014,
Εθνικό Εργαστήριο, με κύριο αντικείμενο την διερεύνηση του βαθμού
εισαγωγής και εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών επικύρωσης
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στην Ελλάδα, και την έκδοση Κειμένου Εθνικών Συστάσεων – Προτάσεων για την Προώθηση της στην
Ελλάδα. Το συγκεκριμένο κείμενο
παρουσιάστηκε από τον υπεύθυνο
του Έργου κ. Σιωμάδη Βασίλη στην
διακρατική συνάντηση εμπειρογνωμόνων του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-27/6/2014 στο Qorn
του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα παρουσιαστούν στο τελικό Ευρωπαϊκό Θεματικό Εργαστήριο, το οποίο θα λάβει
χώρα στις 13-14/10/2014 στις Βρυξέλλες.
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία
με τον ΟΑΕΔ, στην υποβολή και ανάληψη διακρατικών έργων στον τομέα
της μαθητείας στα πλαίσια του
ERASMUS+ PROGRAMME.
Συγκεκριμένα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία για την κατάθεση
πρότασης, με επικεφαλής εταίρο τον
ΟΑΕΔ, η οποία αφορά την υλοποίηση
ενός 3ετούς διακρατικού έργου για
την
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Η συγκεκριμένη
πρόταση εγκρίθηκε και βρισκόμαστε
σε εναρκτήριο στάδιο 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

H

αναβάθμιση των δεξιοτήτων
του εργατικού δυναμικού
στον κατασκευαστικό κλάδο
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την
επίτευξη ευρωπαϊκών στόχων έως
το 2020.
Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισήγαγε την
Πρωτοβουλία BUILD UP Skills για να
υποστηρίξει τα κράτη μέλη της:
• στην εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο (Πυλώνας I) και
• στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση και πιστοποίηση
των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κλάδου σε θέματα ενεργειακής

αποδοτικότητας και ΑΠΕ (Πυλώνας II).
Στον Πυλώνα I το μοναδικό έργο
που εγκρίθηκε από την Ελλάδα ήταν
το “Build Up Skills – Greece” (http://
greece.buildupskills.eu) και υλοποιήθηκε από εταιρικό σχήμα στο οποίο
συμμετείχε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ εγκρίθηκε και υλοποιείται το
έργο BUILD UP Skills - UPSWING. Το
έργο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία
με τις προτεραιότητες και το σχέδιο
δράσης του Εθνικού Οδικού Χάρτη
Προσόντων που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου
και υλοποιείται από το εξής εταιρικό
σχήμα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Συντονιστής), ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυ-

τεχνείο Κρήτης, Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίηση Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Αφορά δε στην παροχή ενεργειών
κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας κτιρίων, βάσει σχετικών
Οδηγιών (2009/28/ΕΕ, 2010/31/ΕΚ
και 2012/27/ΕΚ) ενόψει της Ευρώπης
2020, για τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες: α) αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, β) τεχνικός μόνωσης
και γ) εγκαταστάτης – συντηρητής
καυστήρα 
Περισσότερες πληροφορίες:
Μιχαλοπούλου Γεωργία, 210 8546852
(εσωτερ. 321, email: michalopoulou@
kekgsevee.gr )
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΟΥΣ
ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

T

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7
και 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, υλοποιεί
δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων.
Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα :
1.	ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΊΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
2.	ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΌ ΛΌΓΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
3.	ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΏΡΟ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ
4.	ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
5. ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
6.	ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
7.	ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΜΟΡΦΈΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
8.	ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ
9. ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΌΣ ΒΊΟΣ
10.	ΞΕΝΌΓΛΩΣΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΟΡΟΛΟΓΊΑ (ΡΩΣΙΚΉ
ΓΛΏΣΣΑ)
11.	ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙ-
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ΧΕΊΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΣΥΓΚΥΡΊΑΣ
12.	ΑΓΓΛΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΕΣΤΙΑΣΜΈΝΗ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
13. ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
15.	ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΆ
ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 70 ωρών και
υλοποιούνται αξιοποιώντας τις αρχές του μικτού συστήματα μάθησης – 35 ώρες διά ζώσης διδασκαλία και 35 ώρες εξ
αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης, παρέχεται στους εκπαιδευθέντες η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης
(mentoring), η οποία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα
της εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας.
Η συγκεκριμένη δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής
αφορά 800 ωφελούμενους από όλους τους συμμετέχοντες
φορείς (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ της ΑΔΕΔΥ) πανελλαδικά.
Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική
μορφή ή εντύπως στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διεύθυνση υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης παρέχονται από την ιστοσελίδα του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
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H ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Η

παρουσία της ΓΣΕΒΕΕ, του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ
ΓΣΕΒΕΕ στο διαδίκτυο αποτελείται από έξι ιστοσελίδες οι οποίες στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών τους σε πληροφόρηση/ενημέρωση και δημοσιότητα. Πιο συγκεκριμένα:
 Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας της
ΓΣΕΒΕΕ (www.gsevee.gr) μπορεί να
αντλήσει πληροφορίες για τη δομή
και τις δράσεις της, και ταυτόχρονα
να ενημερωθεί σχετικά με θέματα της
επικαιρότητας για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
 Στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(www.imegsevee.gr) ο επισκέπτης
μπορεί να βρει μελέτες και έρευνες
που σχεδιάζει και υλοποιεί το Ινστιτούτο για επιμέρους θέματα που ενδιαφέρουν τις ΜμΕ. Επίσης, μπορεί
να ενημερωθεί για τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ επιχειρησιακά
προγράμματα και έργα που υλοποιεί
το Ινστιτούτο.
 Στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
(www.kekgsevee.gr) μπορεί κάποιος
να πληροφορηθεί για τα σεμινάρια
επαγγελματικής κατάρτισης των απασχολούμενων, εργοδοτών και εργαζομένων των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων και ανέργων.
Οι τρείς υπόλοιπες ιστοσελίδες αφορούν σε εξειδικευμένες δράσεις του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Πιο συγκεκριμένα:
 Στην ιστοσελίδα του δικτύου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
(www.diktyo.imegsevee.gr) μπορεί
κάποιος να ενημερωθεί για θέματα
επιχειρηματικότητας καθώς και για τις

παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης του δικτύου
προς τις επιχειρήσεις
 Στην ιστοσελίδα του γραφείου ισότητας (www.isotita.imegsevee.gr) ο
επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για
θέματα όπως η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η συμμετοχή των γυναικών
στο συνδικαλισμό, καθώς και η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

 Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας της
μονάδας καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών (www.kainotomia.
imegsevee.gr) μπορεί να ενημερωθεί
για θέματα όπως η τεχνολογική διαμεσολάβηση, η διανοητική ιδιοκτησία, η ανάλυση αναγκών, καθώς και η
ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των
επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΆΣΕΩΝ
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3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. ΚΑΒΒΑΘΆ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΕ
ΘΈΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΉ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. ΑΣΜΆΤΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ «ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΊΣ ΧΏΡΟΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ»
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΉΝΑ

Δηλώστε	
  τώρα	
  συμμετοχή	
  στα	
  
προγράμματα	
  επιμόρφωσης	
  
συνδικαλιστών	
  της	
  ΓΣΕΒΕΕ	
  
	
  
Αθήνα:	
  Αριστοτέλους	
  46,	
  τηλ.	
  210	
  8544666	
  (εσωτερ.	
  321)	
  
Θεσσαλονίκη:	
  Κωλέττη	
  24,	
  τηλ.	
  2310	
  545967	
  
Πάτρα:	
  Πανεπιστημίου	
  170,	
  τηλ.	
  2610	
  438557	
  
Ηράκλειο	
  Κρήτης:	
  Βασ.	
  Πατρικίου	
  11,	
  τηλ.	
  2810	
  361040	
  
Λάρισα:	
  Καστοριάς	
  2α,	
  τηλ.	
  2410	
  579876	
  
Ιωάννινα:	
  Στ.	
  Νιάρχου	
  94,	
  τηλ.	
  26510	
  44727	
  
	
  

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
για μια σύγχρονη,
δυναμική και
αποτελεσματική
εκπροσώπηση...

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. ΚΑΒΒΑΘΆ ΣΤΑ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΊΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΉΣΕΙ ΝΕΟΦΥΕΊΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΊΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΑΘΗΝΑΊΩΝ» ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΌ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΗΣ TASK FORCE &
ΤΡΌΙΚΑΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΊΤΗ ΣΧΟΙΝΆ, ΜΕ ΘΈΜΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ – ΟΑΕΕ»
ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

...των συμφερόντων
των μικρών
επιχειρήσεων

ΜΙΚΡΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΈΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΊΔΑ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΕΦΕΠΑΕ
ΜΕ ΘΈΜΑ «ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ JOANNA
DRAKE, Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ Δ/
ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΗΣ
Ε.Ε., ΣΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'' ΠΟΥ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ ΤΗΝ
	
  
ΕΣΕΕ, ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΕΕ

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΤΗΣ CNA ΣΤΗΝ ΡΏΜΗ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΜΕ ΘΈΜΑ
«ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΏΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ, ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌ ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΈΛΤΙΣΤΗ
ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΌΡΩΝ, ΑΠΌ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΦΟΡΈΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ, ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ» ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ
ΜΑΞΊΜΟΥ

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

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ ΤΎΠΟΥ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΊΑ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΚΛΊΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ

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.

