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Αγαπητοί αναγνώστες,

Το 2014 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
καθώς με σημείο αναφοράς το ΕΣΠΑ 2007-2013, προχώρησε στην υλοποί-
ηση ενός σημαντικού αριθμού δράσεων με κύριους άξονες την πραγμα-
τοποίηση μελετών και ερευνών, την παροχή υπηρεσιών προς τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, αλλά και την ανάπτυξη ενός πολύ σημαντικού εκπαι-
δευτικού έργου για τους αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και εργαζό-
μενους των μικρών επιχειρήσεων.

Μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου ο ανα-
γνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα απολογιστικά στοιχεία των δρά-
σεων που ανέπτυξε το Ινστιτούτο έως και τα τέλη του 2014. Στο ίδιο πλαί-
σιο παρουσιάζονται και οι δράσεις που ανέπτυξε το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για την 
χρονιά που μας πέρασε.

Παράλληλα, στο τρέχον τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για τα κυριό-
τερα αποτελέσματα των ερευνών που υλοποιούνται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και πιο συγκεκριμένα την εξαμηνιαία έρευνα κλίματος που αφορά τις 
μικρές επιχειρήσεις, καθώς και την ετήσια έρευνα εισοδήματος για τις 
τάσεις που διαμορφώνονται στα ελληνικά νοικοκυριά.

Επιπρόσθετα, αναφορά γίνεται και στις εκπαιδευτικές δράσεις που ανα-
πτύσσει ο φορέας, όπως το πρόγραμμα τεχνικής επαγγελματικής κατάρ-
τισης και πιστοποίησης προσόντων ή το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελ-
ματικής εμπειρίας για αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ.

Τέλος, περιγράφονται και μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες στις 
οποίες συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπως η υλοποίηση εκδόσεων, η παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και διανοητικής ιδιοκτησίας 
προς τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα στα 
οποία συμμετέχει ο φορέας.

Καλή ανάγνωση!  
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Ηεύθραυστη αισιοδοξία των μι-
κρών επιχειρήσεων για ένα κα-
λύτερο μέλλον συναντά την 

αγωνία για την επόμενη ημέρα της ελ-
ληνικής οικονομίας και την ανάγκη επί-
σπευσης εφαρμογής πολιτικών και 
ρυθμίσεων που θα βγάλουν τις επιχει-
ρήσεις από το επενδυτικό τέλμα και το 
φαύλο κύκλο υπερχρέωσης. Αυτό είναι 
το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει 
από την έρευνα οικονομικού κλίματος 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το β’ εξάμηνο του 
2014 η οποία χρηματοδοτείται από το 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού» του Υπουργείου Εργασίας. 

Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι οι επιχειρή-
σεις παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτι-
κές ως προς τις οικονομικές προοπτικές 
τους, με δεδομένο ότι τα δύο κυριότερα 
ζητήματα που τους απασχολούν, η ρευ-
στότητα και το επενδυτικό περιβάλλον 
όχι μόνο δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι 
σήμερα, αλλά ούτε και διαφαίνεται στον 
ορίζοντα προοπτική αντιμετώπισής 
τους. Αυτή η ανασφάλεια τροφοδοτεί 
σε μεγάλο βαθμό τις χαμηλές επιδόσεις 
στους δείκτες απασχόλησης. Αναλυτικό-
τερα τα κυριότερα συμπεράσματα της 
έρευνας είναι τα ακόλουθα:

1. Τα μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη των 
επιχειρήσεων (τζίρος, ζήτηση, παραγγε-
λίες, ρευστότητα) δεν συμπλέουν με την 
αισιόδοξη οπτική των γενικών προσδο-
κιών που καταγράφεται στην παρούσα 
συγκυρία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
καταγράφουν αρνητικές επιδόσεις σε 
όλους τους δείκτες.  Μόλις 1 στις 4 επι-
χειρήσεις παρουσίασε κέρδη τη χρήση 
που μας πέρασε, ενώ το 37,3% κατέγρα-
ψε ζημίες. Οι επιχειρήσεις με υψηλό κύ-
κλο εργασιών και περισσότερο προσω-
πικό (>5 ατόμων) σημειώνουν καλύτερες 
επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη.

2. Στα υπόλοιπα μεγέθη, πάνω από τις 
μισές επιχειρήσεις διαπιστώνουν και 
σε αυτό το εξάμηνο μείωση του τζίρου 
(53,2%), της ζήτησης (55,2%) και των 
παραγγελιών (58,9%). Σύμφωνα με εκτι-
μήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζεται ότι 
η συνολική πτώση στο τζίρο την τελευ-
ταία χρονιά άγγιξε το 13% (Φεβρουάριος 
2014- Φεβρουάριος 2015). Η συνολική 
πτώση του τζίρου από την έναρξη της 
κρίσης αγγίζει το 77 %. Ο κλάδος του 
εμπορίου εμφανίζει τις περισσότερες 
απώλειες.

3. Σε σύγκριση με το Ιούλιο του 2014, οι 
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αρνητικές προβλέψεις εξαμήνου των 
επιχειρήσεων υποχωρούν σημαντικά. 
Ωστόσο, 1 στις 3 επιχειρήσεις δηλώνει 
ότι διατρέχει σημαντικό κίνδυνο κλει-
σίματος. Μάλιστα, το 3% του συνόλου 
των επιχειρήσεων τοποθετούν το εν-
δεχόμενο διακοπής λειτουργίας μέσα 
στο επόμενο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει 
ότι τα λουκέτα για το επόμενο εξάμη-
νο θα προσεγγίσουν τις 8.500.

4. Αναμφίβολα, το σημαντικότερο 
πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι επι-
χειρήσεις μέσα στο 2014 είναι η πα-
γιωμένη αδυναμία τους να ξεφύγουν 
από την παγίδα των πολύ υψηλών φο-

ρολογικών και ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων. Συγκεκριμένα, το 38,1% των 
επιχειρήσεων έχει καθυστερημένες 
οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, και το 31,9% 
προς την εφορία (σταθερά αυξημένο). 
Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 
20% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν 
θα ανταποκριθεί στις φορολογικές 
υποχρεώσεις του 2015.

5. Στο επόμενο εξάμηνο, αναμένεται 
ο λόγος απολύσεων-προσλήψεων να 
είναι 1:1,1 (ενώ το Φεβρουάριο του 
2014 αυτός ο λόγος ήταν 1:1,6), γεγο-
νός που δεν προοιωνίζει την άμεση 
αποκλιμάκωση της ανεργίας και ση-

ματοδοτεί την ανάγκη λήψης δράσε-
ων για την αύξηση της απασχόλησης. 
Δεδομένου μάλιστα ότι, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 8.500 
επιχειρήσεις θα κλείσουν το επόμενο 
εξάμηνο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 
κίνδυνος απώλειας 20.000 θέσεων 
συνολικής απασχόλησης. Με βάση τη 
σημερινή οικονομική πραγματικότη-
τα, οι καθαρές ροές απασχόλησης δεν 
αναμένεται να μεταβληθούν σημαντι-
κά στο επόμενο εξάμηνο.

6. Σημαντικό εργαλείο για την ανά-
πτυξη και τη χρηματοδότηση της μι-
κρής επιχειρηματικότητας θεωρείται 
από τις ΜμΕ η δημιουργία τράπεζας 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς 
το 73% αξιολογεί ως σημαντική την 
εν λόγω παρέμβαση. Το 33,1% θεωρεί 
ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιό-
τητα της νέας κυβέρνησης η άμεση 
εφαρμογή αυτής της εξαγγελίας, ενώ 
το 40,3% αξιολογεί το μέτρο ως πολύ 
σημαντικό.

7. Από τα σημαντικότερα και πιο επεί-
γοντα προβλήματα που καλείται να 
λύσει άμεσα η νέα κυβέρνηση είναι 
η μείωση της υψηλής φορολογίας, 
η ρύθμιση των ασφαλιστικών και 
φορολογικών οφειλών, καθώς και η 
διαχείριση της πολιτικής πιστώσεων 
(αναχρηματοδότηση - ρύθμιση πα-
λαιών δανείων, πρόσβαση σε ρευστό-
τητα) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
Ποιο θεωρειτε το Πιο εΠειγον και σημαντικο μετρο  Προτεραιοτητα  

Που ΠρεΠει να λαβει η νεα κυβερνηση σχετικα με τισ μικρεσ εΠιχειρησεισ;

θεωρειτε Πιθανο Ή οχι το ενδεχομενο η εΠιχειρηση σασ να εχει σοβαρο Προβλημα 
λειτουργιασ το εΠομενο διαστημα σε βαθμο Που θα κινδυνευει να κλεισει;

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ:
εσεισ, κατα το τελευταιο εξαμηνο εχετε καθυστερημενεσ οφειλεσ…
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΗΝΑϊΚΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται 
ο μηχανισμός υποστήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων που λειτουργούν στο Δήμο 
Αθηναίων. Μέσα από εξειδικευμένες 
δράσεις συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης προσφέρονται, χωρίς επιβάρυν-
ση, εξατομικευμένες λύσεις στις επι-
χειρήσεις σύμφωνα και με τις ανά-
γκες τους.

Στην καινούρια ιστοσελίδα www.
consulting-athens.gr μπορούν οι εν-
διαφερόμενοι επιχειρηματίες να ενη-
μερωθούν με απλό τρόπο για τις δρά-
σεις υποστήριξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση τους για τις 
δράσεις που τους ενδιαφέρουν. 

Μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 
αθηναϊκές επιχειρήσεις έχουν απευ-
θυνθεί στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για να ωφε-
ληθούν από τις δράσεις υποστήρι-
ξης, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου 
συμβουλευτική υποστήριξη είτε σε 
θέματα καθημερινής λειτουργίας και 
στρατηγικής αναδιοργάνωσης είτε 
σε θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης 
καινοτομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, την παρούσα χρο-
νική περίοδο, σε εξέλιξη βρίσκεται η 
δράση που αφορά στην εξατομικευ-
μένη υποστήριξη των επιχειρήσεων 
σε γενικότερα θέματα επιχειρημα-
τικότητας  με στόχο την προώθηση 

πωλήσεων, τη βελτίωση οργάνωσης, 
βιωσιμότητας κ.ά., καθώς και η δρά-
ση υποστήριξης σε θέματα καινοτομί-
ας  με στόχο την εισαγωγή/ ανάπτυξη 
καινοτομίας, τη διαφοροποίηση προϊ-
όντος/υπηρεσίας και την εμπορευμα-
τοποίηση της καινοτομίας. 

Επιπρόσθετα, ξεκίνησε η νέα δράση 
για την υποστήριξη συμπράξεων με-
ταξύ των αθηναϊκών επιχειρήσεων 
μέσα από την οποία ομάδες επιχει-
ρήσεων αναπτύσσουν μια  κοινή ανα-
πτυξιακή στρατηγική με στόχο την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, 
αλλά και τη συμβολή τους στην οικο-
νομία της πόλης της Αθήνας. Μέσα 
από το συγκεκριμένο αναπτυξιακό 
μηχανισμό υποστήριξης, επιλεγμένες 
συμπράξεις επιχειρήσεων αναμένεται 
να λάβουν ολοκληρωμένη υποστή-

ριξη σε τέσσερις βασικούς άξονες 
(οριζόντια-εξειδικευμένη υποστήριξη 
– εκπαίδευση – δικτύωση – προβολή 
και προώθηση).

Το επόμενο διάστημα, θα συνεχι-
στούν οι δράσεις υποστήριξης των 
μικρομεσαίων αθηναϊκών επιχειρήσε-
ων, ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν 
περαιτέρω στρατηγικές δράσεις για 
την ενδυνάμωση της λειτουργίας και 
ανάπτυξης τους, στην πόλη της Αθή-
νας 

Η πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υλο-
ποιείται σε συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ της 
ΕΣΕΕ και συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. 
«Αττική») στο πλαίσιο του αναπτυξια-
κού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» του 
Δήμου Αθηναίων.

Α πό τα αποτελέσματα της 
έρευνας εισοδήματος 2014 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία 

χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού'', κα-
ταδεικνύεται  η παγίωση μιας τάσης 
που οδηγεί τα νοικοκυριά σε χαμηλό-
τερη κατανάλωση και υποβαθμισμέ-
νη ποιότητα ζωής. Είναι ξεκάθαρο 
πλέον ότι πάνω από το 1/3 του πλη-
θυσμού βρίσκεται σε διπλή παγίδα 
φτώχειας και χρέους, δηλαδή από τη 
μια μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα 
σε επίπεδα κάτω του ορίου φτώχειας, 
και από την άλλη συσσωρεύονται 
υποχρεώσεις οι οποίες είναι αδύνατο 
να εξυπηρετηθούν ομαλά.

1) Πάνω από 3 στα 10 νοικοκυριά 
δηλώνουν ότι διαβιούν με ετήσιο οι-
κογενειακό εισόδημα που βρίσκεται 
στην κατώτερη εισοδηματική κλίμα-
κα (<10,000€). Το ποσοστό είναι πιο 
υψηλό στις κατηγορίες νοικοκυριών 
με 2 και 4 μέλη.

2) Το 46,9%  του πληθυσμού δήλω-
σε ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών 
και το 55% του πληθυσμού δήλωσε 

ότι χρειάστηκε επιπρόσθετους μη 
ίδιους πόρους (δανεισμό από συγ-
γενείς- φίλους, τραπεζικό δανεισμό, 
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, 
ενεχυροδανειστήριο).

3) Το 35,9 % των νοικοκυριών, δηλα-
δή πάνω από 1 εκ. νοικοκυριά έχουν 
στην οικογένεια ένα τουλάχιστο άτο-
μο σε ανεργία. Από αυτό το ποσοστό 
μόνο το 8,9% λαμβάνει επίδομα ανερ-
γίας. Απογοητευτικό είναι  το γεγονός 
ότι οι συντάξεις αποτελούν για το 52% 
των νοικοκυριών την κυριότερη πηγή 

εισοδήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό 
το 2012 ήταν 42%.  

4) Η συσσώρευση των οικονομικών 
υποχρεώσεων των νοικοκυριών μέσα 
στο 2014 συνεχίστηκε και διευρύνθη-
κε οριακά σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος. Περισσότερα από 1 στα 
3 νοικοκυριά βρίσκονται στο όριο 
καθυστέρησης πληρωμών προς το 
δημόσιο, ταμεία Δ.Ε.Κ.Ο., τράπεζες, 
δάνεια κ.λ.π. Το 42,5% των νοικοκυ-
ριών διατηρεί αρνητικές προσδοκίες 
ως προς την δυνατότητά του να καλύ-
ψει βασικές υποχρεώσεις το επόμενο 
έτος. Το 35,4% θεωρεί ότι δεν θα μπο-
ρέσει να ανταποκριθεί στις φορολογι-
κές υποχρεώσεις το 2015. 

5) Μέσα στο 2014, πάνω από το 54% 
νοικοκυριών κλήθηκε να πληρώσει 
περισσότερο από 500 ευρώ για φόρο 
ακινήτων. Το αντίστοιχο ποσοστό το 
2013 ήταν 46,8%. 3 στα 10 νοικοκυριά 
εκφράζουν φόβο ότι θα χάσουν το 
σπίτι τους εξ αιτίας συσσωρευμένων 
υποχρεώσεων και επιπρόσθετων επι-
βαρύνσεων 

Τι ποσό κληθήκατε να πληρώσατε για φόρους ακινήτων μέσα στο 2014;

ΒΑΣΙΚή ΠήΓή ΕΙΣοΔήΜΑΤοΣ
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡώΝ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕώΝ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αντικείμενο της 
παρούσας έκδο-
σης είναι η πα-

ρουσίαση βασικών εννοι-
ών για την καινοτομία και 
τις συνεργασίες επιχειρή-
σεων. 

Η μελέτη ξεκινά με ένα 
εισαγωγικό επιστημονικό 
άρθρο για τις δραστηρι-
ότητες των συστημάτων 
καινοτομίας, ενώ περιλαμ-
βάνει αποτελέσματα και 
περιπτώσεις μελέτης (case 
studies) που συγκεντρώ-
θηκαν στο πλαίσιο πρό-
σφατων μελετών του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ.

Το πρώτο μέρος αποτε-
λείται από ένα εισαγωγι-
κό άρθρο του Καθηγητή 
Charles Edquist (Centre for 
Innovation, Research and 
Competence in the Learn-
ing Economy – CIRCLE, 
Lund University, Σουηδία), 
με τίτλο «Σχεδιασμός πο-
λιτικής για την καινοτομία: 
αναγνώριση συστημικών 
προβλημάτων», το οποίο 
περιγράφει τις βασικές 
«δραστηριότητες» στα συ-
στήματα καινοτομίας που 
αποτελούν συντελεστές 
ανάπτυξης και διάχυσης 
των καινοτομιών. Επίσης, 
το άρθρο δίνει έμφαση 
στη χάραξη πολιτικής για 
την καινοτομία μέσω της 
διαγνωστικής ανάλυσης, 
ενώ παρέχει το πλαίσιο 
για τη διάκριση των συ-
στημικών προβλημάτων 

(ή αποτυχιών) στα συστή-
ματα καινοτομίας και την 
ανάγκη ανάπτυξης κατάλ-
ληλων μηχανισμών υπο-
στήριξης.

Το δεύτερο μέρος περι-
λαμβάνει θεωρητικές και 
εμπειρικές αναλύσεις σε 
θέματα καινοτομίας και 
συνεργασιών (clusters), 
όπως αυτές προέκυψαν 
στο πλαίσιο μελετών που 
πραγματοποιήθηκαν από 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στο κείμενο 
γίνεται μια ευρεία επισκό-

πηση δράσεων ενίσχυσης 
των δικτυώσεων στο πλαί-
σιο κοινοτικών πρωτοβου-
λιών και προγραμμάτων, 
και καταγράφονται συγκε-
κριμένα σχήματα συνερ-
γασίας. 

Συγκεκριμένα, στο επίπε-
δο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης τα περισσότερα κρά-
τη-μέλη έχουν υιοθετήσει 
σήμερα μηχανισμούς υπο-
στήριξης δικτυώσεων, είτε 
σε εθνικό είτε σε περιφε-
ρειακό επίπεδο. Παράλ-

ληλα, αναγνωρίζοντας 
τη συμβολή των clusters 
στην ενίσχυση και την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊ-
κών επιχειρήσεων, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προέβη 
στη συγκρότηση ομάδας 
ευρωπαϊκής πολιτικής για 
τους συνεργατικούς σχη-
ματισμούς. 

Για τον σκοπό αυτό, στη 
μελέτη γίνεται επίσης μια 
εκτενής χαρτογράφηση 
των πολιτικών clusters 
στον ευρωπαϊκό χώρο 
μέσα από την παρουσία-
ση δύο πρόσφατων με-
γάλων έργων («Europe 
INNOVA Cluster Mapping 
Project» και «European 
Cluster Management 
and Cluster Programme 
Benchmarking»).

Τέλος, παρουσιάζονται 
τρεις περιπτώσεις καλών 
πρακτικών πολιτικών clus-
ters από τη διεθνή εμπει-
ρία (Αυστρία, Ισπανία, 
Ουγγαρία), με κριτήριο τη 
δυνατότητα εφαρμογής 
τους στο ελληνικό επιχει-
ρηματικό περιβάλλον 

Η μελέτη εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της πράξης «Δρά-
σεις για την ενίσχυση του 
ρόλου της καινοτομίας και 
των μορφών συνεργασίας 
στις μικρές επιχειρήσεις» 
του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού».
 

Τ  ο αντικείμενο της δράσης είναι η δωρεάν παρο-
χή εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε 
θέματα αξιοποίησης και προστασίας της βιομη-

χανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των μικρών επιχει-
ρήσεων. Σκοπός είναι η στοχευμένη και τεκμηριωμένη 
ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα αντίστοιχα θέματα 
καθώς και η παροχή μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτι-
κής και τεχνικής εξατομικευμένης υποστήριξης προς τις 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν σε κάποια σχε-
τική μορφή κατοχύρωσης, προστασίας ή αξιοποίησης 
του διανοητικού τους κεφαλαίου. 

Η δράση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Στο πρώτο στάδιο, υλοποιείται ένα στοχευμένο εργαστήριο  
(workshop) ενημέρωσης σε σχέση με θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση 
των ωφελουμένων επιχειρήσεων γύρω από ζητήματα επι-
χειρησιακής στρατηγικής της διαχείρισης των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. ευρεσιτεχνίες, copyrights, 
εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια).

Σημειώνεται ότι βασικοί συντελεστές/ομιλητές του 
εργαστηρίου είναι οι αντίστοιχοι αρμόδιοι 
εθνικοί φορείς: Οργανισμός Βιομηχανι-
κής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Οργανισμός 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) 
και Διεύθυνση Εμπορικής Ιδι-
οκτησίας του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Στο δεύτερο στάδιο της δράσης εκπονείται, από εξειδικευ-
μένους συμβούλους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ένας Οδηγός Βημά-
των για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ο 
οποίος αποτυπώνει τις απαραίτητες ενέργειες και βήματα 
για την προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτη-
σίας της κάθε επιχείρησης, πάντα σε συνάφεια με τις ανά-
γκες της (π.χ. βήματα για την κατοχύρωση και αξιοποίηση 
ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος). 

Στο τρίτο στάδιο της δράσης, προβλέπεται η υποστήριξη 
σε επίπεδο υλοποίησης της στρατηγικής προστασίας ή/και 
αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας (π.χ κατοχύ-
ρωση ευρεσιτεχνίας/εμπορικού σήματος, σύνταξη συμφω-
νητικών συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών κ.α). 

Η υποστήριξη των επιχειρήσεων στο δεύτερο και τρίτο στά-
διο πραγματοποιείται από εξειδικευμένους συμβούλους 
του μητρώου Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι 
οποίοι παρέχουν την κατάλληλη συμβουλευτική και τεχνική 
υποστήριξη υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση των 

στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Η δράση αναπτύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης 
της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του 

ρόλου της καινοτομίας και των μορφών 
συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» του 

Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών

Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας

Καινοτοµία, Συνεργασίες 
και Μικρές Επιχειρήσεις
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Κ ατά το 2014 το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενεπλάκη σ’ έναν πο-
λύ σημαντικό αριθμό δράσεων με κύριο άξονα το 
ΕΣΠΑ 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε 

στην υλοποίηση ενός σημαντικού αριθμού μελετών και 
ερευνών, σεμιναρίων κατάρτισης – επανακατάρτισης, 
αλλά και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις 
μικρές επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚώΝ  
ΤΟΜΕώΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  
έχουν συγκροτηθεί στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι θεματικοί τομείς 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομίας και 
Μικρών Επιχειρήσεων, καθώς και ο τομέας Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων. Κύριος στόχος 
των συγκεκριμένων τομέων αποτελεί η ενίσχυση της απο-
τελεσματικότητας της παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, σ’ όλο το εύρος των θεμάτων που 

αφορούν τη λειτουργία των ΜμΕ. Πιο συγκεκριμένα οι άξο-
νες παρέμβασης των παραπάνω τομέων εστιάζουν:

•  στη διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων της 
Συνομοσπονδίας,

•  στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν τις 
ΜμΕ,

•  στην εκπροσώπηση της Συνομοσπονδίας σ’ όλα τα επί-
πεδα (π.χ. επιτροπές, φορείς, ομάδες εργασίας, συνέδρια, 
ημερίδες) και,

•  στην παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου που 
αφορά στη λειτουργία των ΜμΕ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
ΜΙΚΡώΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕώΝ

Μια από τις κυριότερες δράσεις που έχει αναπτυχθεί κατά 
τα τελευταία χρόνια από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι και η παροχή 
δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις 

μικρές επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών το Ινστιτούτο έχει προχωρήσει στη σύσταση 
ειδικών δομών και πιο συγκεκριμένα, του Δικτύου επιχει-
ρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις, της Μονάδας 
καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών, ενώ παράλ-
ληλα συμμετέχει στο  πρόγραμμα συμβουλευτικής υπο-
στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο της Αθή-
νας. Κάθε μία από τις παραπάνω δομές στοχεύει σε επί 
μέρους τομείς λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων, όπως 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά ζητήματα, εκπαίδευση, 
δικτύωση, προώθηση πωλήσεων, καινοτομία, διανοητική 
ιδιοκτησία, ασφάλεια και υγιεινή κ.ά.
Συνολικά από την αρχή της λειτουργίας των συγκεκριμέ-
νων δομών, έως και τα τέλη του 2014, έχουν ζητήσει και 
λάβει συμβουλευτική υποστήριξη, περισσότερες από 800 
επιχειρήσεις, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση ΕΣΠΑ στα τέλη 
του 2015 ο αριθμός των ωφελούμενων επιχειρήσεων ανα-
μένεται να ξεπεράσει τις 1.400. 
Παράλληλα μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και συνεργατι-
κών σχηματισμών, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει συμβουλευ-
τικά, ομάδες επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα έξι επιχει-
ρηματικά δίκτυα (clusters) στα οποία συμμετέχουν περισ-
σότερες από 300 επιχειρήσεις, ενώ μέχρι τα τέλη του 2015 
ο αριθμός clusters που θα υποστηριχθούν συνολικά μέσω 
του Ινστιτούτου αναμένεται να φτάσει τα δεκατρία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλά-
βει έναν μεγάλο αριθμό έργων με κύρια στόχευση την υλο-
ποίηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικής 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων. Οι συγκεκριμέ-
νες δράσεις ανάλογα με την κύρια στοχοθεσία του κάθε 
προγράμματος απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους, 
εργοδότες, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο των μικρών 
επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με κύριο άξονα τα προ-
γράμματα:

•  Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
προσόντων

•  Κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας

• Διά Βίου Μάθησης
•  της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών 

και
•  του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
υλοποίησε έως και τα τέλη του 2014 περισσότερα από 600 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευ-
σης  στα οποία συμμετείχαν περίπου 10.000 εκπαιδευόμε-
νοι στο σύνολο της επικράτειας. Αντίστοιχα εντός του 2015 
αναμένεται στο πλαίσιο των παραπάνω Έργων να πραγμα-
τοποιηθούν περίπου 350 σεμινάρια με τη συμμετοχή 8.000 
εκπαιδευόμενων.    

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2014

300 

επιχειρήσεις 
τουλάχιστον, συμμετείχαν  
στα επιχειρηματικά δίκτυα

800 
επιχειρήσεις 
έχουν ζητήσει και λάβει συμβουλευτική  
υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών

6  
υποστηρίζει συμβουλευτικά το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

επιχειρηματικά 
δίκτυα
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 2014

Τ ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ κατά το έτος 2014 
προέβησαν στην υλοποίηση μίας σειράς δράσεων 
σχετικά με την κατάρτιση, τη συμμετοχή σε Εθνι-

κά -Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, αλλά 
και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και δίκτυα. Πιο 
συγκεκριμένα: 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣήΣ

Το 2014 το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησαν 715 
σεμινάρια με τη συμμετοχή 14.271 ωφελούμενων στους 
ακόλουθους τομείς:

  Ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από εργοδό-
τες μικρών επιχειρήσεων (Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνό-
τητας)
  Σεμινάρια Αυτοκινήτου σε θέματα Υβριδικής Τεχνολογίας, 

Εγκατάστασης Υγραερίου και αερίου καυσίμου,  Εμπει-
ροτεχνιτών, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Καταλυτών, 
ΙΚΤΕΟ  κ.ά. 
  Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχει-

ρήσεις - ΛΑΕΚ 1-25 και 0,45 
  Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του 

έργου «Διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων» 
  Κατάρτιση Προσωπικού επιχειρήσεων επισιτιστικών 

επαγγελμάτων σε θέματα  υγιεινής και ασφάλειας  τροφί-
μων (ΕΦΕΤ ) 
  Σεμινάρια Κατάρτισης στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προ-

γραμμάτων ήτοι:

     α) Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» 
• Κατάρτιση εργαζομένων – αυτοαπασχολούμενων σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας  
• Συνδικαλιστική επιμόρφωση για συνδικαλιστικά στελέχη  
β) Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  
• Δια βίου Εκπαίδευσης
  Σεμινάρια στο πλαίσιο Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής 

Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες & Τοπικών Σχεδίων για την 
Απασχόληση -  ΤΟΠΕΚΟ  / ΤΟΠΣΑ
  Ανέργων σε θέματα ΤΠΕ 
  Άλλα σεμινάρια τεχνικών ειδικοτήτων

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡοΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επίσης το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε Εθνικά Προγράμματα  
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και στο Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Αντιστοίχηση προσφοράς και 
ζήτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων στην διασυνοριακή 
περιοχή»,  στα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνερ-
γασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-13.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει συνεργασίες με Εργοδοτικές 
Οργανώσεις, Δήμους και Επιμελητήρια και έχει συμμετά-
σχει σε δράσεις δικτύωσης στα πλαίσια της EVTA(European 
Vocational Training Association)  και στο πλαίσιο Αναπτυξι-
ακών Συμπράξεων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ

Βασικός πυλώνας λειτουργίας του Ινστιτούτου αποτελεί η 
υλοποίηση μελετών και ερευνών που αφορούν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τις μικρές επιχειρήσεις, 
όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα εργασιακά, η 
επαγγελματική εκπαίδευση, η χωροταξία, τα εργασιακά κ.ά. 
Υπό το πρίσμα αυτό, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που 
έχει αναλάβει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει προ-
χωρήσει στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μελετών, 
ερευνών, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και εκδόσεων (περί-
που 65) οι περισσότερες εκ των οποίων είναι διαθέσιμες και 
στην ιστοσελίδα του φορέα www.imegsevee.gr στην ενό-
τητα δημοσιεύσεις

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παράλληλα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων που έχουν ως κύριο άξονα την αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών του φορέα και πιο συγκεκριμένα:

•  Δικτύωση της ΓΣΕΒΕΕ στο εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

με αντίστοιχους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελ-
ματικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς,

•  Λειτουργία βιβλιοθήκης της ΓΣΕΒΕΕ, στην οποία φιλοξε-
νούνται το ιστορικού αρχείο της Συνομοσπονδίας, καθώς 
και περισσότεροι από 1.200 τόμοι βιβλίων και περιοδικών,

•  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 
LIFELONG LEARNING PROGRAMMA και το ERASMUS+ 
PROGRAMME,

•  Υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,

•  Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για 
συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της

•  Λειτουργία Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ενί-
σχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της, και 

•  Συμμετοχή σε δράσεις ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομά-
δων (ΤΟΠΕΚΟ), αλλά και σε τοπικά σχέδια απασχόλησης 
(ΤΟΠΣΑ)

65  

μελέτες, έρευνες
εκπαιδευτικά εγχειρίδια,
και άλλες εκδόσεις
υλοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13

14.271 

συμμετέχοντες 
ωφελήθηκαν στα σεμινάρια

715 

σεμινάρια 
υλοποίησε  
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  
και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
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Tο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίροι Σύ-
μπραξης Φορέων των οργανώσεων - δομών των 
κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ (συντονιστής) και ΚΑΝΕΠ 

ΓΣΕΕ, ΙΜΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ και ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη 
Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ, υλοποι-
ούν, την τρέχουσα περίοδο, προς όφελος περίπου 1.000 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών, 
ολοκληρωμένα προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης 
και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, με τη συγχρη-
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παροχή προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης με στόχο την αναβάθμιση των 
οριζοντίων δεξιοτήτων και την ανάπτυξη επαγγελματικής 
ετοιμότητας των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. προ-
κειμένου για την είσοδο και απασχόλησή τους σε εργασι-
ακό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα επιμόρφωσης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400€  
(5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Η δράση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ωφελούμενων, που ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση, σε επιχειρήσεις για διά-
στημα έως 6 μηνών, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον παραγωγικό τομέα σε πραγματικό εργασιακό 
περιβάλλον. Ανά ωφελούμενο και για κάθε μήνα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας προβλέπεται η παροχή υποτροφίας 
ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
http://diasindesi.gr

Περισσότερες πληροφορίες στις ανά τόπους δομές ΙΜΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ή στις ιστοσελίδες:  
www.imegsevee.gr και www.kekgsevee.gr

 

Σ υνεχίζεται με εντατικούς ρυθ-
μούς η υλοποίηση προγραμ-
μάτων τεχνικής επαγγελματι-

κής κατάρτισης που αφορά 6.000 
αυτοαπασχολούμενους και εργοδό-
τες 18 επαγγελμάτων που εκπροσω-
πούνται από την ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο 
του έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο 
«Δράσεις προσαρμογής επαγγελμά-
των που εκπροσωπούνται από τη 
ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομι-
κής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχε-
δίων τεχνικής κατάρτισης και πιστο-
ποίησης επαγγελματικών προσό-
ντων».  

Με την ενεργό συμμετοχή των κλαδι-
κών ομοσπονδιών και σωματείων της 
ΓΣΕΒΕΕ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
περίπου 125 προγράμματα κατάρ-
τισης στα οποία συμμετείχαν 2.600 
επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενοι 
πανελλαδικά.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 
έντονη ήταν η δραστηριοποίηση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων 
Δημοσίων & Ιδιωτικών Σχολείων, της 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών 
Ελλάδας, της Ομοσπονδίας Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος, της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματεί-
ων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, που 
είχε σαν αποτέλεσμα την αυξημένη 
συμμετοχή στα προγράμματα τεχνι-
κής κατάρτισης.  

Ήδη για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 
προετοιμάζεται η πανελλαδική υλο-
ποίηση 120 προγραμμάτων τεχνικής 
κατάρτισης στα οποία αναμένεται να 
συμμετάσχουν περίπου 2.400 επαγ-
γελματίες.

Ταυτόχρονα προετοιμάζονται οι δρά-
σεις για την συμμετοχή περίπου 2.000 

ωφελουμένων σε εξετάσεις πιστοποί-
ησης προσόντων με σκοπό την τυπική 
αναγνώριση των γνώσεων και δεξι-
οτήτων που θα αποκτηθούν από την 
κατάρτιση. Οι διαδικασίες πιστοποί-
ησης προσόντων αναμένεται να υλο-
ποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 
Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμ-
ματα αφορούν σε 23 θεματικά αντι-
κείμενα που προκύπτουν από τα 
πιστοποιημένα επαγγελματικά περι-
γράμματα 18 κλάδων μικρών επιχει-
ρήσεων που εκπροσωπούνται από τη 
ΓΣΕΒΕΕ, επιδοτούνται με 3 € ανά  ώρα 
κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο 

και οδηγούν στην απόκτηση σχετικής 
Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προ-
γράμματος Κατάρτισης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-
φτούν την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
www.imegsevee.gr  ή τις κατά τόπους 
δομές του φορέα 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας με τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.   

ΤΕχΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤώΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, 
ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦώΣΗΣ

ΟΡΙζΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ  
ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

Ανατολική Μακεδονία - Θρά-
κη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα,  
Θεσσαλία, Πελοπόννησος, 
Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο 
Αιγαίο

80 ώρες •  Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία

•  Συγκρούσεις και Επικοινωνία
•  Διοικητικές και Οργανωτικές 

Ικανότητες
•  Νέες Τεχνολογίες
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ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ   
 ΣΤΟ 1Ο ΕΥΡώΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΝΤ  

 

ΕΥΡώΠΑϊΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ERASMUS+

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου της Ναντ, 
διοργανώθηκε το 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για 
την Μαθητεία στην Ναντ της Γαλλίας, στις 6-7 

Φεβρουαρίου 2015. 

Βασικοί σκοποί του ευρωπαϊκού φόρουμ ήταν:

• H ανάδειξη της αξίας των προγραμμάτων μαθητείας και 
επαγγελματικής κατάρτισης στους χώρους εργασίας, μέσα 
από την πραγματοποίηση ενός αναγνωρισμένου κύρους 
γεγονότος

• Η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής κινητικότητας για τους μα-
θητευόμενους

• Η απλοποίηση των επαφών μεταξύ των μαθητευομένων 
και των επιμορφωτών, με σκοπό την οικοδόμηση ενός δι-
αρκούς δικτύου

• Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων υλο-
ποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων επαγγελματικής κα-
τάρτισης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς από όλη την Ευρώπη, 
οι οποίοι ήδη υλοποιούν ή προτίθεται να υλοποιήσουν δρά-
σεις μαθητείας και κινητικότητας, μέσω της αποστολής πε-
ρίπου 1.000 μαθητευομένων, εκπαιδευτών, ή διοργανωτών 
τέτοιων δράσεων.

Η αποστολή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο φόρουμ αποτελείτο από 

κεντρικά και περιφερειακά στελέχη που ασχολούνται με θέ-
ματα μαθητείας και υλοποίησης διαφόρων δράσεων κα-
τάρτισης στον χώρο εργασίας.

Τέλος, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθη-
καν διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις και στρογγυλά τρα-
πέζια που αφορούσαν την επίδειξη πρότυπων εκπαιδευτι-
κών τεχνικών και μεθόδων, την αντιμετώπιση των διαφόρων 
εμποδίων στην προώθηση της κινητικότητας και μαθητείας 
μεταξύ των νέων, και την ενεργότερη συμμετοχή των επι-
χειρήσεων 

Ο λα τα έργα, τα οποία  εγκρί-
θηκαν στα πλαίσια του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος 

Erasmus+, και στα οποία συμμετέχει 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε το 1ο 
Παραδοτέο του έργου: «Προώθηση 
και εφαρμογή των Ευρωπαίκών αρχών 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF» που 
αφορά τη διερεύνηση της υφιστά-
μενης κατάστασης σε σχέση με τον 
βαθμό εισαγωγής αρχών και διαδικα-
σιών Διασφάλισης Ποιότητας στο Επί-
πεδο 5 της Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης στην Ελλάδα, δηλαδή σε επίπεδο 
ΙΕΚ. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η 
συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εμπει-
ρογνωμόνων σε θέματα Διασφάλι-
σης Ποιότητας στην Επαγγελματική 

Κατάρτιση, με την συμμετοχή εκπρο-
σώπων της Γενικής Γραμματείας Δια 
βίου Μάθησης, του ΕΟΠΠΕΠ, των Κοι-
νωνικών Εταίρων και άλλων ενδιαφε-
ρομένων μερών.

Στα πλαίσια επίσης του έργου: «Ανά-
πτυξη καινοτόμου δικτύου επαγγελ-
ματικών σχολείων και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταλ-
λικών κατασκευών», βρίσκεται σε επί-
πεδο σχεδίασης η διακρατική έρευνα 
αναγκών σε πολύ μικρές επιχειρή-
σεις του Κλάδου Μεταλλικών Κατα-
σκευών, σε σχέση με τις απαιτούμενες 
νέες πράσινες δεξιότητες, που πρέπει 
να διαθέτουν οι απασχολούμενοι στις 
επιχειρήσεις αυτές.

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα 
αυτού του έργου, περιλαμβάνονται:
• H αξιολόγηση των υφιστάμενων 

συστημάτων μαθητείας και η χαρτο-
γράφηση του εργασιακού και επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα και την Κύπρο.
• Η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρ-
μογή δια-εταιρικών συστημάτων 
μαθητείας.

Τέλος, στο πλαίσιο της τρέχουσας 
πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Erasmus+, και συγκε-
κριμένα στο πλαίσια του Άξονα των 
Στρατηγικών Συμπράξεων, σχεδι-
άστηκε και υποβλήθηκε πρόταση 
που αφορά την Ανάπτυξη Ψηφιακής 
Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε Θέματα 
Επιχειρηματικότητας. Η πρόταση 
αυτή υποβλήθηκε σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Μητρο-
πολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσε-
στερ, το Πανεπιστήμιο του Μπάρι, και 
το BIC του Burgos. 

Τα μέλη της αποστολής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που συμμετείχε στο 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ

Στιγμιότυπο από το Φόρουμ



Παρουσίαση δρασεων
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

6-7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ 1ο ΕΥΡΩ-
ΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΝΑΝΤ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟ-
ΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟ ΑΜΦΙ-
ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ APP ΤΗΣ ΧΡΟ-
ΝΙΑΣ 2015 ΣΤΟ INFOCOM MOBILE WORLD Η 
ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑ-
ΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΟΕΒΕ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΤΟ ΙΝΕΜΥ 
ΕΣΕΕ, ΤΟ ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ & ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝ-
ΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ «ΝΟΣΤΟΣ» ΜΕ 
ΘΕΜΑ «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ  ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, ΤΟ ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ, ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ILO, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ», ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΡΕΥ-
ΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  ΣΤΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΕΣΕΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜμΕ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11 - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΜΕ:
•  ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟ-

ΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. 
Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗ

•  ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ Κ. Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ 

•  ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ. Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ 

•  ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Κ. Γ. 
ΣΤΑΘΑΚΗ 

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

Για πιθανές παρατηρήσεις αναφορικά με 
το περιεχόμενο  του ενημερωτικού δελτίου 
μπορείτε να απευθύνεστε  στην ηλεκτρονι-
κή 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.


