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Εισαγωγικό σημείωμα  

Αγαπητοί αναγνώστες,

Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία, αλλά και η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων, έχουν υπερβεί κατά πολύ 

τα στενά εθνικά όρια και έχουν αναχθεί σε ζητήματα που απασχο-

λούν οργανισμούς και φορείς σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό,  

η ΓΣΕΒΕΕ με την πολύτιμη συνδρομή του Ινστιτούτου της, έχει ανα-

πτύξει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργα-

νισμούς. Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι η ενίσχυση και 

η αποτελεσματικότερη παρέμβασή της σε πολλαπλό επίπεδο, σε 

θέματα όπως η πληρέστερη χαρτογράφηση και αποτύπωση των προ-

βλημάτων των ΜΜΕ, η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, η διαμόρ-

φωση διεθνών συνεργασιών σε ζητήματα έρευνας και εκπαίδευσης, 

αλλά και η ανάπτυξη πρακτικών ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Υπό το πρίσμα αυτό, στο τρέχoν τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για 

μια σειρά δράσεις που έχει αναπτύξει η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 

που αφορούν τις παραπάνω ενέργειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παράλληλα, μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου τεύχους ο ανα-

γνώστης μπορεί να ενημερωθεί για μια σειρά δράσεων που υλοποιού-

νται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε 

στάδιο εξέλιξης, όπως σεμινάρια κατάρτισης ή υπηρεσίες υποστήρι-

ξης των ΜΜΕ. Τέλος αναφορά γίνεται και σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

τα οποία συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και ένας αρχικός απολογι-

σμός δράσεων οι οποίες οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους.

Καλή ανάγνωση!  
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Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε, διά του 
Ινστιτούτου Μικρών Επιχει-
ρήσεων, στην 104η Σύνοδο 

της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας της 
ILO, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασί-
ας, στο πλαίσιο της τριμερούς εκπρο-
σώπησης των κρατών του συστήματος 
των Ηνωμένων Εθνών. 

Ένα από τα βασικά θέματα της 104ης 
Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας (ILO), οι 
εργασίες της οποίας πραγματοποιήθη-
καν από την 1η έως τις 13 Ιουνίου του 
2015 στη Γενεύη, ήταν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και η δημιουργία αξιοπρε-
πούς και παραγωγικής απασχόλησης. Το 
θέμα αυτό εξετάστηκε στο πλαίσιο αντί-
στοιχης Επιτροπής, και των Ομάδων των 
εργαζομένων, των εργοδοτών και των 
κυβερνήσεων.

Οι εργασίες της Διάσκεψης για τις Μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημι-
ουργία αξιοπρεπούς και παραγωγικής 
απασχόλησης είχαν ως βάση ομότιτλη 
έκθεση, τα βασικά κεφάλαια της οποίας 

πραγματεύονται τη συμβολή των ΜΜΕ 
στην απασχόληση και την οικονομική 
ανάπτυξη, τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι εργαζόμενοί 
τους, τις πολιτικές για τις ΜΜΕ, και τη 
σημασία και την αποτελεσματικότητά 
τους στην υποστήριξη των προτεραι-
οτήτων της ILO. Αντίστοιχα ήταν και τα 
θέματα που συζητήθηκαν, στο πλαίσιο 
«γενικής συζήτησης» κατά την ορολο-
γία της Διεθνούς οργάνωσης, με σκοπό 
τόσο τη βελτίωση της κατανόησης όσο 
και την αποτελεσματικότερη ανταπό-
κριση της ILO στις πραγματικότητες και 
τις ανάγκες των μελών της, με απώτερο 
στόχο την χρησιμοποίηση όλων των μέ-
σων δράσης που έχει στη διάθεσή της, 
και την επιβεβαίωση ή την προσαρμογή 
των προτεραιοτήτων της.

Διαπιστώθηκε ότι από τα σημαντικότε-
ρα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ 
για την ανάπτυξή τους είναι η πρόσβα-
ση σε χρηματοδότηση, η πρόσβαση σε 
ενεργειακούς πόρους, και ο ανταγωνι-
σμός από τον τομέα της άτυπης οικονο-
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104η ΣύΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕθΝΟύΣ ΔΙΑΣΚΕψΗΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ILO

μίας. Σε επίπεδο κρατών μελών της 
Ε.Ε. δόθηκε έμφαση στην Ευρωπαϊκή 
Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, 
ως κορυφαία και συγκεκριμένη πρω-
τοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, η οποία, ωστόσο, και αναθεώ-
ρησή της που είχε προγραμματιστεί, 
έχουν «παγώσει» από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τουλάχιστον για το τρέχον 
έτος. Δόθηκε έμφαση στην αναγκαιό-
τητα ύπαρξης στοιχείων, και τονίστη-
κε η σημασία του κοινωνικού διαλό-
γου, της συνεργασίας και της πλήρους 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 

Από τις εργασίες της Επιτροπής, και τη 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε επί 
του θέματος,  οι οποίες οδήγησαν και 
σε ψήφισμα συμπερασμάτων, προέ-
κυψε ευρεία συναίνεση στο γεγονός 
ότι οι ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας 
για την επίτευξη αξιοπρεπούς και πα-

ραγωγικής απασχόλησης, και ευημε-
ρίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν τα 2/3 όλων των 
θέσεων εργασίας και δημιουργούν 
την πλειονότητα των νέων θέσεων ερ-
γασίας. Συνεπώς, οι καλά σχεδιασμέ-
νες πολιτικές για τις ΜΜΕ συντελούν 
στη δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας και συμ-
βάλλουν σε βιώσιμη οικονομική ανά-
καμψη. Δεδομένης της ετερογένειας 
των ΜΜΕ, οι παρεμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά 
της επιχείρησης, όπως το μέγεθος, τον 
κλάδο, την ανάπτυξη, ή την ηλικία. 

Μελλοντικά, η ILO πρέπει να διατη-
ρήσει την υφιστάμενη δέσμη παρεμ-
βάσεων οι οποίες εστιάζουν: στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης 
στην χρηματοδότηση, στην ύπαρξη 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επι-
χειρήσεις, στη βελτίωση της παραγω-
γικότητας και των εργασιακών συν-
θηκών, στην ανάπτυξη των αλυσίδων 
αξίας, και στην προώθηση των συνε-
ταιριστικών επιχειρήσεων. Κρίθηκε, 
επίσης, ότι, ως προς τις ΜΜΕ, η ILO θα 
πρέπει να αναλάβει περισσότερη δρά-
ση σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από 
την άτυπη στην επίσημη οικονομία. 
Οι δράσεις της πρέπει να είναι στρα-
τηγικές και μετρήσιμες, και προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην πραγματοποί-
ηση διεξοδικής ανάλυσης σχετικά με 
τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων για 
την παροχή προσανατολισμού στις 
κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς 
εταίρους ως προς τι είναι αποδοτικό 
και τι όχι στον τομέα των πολιτικών 
για τις ΜΜΕ. Στο τέλος του 2015, η ILO 
πρόκειται να προχωρήσει και σε σχέ-
διο δράσης στο πεδίο 
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ΣύΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ     
ΤΗΣ γΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ISTESOB ΣΤΗ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ύΠΟγΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟύ ΣύΝΕΡγΑΣΙΑΣ    
ΜΕΤAΞύ γΣΕΒΕΕ ΚΑΙ CNA  

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 27 Απριλίου 2015, στο 
ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ στη Θεσ-

σαλονίκη, συνάντηση της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών, και Εμπόρων Ελλάδος 
(ΓΣΕΒΕΕ) και της Ένωσης Εμπορικών 
και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων 
Κωνσταντινούπολης (İSTESOB).

Η Ένωση Εμπορικών και Βιοτεχνικών 
Επιμελητηρίων Κωνσταντινούπολης 
(İSTESOB), ιδρύθηκε το 1953, εκπρο-
σωπεί περίπου 2.000.000 επιχειρημα-
τίες, μαζί με τις οικογένειες τους, και 
αντιπροσωπεύει πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις της Κωνσταντινούπολης, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε διά-
φορους κλάδους, όπως η μεταποίηση 

τροφίμων, η εστίαση, η κλωστοϋφα-
ντουργία, το έπιπλο, οι μεταφορές, τα 
τεχνικά επαγγέλματα κ.λπ. 

Αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ, με επι-
κεφαλής τον Εκτελεστικό Αντιπρόε-
δρο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχει-
ρήσεων, κ. Ιωάννη Παπαργύρη, και 
αντιπροσωπεία της İSTESOB, υπό τον 
Πρόεδρό της, κ. Faik Yilmaz, αντάλ-
λαξαν απόψεις γύρω από τα κοινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ελληνικές και τουρκικές πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις, όπως ο έντονος 
ανταγωνισμός από τις μεγάλες πο-
λυεθνικές εταιρείες, το άνοιγμα των 
καταστημάτων τις Κυριακές, αλλά και 
γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης 
κοινών συνεργασιών σε τομείς όπως 

ο τουρισμός, η εστίαση, το ένδυμα 
κ.λ.π.

Στο τέλος της συνάντησης συμφω-
νήθηκε η περαιτέρω εμπέδωση της 
μεταξύ τους συνεργασίας, μέσα από 
τη συνέχιση του διαλόγου, κατά τη δι-
άρκεια επομένων συναντήσεων που 
θα πραγματοποιηθούν στις έδρες 
των δυο φορέων, στην Αθήνα και την 
Κωνσταντινούπολη.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται σε σει-
ρά δράσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη 
διερεύνηση, τη δημιουργία, και την 
ενίσχυση συνεργασιών και δικτύων 
με άλλες χώρες και φορείς, ιδίως μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, σε θέματα 
και σημεία κοινού ενδιαφέροντος 

Μ νημόνιο Συνεργασίας 
υπέγραψαν στην Νάπολη 
η ΓΣΕΒΕΕ και η Ιταλική 

Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και ΜΜΕ 
(CNA), πηγαίνοντας ένα βήμα παρα-
πέρα την καλή και αποδοτική συνερ-
γασία των τελευταίων ετών μεταξύ 
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας και 
της αντίστοιχης Ιταλικής.

Η δημιουργία τομέα που ασχολείται 
με τα ζητήματα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Οικο-
νομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι 
Εμπορικές Συμφωνίες TTIP/CETA, οι 
δραστηριότητες παρακολούθησης 
της 2ης Πράξης για τις Μικρές Επιχει-
ρήσεις, είναι ορισμένα μόνο από τα 
αποτελέσματα της στενής συνεργα-
σίας της Ελληνικής και Ιταλικής Συνο-
μοσπονδίας τα προηγούμενα έτη. 

Η ΓΣΕΒΕΕ και η CNA  έχοντας επι-
κεντρωθεί πλέον στην δημιουργία  
μοντέλων και ευκαιριών για την στή-
ριξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, αποφάσισαν να ενδυ-
ναμώσουν τις από κοινού δραστηριό-
τητές τους προς αυτή την κατεύθυνση 
υπογράφοντας, ένα Μνημόνιο Συνερ-
γασίας που ως βασικούς στόχους έχει:

1. ΤΗν ΕνΙΣχυΣΗ των μικρομεσαίων 
μελών  στις κύριες Ευρωπαϊκές Αρχές 
και τα Συμβουλευτικά Όργανα ιδίως 
σε ό, τι αφορά την επιχειρησιακή 
εφαρμογή της Πράξης για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις, τις πολιτικές εμπορίου 
και διεθνοποίησης και την κοινή συμ-
μετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. ΤΗν ΠρΟώθΗΣΗ του θεματολο-
γίου πολιτικής ΜΜΕ αναφορικά με 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής 
σε εθνικό, περιφερειακό, και Ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. 

3. ΤΗ ΣυΜΜΕΤΟχΗ και των δύο 
οργανώσεων στη διευκόλυνση της 
επιχειρησιακής εφαρμογής ενός κοι-
νού «χάρτη Πορείας» για τη Μακρο-
Περιφέρεια του Ιονίου και της Αδρια-
τικής με την ενεργό συμμετοχή άλλων 
οργανώσεων ΜΜΕ από την Ευρω-
Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια 
και την παρακολούθηση διμερών και 
πολυμερών συστημάτων χρηματοδό-
τησης που απευθύνονται σε ΜΜΕ· 

4. ΤΗν ΠρΟώθΗΣΗ εκδηλώσεων, 
ενημερωτικών εκστρατειών, συνε-
δρίων, μελετών και κλαδικών ερευ-
νών εν όψει της ανάπτυξης της TTIP 
και της CETA, προσδιορίζοντας και 
ανταλλάσσοντας πρακτικές στις υπη-
ρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων σε 
Περιφέρειες διασυνοριακά· 

5. ΤΗ ΣυνΕρΓΑΣΙΑ στη διοίκηση και 
την επαναλειτουργία της Ακαδημίας 
ΜΜΕ Αβινιόν με την UEAPME και 
άλλους ενδιαφερόμενους επιστη-
μονικούς και τεχνικούς φορείς, και 
παράλληλα την αναζήτηση κατάλλη-
λης χρηματοδότησης από τις Αρχές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διε-
θνείς χορηγούς. Αυτό αποσκοπεί 
στην ενίσχυση της φήμης των αντι-
προσωπευτικών οργανώσεων των 
ΜΜΕ και της βιωσιμότητας των προ-
τάσεων πολιτικής σε Ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

Το «Μνημόνιο Συνεργασίας» ισχύει 
έως τον Δεκέμβριο του 2017 οπότε 
και θα αξιολογηθούν από κοινού τα 
αποτελέσματά του και η περίοδος 
επέκτασής του 
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ύΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑθΗΝΑϊΚΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟγΡΑΜΜΑ «ΕΝΤΟΣ ΑθΗΝΩΝ»

ΤΕχΝΙΚΗ ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ γΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ γΣΕΒΕΕ

Π ερισσότερες από 400 αθη-
ναϊκές επιχειρήσεις έχουν 
απευθυνθεί στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

τον τελευταίο χρόνο, για να ωφε-
ληθούν από τις δράσεις δωρεάν 
υποστήριξης, λαμβάνοντας υψηλού 
επιπέδου συμβουλευτική υποστήρι-
ξη είτε σε θέματα καθημερινής λει-
τουργίας και αναδιοργάνωσης είτε 
σε θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης 
καινοτομίας. 

Μέσα από το πρόγραμμα «Εντός Αθη-
νών» προσφέρονται εξατομικευμένες 
δράσεις συμβουλευτικής στις επι-
χειρήσεις, οι οποίες καταλήγουν σε 
ουσιαστικές και εξειδικευμένες προ-
τάσεις βελτίωσης σύμφωνα και με τις 
ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, την παρούσα χρο-
νική περίοδο, σε εξέλιξη βρίσκεται η 
δράση που αφορά στην εξατομικευ-

μένη υποστήριξη των επιχειρήσεων 
σε γενικότερα θέματα επιχειρηματι-
κότητας  με στόχο την προώθηση πω-
λήσεων, τη βελτίωση οργάνωσης, βι-
ωσιμότητας κ.ά., καθώς και η δράση 
υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας  
με στόχο την εισαγωγή/ανάπτυξη 
καινοτομίας, τη διαφοροποίηση προ-
ϊόντος/υπηρεσίας και την εμπορευ-
ματοποίηση της καινοτομίας.

Στην ιστοσελίδα www.entosathinon.gr 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επιχει-
ρηματίες να ενημερωθούν με απλό 
τρόπο για τις δράσεις υποστήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση τους για τις δράσεις που τους 
ενδιαφέρουν μέχρι τις 15/9/2015.

Ακολουθούν σχόλια και εντυπώσεις 
από επιχειρηματίες που ωφελήθηκαν 
από το πρόγραμμα και αξιολόγησαν 

τις υπηρεσίες του:

«…καινούριες ιδέες και καινούριοι 
τρόποι λειτουργίας και οπτικής της 
επιχείρησης…»
«…μας βοήθησε να εστιάσουμε σε 
ενέργειες και δράσεις που δεν μπο-
ρούσαμε να υλοποιήσουμε…»
«…μάθαμε να εφαρμόζουμε σωστή 
μέθοδο κοστολόγησης…» 
«…τεκμηριωμένη καθοδήγηση για 
θέματα ανάπτυξης του προϊόντος…»
«…ολοκληρωμένη και αναλυτική 
σχεδίαση της εισαγωγής της καινοτο-
μίας στην επιχείρηση μου…»

To πρόγραμμα «Εντός Αθηνών» του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. 
«Αττική») στο πλαίσιο του αναπτυξια-
κού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» του 
Δήμου Αθηναίων.
 

Ο  λοκληρώνεται σταδιακά η 
υλοποίηση προγραμμάτων 
τεχνικής επαγγελματικής 

κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Δράσεις 
προσαρμογής επαγγελμάτων που 
εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ 
στα δεδομένα της οικονομικής κρί-
σης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τε-
χνικής κατάρτισης και συμβουλευ-
τικής – υποστήριξης της πιστοποί-
ησης επαγγελματικών προσόντων». 

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 
260 προγράμματα στα οποία συμμε-
τείχαν περίπου 5.100 επαγγελματίες/
αυτοαπασχολούμενοι.

Η συμμετοχή πολλών κλαδικών ομο-
σπονδιών και σωματείων της ΓΣΕΒΕΕ 
στα προγράμματα κατάρτισης υπήρ-
ξε μαζική και αποτέλεσε καθοριστι-
κό παράγοντα για την επιτυχή έως 

τώρα υλοποίηση του έργου. Μέχρι 
το τέλος του έργου αναμένεται να 
υλοποιηθούν πανελλαδικά ακόμη 40 
προγράμματα κατάρτισης στα οποία 
αναμένεται να συμμετάσχουν περί-
που 900 επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα προετοιμάζονται με 
εντατικούς ρυθμούς οι δράσεις για 
την συμμετοχή περίπου 2.000 ωφε-
λουμένων σε εξετάσεις πιστοποίη-
σης προσόντων με σκοπό την τυπική 
αναγνώριση των γνώσεων και δεξιο-
τήτων που θα αποκτηθούν από την 
κατάρτιση. Οι διαδικασίες πιστοποί-
ησης προσόντων αναμένεται να ξεκι-
νήσουν τον Σεπτέμβριο 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμ-
ματα αφορούν σε 23 θεματικά αντι-
κείμενα που προκύπτουν από τα 
πιστοποιημένα επαγγελματικά πε-
ριγράμματα 18 επαγγελμάτων που 

εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ, επι-
δοτούνται με 3 € ανά ώρα κατάρτισης 
για κάθε καταρτιζόμενο και οδηγούν 
στην απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης 
Παρακολούθησης Προγράμματος 
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 Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών 
πόρων. 
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Τ ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποί-
ησε με επιτυχία μια σειρά 
ημερίδων με θέμα «Στόχοι 

και παρεμβάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για 
τις μικρές επιχειρήσεις». Οι ημερίδες 
είχαν ως στόχο την παρουσίαση των 
έργων που έχει αναλάβει ο φορέας 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», την ανά-
δειξη των μέχρι τώρα αποτελεσμά-
των τόσο σε πανελλαδικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και 
το ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ στην ανάληψη 
και υλοποίηση των συγκεκριμένων 
έργων προς όφελος των μικρών επι-
χειρήσεων και των Ομοσπονδιών 
μελών της.

Πιο συγκεκριμένα, οι ημερίδες που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν:

• ΣΤΑ χΑνΙΑ ΤΗΣ ΚρΗΤΗΣ στις 10 
Ιουνίου στο Επιμελητήριο χανίων,

•  ΣΤΗ ΦλώρΙνΑ στις 15 Ιουνίου στο 
Ξενοδοχείο «λυΓΚΟΣ»,

•  ΣΤΗν ΑρΤΑ στις 24 Ιουνίου στο Επι-
μελητήριο της Άρτας. 

Κοινός παρανομαστής όλων των 
εκδηλώσεων ήταν να ενημερωθούν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, 
συμμετέχοντες, επιχειρηματίες)  σε 
περιφερειακό επίπεδο για την εξέλιξη 
των δράσεων του φορέα, τα αποτε-
λέσματα από την υλοποίηση τους και 
τις δυνατότητες συμμετοχής στα εν 
εξελίξει έργα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθη-
καν ομιλίες τόσο από πλευράς διοίκη-
σης του φορέα και από εκπροσώπους 
Τοπικών Ομοσπονδιών και Επιμε-
λητηρίων, που χαιρέτισαν τις εκδη-
λώσεις,  όσο και από επιστημονικά 

στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τα οποία 
έχουν αναλάβει την υλοποίηση και 
το συντονισμό των συγκεκριμένων 
δράσεων. 

Επίσης, παρενέβησαν με ομιλίες 
επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ (Σύμβουλοι, Εκπαιδευτές) 
προκειμένου να παρουσιάσουν  τα 
αποτελέσματα  και τις καλές πρακτι-
κές στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις 
δράσεις του φορέα ήτοι: «Δράσεις 
τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίη-
σης προσόντων», «Δράσεις συμβου-
λευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων» 
και «Δράσεις συμβουλευτικής ομο-
σπονδιών».

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν  
παρεμβάσεις ωφελούμενων επιχει-
ρήσεων και επιχειρηματιών που συμ-

μετείχαν στα προγράμματα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζοντας τις εμπειρίες 
τους σχετικά με τις προαναφερθείσες 
δράσεις. 

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις, 
πέρα από τον ενημερωτικό τους 
χαρακτήρα, είχαν ως στόχο να προ-
σφέρουν την απαραίτητη ανατρο-
φοδότηση απ’ όλες τις εμπλεκόμενες 
πλευρές, η οποία μπορεί να αποβεί 
πολύ χρήσιμη τόσο στην μετέπειτα 
πορεία υλοποίησης των συγκεκριμέ-
νων Έργων, όσο και στον μελλοντικό 
σχεδιασμό αντίστοιχων δράσεων.

Τέλος, στο πλαίσιο των συγκεκριμέ-
νων Ημερίδων παρουσιάστηκε και 
ο ρόλος που επιτελούν τα Παραρτή-
ματα της ΓΣΕΒΕΕ σε τοπικό επίπεδο, 
αναδεικνύοντας την πολυεπίπεδη 

συνεισφορά τους σε θέματα εκπαί-
δευσης, κατάρτισης, αλλά και υπο-
στήριξης των μικρών επιχειρήσεων. 

Στο ίδιο πνεύμα προγραμματίζεται 
η υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων 
και σ’ άλλες περιοχές της επαρχίας, 
έως και τη λήξη των ΕΣΠΑ 2007-2013, 
προκειμένου οι δράσεις που υλοποιεί 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ να αποκτήσουν όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή και 
παράλληλα να αξιοποιηθούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο από τοπι-
κούς φορείς και επιχειρήσεις 

Οι Ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ευαισθη-
τοποίησης, προβολής και δημοσιότητας 
των Πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ» 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού»  με τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και Εθνικών πόρων.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ  
«ΣΤΟχΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟύ ΙΜΕ γΣΕΒΕΕ  

γΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Φωτό 1 και 2: Στιγμιότυπα από την ημε-
ρίδα στα Χανιά 
3. Στιγμιότυπο από την ημερίδα στη 
Φλώρινα
4. Στιγμιότυπο από την ημερίδα στην  
Άρτα

      1

      2

      3

      4
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Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθυνόμενο 
σε εργοδότες, εργαζόμενους 
και συμβοηθούντα μέλη επι-

χειρήσεων, έχει ξεκινήσει την υλο-
ποίηση δωρεάν Προγραμμάτων Διά 
Βίου Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα είναι διάρκειας 70 
ωρών και υλοποιούνται αξιοποιώ-
ντας τις αρχές του μικτού συστήμα-
τα μάθησης – 35 ώρες διά ζώσης δι-
δασκαλία και 35 ώρες εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. 

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλε-
ται σε ηλεκτρονική μορφή ή εντύπως 

στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Περισ-
σότερες πληροφορίες καθώς και η 
διεύθυνση υποβολής της ηλεκτρονι-
κής αίτησης παρέχονται από την 
ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.
imegsevee.gr). 

ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (MENTORING)

Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ολο-
κληρώσει στο σύνολο τους το πρό-
γραμμα εκπαίδευσης, έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμετάσχουν σε Δράση 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – 
Mentoring. Η δράση Εκπαιδευτική 
Συμβουλευτική – Mentoring έχει δι-

άρκεια ενός (1) μήνα και θα περιλαμ-
βάνει δύο (2) ατομικές συναντήσεις 
και δύο (2) τηλεφωνικές επικοινωνίες 
με εξειδικευμένο σύμβουλο. 

Η συμμετοχή σε μια καινοτόμα δρά-
ση όπως αυτή της Εκπαιδευτικής Συμ-
βουλευτικής – Mentoring θα είναι 
ιδιαίτερα βοηθητική και εποικοδομη-
τική για τους εκπαιδευόμενους καθώς 
πολλαπλασιάζει τα οφέλη του προ-
γράμματος εκπαίδευσης και εμβαθύ-
νει σε πιο ειδικά ζητήματα που αφο-
ρούν στο θεματικό αντικείμενο που 
παρακολουθήθηκε.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟύ ΕΚΠΑΙΔΕύΣΗΣ 
γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤύΞΗ ΟΡΙζΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΕ ΑΠΑΣχΟΛΟύΜΕΝΟύΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η  Πράξη  «Προγράμματα Διά  Βίου  Εκπαίδευσης  από  τους  Κοινωνικούς  Εταίρους  για  την  Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών 
Δεξιοτήτων», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕύΤΙΚΗ 
 ΔΟΜΗ

ΣΤΟχΟΣ  
ΑΝΑ ΔΟΜΗ

ύΛΟΠΟΙΗθΕΝΤΑ  
ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ   

ΜΕχΡΙ ΙΟύΛΙΟ 2015

ύΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙθΜΟΣ  

ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ύΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
ΣύγΚΛΙΣΗΣ  
(ΑΞΟΝΑΣ 7)

Κεντρικής  
Μακεδονίας

10 6 4

Δυτικής Ελλάδας 15 10 5

Ηπείρου 15 12 3

Θεσσαλίας 15 11 4

Κρήτης 15 8 7

ύΠΟΣύΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 7 70 47 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟύ 

(ΑΞΟΝΑΣ 8)
Αττικής 10 8 2

ύΠΟΣύΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 8 10 8 2

ΣύΝΟΛΑ (ΔύΟ ΑΞΟΝΩΝ) 80 55 25

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Σ υνεχίζεται η υλοποίηση ολοκληρωμένων προ-
γραμμάτων θεωρητικής εκπαίδευσης (ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ) και απόκτησης επαγγελματικής εμπει-

ρίας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προς όφελος περίπου 1.000 αποφοί-
των Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών, με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο 
της εγκεκριμένης πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργα-
σίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ 
ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ» στο ΕΠ ΕΔΒΜ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Το διάστημα Μαΐου 2015 - Ιουνίου 2015, περίπου 835 από-
φοιτοι Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.λ. έχουν παρακολουθήσει προ-
γράμματα επιμόρφωσης, μέσω των οποίων προσδοκάται η 
αναβάθμιση των οριζοντίων δεξιοτήτων τους και η ανά-
πτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας, προκειμένου 
για την είσοδο και απασχόλησή τους σε εργασιακό περι-
βάλλον.

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Τον Ιούνιο 2015 περίπου 306 άτομα, που ολοκλήρωσαν τη δράση της θεωρητικής εκπαίδευσης, τοποθετήθηκαν σε επιχει-
ρήσεις υποδοχής για διάστημα 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 παρέχεται  
υποτροφία ύψους 480,0€, 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

 

ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

γΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟύΣ ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ύΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣύΝΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

θΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, 
ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΡΙζΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
γΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟύΣ  
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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Tα τελευταία χρόνια, η παρα-
γωγή προϊόντων και υπηρε-
σιών βασίζεται ολοένα και 

περισσότερο στα άυλα κεφάλαια 
των επιχειρήσεων. Στα άυλα αυτά 
κεφάλαια εντάσσεται και η διανοη-
τική ιδιοκτησία, την οποία οι επιχει-
ρήσεις καταβάλλουν μεγάλη προ-
σπάθεια για να την προστατεύσουν.

υπό το πρίσμα αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για 
την ενίσχυση του ρόλου της καινο-
τομίας και των μορφών συνεργασίας 
στις μικρές επιχειρήσεις», ΕΠΑνΑΔ 
2007-2013 ενέταξε στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις 
και την υπηρεσία υποστήριξης σε θέ-
ματα διανοητικής ιδιοκτησίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπο-
στηρίζει συνολικά 31 επιχειρήσεις 
που επελέγησαν έπειτα από δύο σχε-

τικές ανοικτές προσκλήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος. Η υποστήριξη 
παρέχεται μέσω και της αξιοποίησης 
ενός δομημένου μητρώου συμβού-
λων διανοητικής ιδιοκτησίας που δη-
μιουργήθηκε και συντονίζεται από το 
Ινστιτούτο.  

Η εν λόγω υπηρεσία διαρθρώνεται σε 
δύο φάσεις:
1)  Η πρώτη φάση αφορά στη δημι-
ουργία ενός «Οδηγού Βημάτων Δι-
ανοητικής Ιδιοκτησίας» της επιχεί-
ρησης, στον οποίο αφενός γίνεται η 
απογραφή του συνόλου του διανοητι-
κού της κεφαλαίου, αφετέρου αποτυ-
πώνονται όλες οι απαραίτητες ενέρ-
γειες και βήματα για την προστασία 
η/και την αξιοποίηση του (π.χ. βήμα-
τα για την κατοχύρωση ή μεταβίβαση 
δικαιωμάτων μίας ευρεσιτεχνίας). 

2)  Η δεύτερη φάση αφορά στην υλο-

ποίηση των ενεργειών προστασίας 
και αξιοποίησης του διανοητικού κε-
φαλαίου. Κατά τη φάση αυτή, προβλέ-
πεται η κατάρτιση και η κατάθεση στις 
αρμόδιες αρχές όλων των σχετικών 
εγγράφων και τεκμηρίων που απαι-
τούνται για την προστασία της διανο-
ητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρωγοί στην 
προσπάθεια αυτή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
υπήρξαν οι αρμόδιοι φορείς (Οργα-
νισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ορ-
γανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
και Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησί-
ας του υπουργείου Οικονομίας, υπο-
δομών, ναυτιλίας και Τουρισμού), οι 
οποίοι συμμετείχαν στο «Εργαστήριο 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας» που υλο-
ποιήθηκε κατά την έναρξη της υπη-
ρεσίας, με σκοπό την τεκμηριωμένη 
ενημέρωση των ωφελουμένων επι-
χειρήσεων 

Π ραγματοποιήθηκαν στις 9 
και 10 Ιουνίου, στο Βουκου-
ρέστι, οι εργασίες των οργά-

νων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπον-
δίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  
(UEAPME) παρουσία του Αντιπρο-
έδρου της UEAPME κ. Δ. Ασημακό-
πουλου, του Έλληνα εκπροσώπου 
των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή κ. Π. 
Γκόφα και επιστημονικού κλιμακίου 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Τα θέματα που απασχόλησαν τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Συνομο-
σπονδίας ήταν η αναβάθμιση του 
ρόλου των κοινωνικών εταίρων στα 
ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφά-
σεων, η ανάπτυξη στρατηγικής για 
την Πράξη για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (Small Business Act), η 
θεσμική ενδυνάμωση του φορέα, η 
ενεργότερη και αποτελεσματικότερη 
συμμετοχή σε ζητήματα κοινωνικού 
διαλόγου, καθώς και η πρόσβαση σε 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

της ΕΕ με σκοπό την ανίχνευση των 
πεδίων έρευνας για τις ΜΜΕ.  

Στη συνεδρίαση του Προεδρείου, το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η Ιταλική Συνομο-
σπονδία (CNA) παρουσίασαν ένα σχέ-
διο πρότασης για την επανενεργοποί-
ηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου της 
UEAPME, της Ακαδημίας Avignon για 
τις ΜΜΕ, με σκοπό την αναβάθμιση 
των ερευνητικών εργαλείων που έχει 
στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή  Συνο-
μοσπονδία. Η πρόταση για την ανασύ-
σταση της Ακαδημίας Avignon έτυχε 
της γενικής αποδοχής των μελών και 
αναμένεται να εξειδικευτεί ως προς 
το τεχνικό της μέρος στην επόμενη 
συνεδρίαση των οργάνων.

 Άλλωστε, οι πρόσφατες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜΜΕ 
απαιτούν την εφαρμογή τεχνικών 
εργαλείων αποτίμησης και μελέτης 
επιπτώσεων από τις εφαρμοζόμενες 
πολιτικές (SBA),  καθώς και αναλύσεις 
των δεικτών που αφορούν τις ΜΜΕ. 

Οι εθνικές συνομοσπονδίες της Ελλά-
δας και της Ιταλίας (ΓΣΕΒΕΕ και CNA) 
κάλεσαν το Προεδρείο να υιοθετήσει 
μια πιο ενεργή συμμετοχή στα ερευ-
νητικά πράγματα της ΕΕ, και συζή-
τησαν το ενδεχόμενο κοινών δρά-
σεων των ινστιτούτων των εθνικών 
συνομοσπονδιών με απώτερο στόχο 
της διαμόρφωση ενός ενιαίου ερευ-
νητικού φορέα, ο οποίος θα είναι σε 
θέση να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και 
εθνικά προγράμματα αξιοποιώντας 
το σύνολο του ερευνητικού δυναμι-
κού που διαθέτουν. 

Τη συνεδρίαση της ΓΣ της UEAPME, 
χαιρέτισε ο Πρωθυπουργός της ρου-
μανίας κ. Βίκτορ Πόντα, ο οποίος, 
ανακοίνωσε την μείωση των συντε-
λεστών ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε άλλα 
είδη, ως μέτρα που θα οδηγήσουν 
στην επανεκκίνηση της εθνικής οικο-
νομίας και της μικρής επιχειρηματικό-
τητας  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ γΣΕΒΕΕ   
ΣΤΑ ΟΡγΑΝΑ ΤΗΣ ΕύΡΩΠΑϊΚΗΣ ΣύΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ

θΕΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ύΠΗΡΕΣΙΑ ύΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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ΕΠΙΣΚΕψΗ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ    
 ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟύ ILO γΙΑ ζΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑθΗΤΕΙΑΣ  

 

1ο θΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡγΑΣΤΗΡΙΟ  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟύ ERASMUS+  

«ΑΝΑΠΤύΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟύ ΔΙΚΤύΟύ  ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣχΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛύ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟύ ΚΛΑΔΟύ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕύΩΝ»

Σ τις 11 και 12 Ιουνίου πραγμα-
τοποιήθηκε στη Γενεύη, στην 
έδρα του ILO, επίσκεψη εργα-

σίας η οποία αφορούσε στην ανάλυ-
ση ζητημάτων τα οποία σχετίζονται 
με τον κοινωνικό διάλογο σε θέματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ειδικότερα Μαθητεί-
ας. Μέλη της ελληνικής αντιπροσω-
πείας αποτέλεσαν εκπρόσωποι όλων 
των εθνικών κοινωνικών εταίρων, οι 
οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκρι-
μένη δράση, η οποία αποτελεί σχετι-
κή πρόβλεψη της ΕΓΣΣΕ και υλοποι-
είται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η 
οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα 
με την παγκόσμια συνδιάσκεψη του 
ILO, η ελληνική αντιπροσωπεία συμ-
μετείχε σε συναντήσεις με την Ομάδα 
Μαθητείας του ILO, υπό τον διευθυ-
ντή του τμήματος κ. Michael Axmann. 
Στο πλαίσιο των συναντήσεων συ-

ζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα, 
όπως ανάλυση αποτελεσματικών συ-
στημάτων Μαθητείας σε χώρες του 
εξωτερικού, ο ρόλος του κοινωνικού 
διαλόγου στην διαμόρφωση και τη 
διατήρηση ενός ικανού συστήματος 
Μαθητείας, αλλά και προβλήματα και 
προοπτικές του ελληνικού συστήμα-
τος Μαθητείας.   

Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσω-
πεία συναντήθηκε με τον υπεύθυνο 
του Οργανισμού για ζητήματα τριμε-
ρούς κοινωνικού διαλόγου κ. Youcef 
Ghellab. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης ετέθησαν μια σειρά από ζητή-
ματα που αφορούν τον τριμερή κοι-
νωνικό διάλογο, όπως οι προοπτικές 
υλοποίησής του σε συνθήκες κρίσης, 
η αποτελεσματικότερη συνεργασία 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά 
και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ερ-
γαλείων που έχουν αναπτυχθεί τα τε-
λευταία χρόνια από το ILO. 

Τέλος, συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
και με εκπροσώπους των κοινωνικών 
εταίρων από τη Δανία κατά την οποία 
ετέθησαν ζητήματα που αφορούν το 
ρόλο του κοινωνικού διαλόγου σε ζη-
τήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης στην Σκανδιναβική 
χώρα. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν 
ζητήματα όπως ο ρόλος των κοινω-
νικών εταίρων στη διαμόρφωση του 
συστήματος Μαθητείας, η συμβολή 
τους στην προσέλκυση επιχειρήσεων 
και σπουδαστών, καθώς και ο ρόλος 
του κράτος στην επαγγελματική εκ-
παίδευση 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο κοινών 
δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων 
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύ-
νης και την ενδυνάμωση της αποτελε-
σματικής συμμετοχής τους στον κοινω-
νικό διάλογο», του ΕΠΑΝΑΔ.

Τ ο Ινστιτούτο Μικρών Επιχει-
ρήσεων της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ) διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία το 1ο Θεματικό Εργαστή-
ριο στα πλαίσια του έργου με τίτλο: 
«Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου 
Επαγγελματικών Σχολείων και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων του κλάδου 
των Μεταλλικών Κατασκευών».

Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου 
θεματικού εργαστηρίου, που έλαβε 
χώρα, στις 25 Ιουνίου 2015, στις εγκα-
ταστάσεις του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 
ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμά-
των της πανευρωπαϊκής έρευνας για 
την καταγραφή των απαιτήσεων των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλά-
δου των μεταλλικών κατασκευών σε  
νέες «πράσινες» δεξιότητες.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με την παρου-
σίαση του έργου από την υπεύθυνη 
του Έργου κ. Αθανασία θεοδωρίδου, 
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του 
ΟΑΕΔ. Στην συνέχεια ακολούθησε η 
παρουσίαση, από τους εκπροσώπους 
των εταίρων του έργου, των τάσεων 
της ζήτησης σε πράσινες δεξιότητες 
του κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών 
στην Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, 
αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ακολούθως παρουσιάστηκαν από 
τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ κ. νικόλαου Βούρδα τα προ-
σωρινά αποτελέσματα της έρευνας 
πεδίου σχετικά με την ζήτηση σε πρά-

σινες δεξιότητες. Το εργαστήριο ολο-
κληρώθηκε με κύκλο συζήτησης που 
συντόνισε ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 
Έργων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Βασίλειος 
Σιωμάδης.

Το θεματικό Εργαστήριο παρακολού-
θησαν εκπρόσωποι από την Γενική 
Γραμματεία  Δια βίου Μάθησης του 
υπουργείου Παιδείας και θρησκευ-
μάτων, και από το υπουργείο Εργα-
σίας, στελέχη από τον ΟΑΕΔ, πολλοί 
διευθυντές των Επαγγελματικών 
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, εκπρό-
σωποι της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙνΕ ΓΣΕΕΕ, και 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιο-
τεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευ-
αστών (ΠΟΒΑΣ), και τέλος εξειδικευ-
μένοι εμπειρογνώμονες από τους 
διακρατικούς εταίρους του έργου 
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16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΕΕ ΜΕ 
ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙ-
ΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΔΝΤ/ΕΚΤ/
ΕΕ ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ. ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΙ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΤΛ 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ  ΤΟΥΡΚΙ-
ΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (İSTESOB) 

4 ΜΑΙΟΥ 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ-
ΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, TASK FORCE, 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΜΜΕ (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΕΕΕ ΚΑΙ ΣΕΤΕ) 

21 ΜΑΙΟΥ 2015
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΗ 
ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

20 - 21 MAIOY 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ, ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ, ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

28 ΜΑΙΟΥ 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΜΙΚΡΟ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 104η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ILO, 
ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

1-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ CLUSTER ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ (CLUBE) ΣΤΗΝ 23η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ, ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΕΔΡΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UEAPME 
ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟ-
ΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑ-
ΣΕΩΝ», ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
PROGRESS, ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ.

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ CNA 
(ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΜΕ) ΣΤΗ 
ΝΑΠΟΛΗ/ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟ-
ΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

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 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.


