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Εισαγωγικό σημείωμα
Αγαπητοί αναγνώστες,
Βασικός στόχος του ενημερωτικού δελτίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που
κυκλοφορεί τα τρία τελευταία χρόνια, αποτέλεσε η όσο το δυνατόν
πληρέστερη και πιο επίκαιρη ενημέρωση, επαγγελματιών βιοτεχνών
και εμπόρων αναφορικά με τις δράσεις που αναπτύσσει ο φορέας για
την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων.
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, σχεδίασε και υλοποίησε ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων προσανατολισμένο σε δύο
κύριους άξονες. Από τη μία την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
για τις μικρές επιχειρήσεις, προσαρμοσμένες στις πλέον πρόσφατες
εξελίξεις αναφορικά με τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων και με
κύριους άξονες τη συμβουλευτική υποστήριξη, την καινοτομία, τους
συνεργατικούς σχηματισμούς, την κατάρτιση, αλλά και την πιστοποίηση προσόντων. Από την άλλη την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της
ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της, προκειμένου να επιτευχθεί
η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική παρέμβασή της σε εθνικό,
τοπικό, αλλά και κλαδικό επίπεδο.
Μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, ο
αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων δράσεων δεδομένου του γεγονότος ότι
βαίνουν σε στάδιο ολοκλήρωσης, με αφορμή και την επικείμενη ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Παράλληλα, παρουσιάζονται και μια σειρά δράσεων τις οποίες υλοποιεί ο φορέας και που σχετίζονται με έρευνες που εκπονεί το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και δράσεις στις οποίες συμμετέχει και αφορούν ζητήματα
όπως η Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η μαθητεία, αλλά
και η προβολή των δράσεων του στο ευρύ κοινό.
Καλή ανάγνωση!
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Εξαμηνιαία Έρευνα Κλίματος
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Σ

ε καθεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς ματαίωσης ή στη καλύτερη των περιπτώσεων αναστολής
των επενδυτικών σχεδίων βρίσκονται
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελλείψει
κάθε εξωγενούς θετικής προοπτικής,
σύμφωνα με την τελευταία έρευνα οικονομικού κλίματος που διεξήγαγε το
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η τελευταία κρίση που κορυφώθηκε με την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων επιδείνωσε σημαντικά τα
πραγματικά μεγέθη των επιχειρήσεων,
ενώ το κλείσιμο της συμφωνίας δε συνεπάγεται αυτόματα αναστροφή του
κλίματος. Οι ενδείξεις ανάσχεσης της
υφεσιακής πορείας που παρουσιάστηκαν το β’ εξάμηνο του 2014 φαίνεται να
αναστράφηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2015.

νικά στα μεγέθη που αποτυπώθηκαν το
2012.
Άμεσο κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο
εξάμηνο αντιμετωπίζει το 27,3% των μικρών επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι η μείωση επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο
θα είναι 63.000 και θα αφορά κυρίως τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σενάριο βάσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά
λουκέτα επιχειρήσεων, που βρίσκονται
στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο
απώλειας 138.000 θέσεων συνολικής
απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
Οι επιπτώσεις από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων υπήρξαν ιδιαίτερα οδυνηρές για τις ΜμΕ. Κάθετη πτώση στο
κύκλο εργασιών τους λόγω της επιβολής
κεφαλαιακών έλεγχων (capital controls)
σημείωσαν 9 στις 10 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, 3 στις 10 επιχειρήσεις σημείωσαν
μείωση πάνω από 70% ενώ συνολικά για
τις επιχειρήσεις η μείωση του κύκλου
εργασιών ήταν μεσοσταθμικά 48%. Οι

Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2015 καταδεικνύει τη διάψευση των θετικών
προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί στο
προηγούμενο εξάμηνο, καθώς το 84,3%
των ερωτώμενων δηλώνει επιδείνωση
της γενικής οικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης (μόνο το 4,8% παρουσιάζει
βελτίωση), γεγονός που μας οδηγεί χρο-

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 & Καθόλου
πιθανό : 51,7%

Καθόλου
πιθανό
25,4%

ΔΓ/ΔΑ
2,0%
Πολύ
πιθανό
22,0%

Ελάχιστα
πιθανό
26,3%

Αρκετά
πιθανό
24,3%

Πολύ & Αρκετά
πιθανό: 46,3%
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μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την επιβολή των capital
controls και το κλείσιμο των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα μόνο 1 στις 2
επιχειρήσεις χρησιμοποιεί e-banking
για τις συναλλαγές της με πελάτες και
προμηθευτές, ενώ 7 στις 10 δεν διαθέτουν συσκευές πληρωμής.
H έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ
σε πανελλαδικό δείγμα 1005 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49
άτομα προσωπικό), στο διάστημα 21
έως 27 Ιουλίου 2015 

Πόσο επηρεάστηκε ο τζίρος της επιχείρησης από το κλείσιμο των τραπεζών και τα
capital controls;
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Ενίσχυση της θεσμικής

και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ

Τ

ο έργο αφορά την υποστήριξη και την αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ
προκειμένου να παράγει θέσεις πολιτικής, να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και να συμβάλει
στην ανάπτυξη ενός νέου αναπτυξιακού παραγωγικού
μοντέλου της χώρας, με τη συμμετοχή και την ανάπτυξη
των μικρών επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπεί.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν δράσεις ενίσχυσης της
επιχειρησιακής (οργανωτικής, διαχειριστικής και συντονιστικής) επάρκειας της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών-μελών
της, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
1) Η εκπόνηση ορισμένων κρίσιμων μελετών και ερευνών
για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ
και τη θεμελίωση των θέσεών της σε βασικά θέματα που
αφορούν και ενδιαφέρουν τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης έχουν εκπονηθεί
μελέτες επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, θεματικές μελέτες και έρευνες γνώμης.
2) Η λειτουργία θεματικών μελετητικών τομέων και η δημιουργία γραφείου τεκμηρίωσης, με σκοπό τον συντονισμό
μελετών και ερευνών και την παραγωγή θέσεων πολιτικής.

3) Η δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης έχει πραγματοποιηθεί η
προμήθεια βιβλίων, η συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά ενώ έχει ολοκληρωθεί η αρχειοθέτηση του ιστορικού
αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ.
4) Η διερεύνηση αναγκών και η υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης των αιρετών συνδικαλιστικών στελεχών της
ΓΣΕΒΕΕ και των κλαδικών/τοπικών ομοσπονδιών-μελών.
5) Η δημιουργία δικτύων και εταιρικών σχέσεων σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης
έχουν πραγματοποιηθεί διμερείς συναντήσεις με φορείς
στο εξωτερικό, διμερείς συναντήσεις με φορείς στο εσωτερικό και έχουν δημιουργηθεί δίκτυα συνεργασίας.
6) Η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των τοπικών και
κλαδικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ με την εκπόνηση κλαδικής ή τοπικής μελέτης και σχεδίου δράσης κάθε ομοσπονδίας. 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και
εθνικών πόρων.

www.imegsevee.gr
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Συνδικαλιστική

ενημέρωση και επιμόρφωση

Η

ΓΣΕΒΕΕ σε μια προσπάθεια να καλυφθούν επιβεβαιωμένες
εκπαιδευτικές
ανάγκες των συνδικαλιστικών της
στελεχών πάνω σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργοδότες
των μικρών επιχειρήσεων, συνεχίζει
να παρέχει πανελλαδικά, με τη συνδρομή των φορέων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, επιμορφωτικά προγράμματα Συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης.
Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί στο
σύνολο της επικράτειας έντεκα (11)
επιμορφώσεις προς όφελος περίπου
200 συνδικαλιστικών στελεχών της
ΓΣΕΒΕΕ, ενώ μέχρι το τέλος του 2015 η
συμμετοχή αναμένεται να προσεγγίσει
επιπλέον τα 300 άτομα (15 επιμορφώσεις).

www.imegsevee.gr

Το θεματολόγιο της επιμορφωτικής
δραστηριότητας αφορά στο ασφαλιστικό, στο φορολογικό, στις επαγγελματικές μισθώσεις, στις εργασιακές
σχέσεις, στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων, στην
αδειοδότηση και χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων και δεκάδες άλλα θέματα
και προσδοκάται να συμβάλλει ενεργά
και δημιουργικά στη δημιουργία ενός
πυρήνα διαλόγου για τον εμπλουτισμό
της συζήτησης για την κατανόηση της
κατάστασης που περιβάλλει τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για την προσέλκυση νέων και δραστήριων επιχειρηματιών στην ενασχόληση με τα
κοινά και τον συνδικαλισμό.
Στη βάση αυτή επιδίωξη της ΓΣΕΒΕΕ
είναι η συνέχεια του επιμορφωτικού
έργου και η διατηρησιμότητά του. Για
το λόγο αυτό προωθείται η υλοποίηση

των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
e-learning. Αναλυτικότερα, στο άμεσο
μέλλον θα παρέχεται μέσω ειδικών
αδειών πρόσβασης χρηστών, στα
συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ
η δυνατότητα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
www.imegsevee.gr ή τις κατά τόπους
δομές του φορέα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε. Π.
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με
τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Μ

ε την διοργάνωση περισσότερων από 12 ημερίδων με θέμα: «Τοπική ανάπτυξη με αύξηση της απασχόλησης
και με τις ΜμΕ στο επίκεντρο. Ο ρόλος της Τοπικής Ομοσπονδίας», που
θα πραγματοποιηθούν σε όλη την
Ελλάδα, ολοκληρώνεται η δράση
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ενδυνάμωση
της θεσμικής και επιχειρησιακής
ικανότητας των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών μελών της
ΓΣΕΒΕΕ.
Η δράση αυτή, στην οποία εντάχτηκαν συνολικά 52 Ομοσπονδίες (19
κλαδικές και 33 τοπικές), προέκυψε
από την ανάγκη, σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις ΜμΕ, η
ΓΣΕΒΕΕ και οι ομοσπονδίες μέλη της
να αναλάβουν ένα σημαντικό ρόλο
και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες
προκειμένου όχι μόνο να διαφυλάξουν και να προωθήσουν τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και να συμβάλουν στην
διαμόρφωση νέων προοπτικών ανάπτυξης στον κλάδο ή στη περιοχή
που δραστηριοποιούνται.
Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει άριστη γνώση
του κάθε κλάδου ή των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και δυνατοτήτων, ειδική
τεχνογνωσία, συνεχή παρακολούθηση του ρυθμιστικού και νομοθετικού
πλαισίου και έγκαιρη αναγνώριση
των σύγχρονων τάσεων που διαμορφώνονται.
Για το λόγο αυτό η Συνομοσπονδία,
μέσω του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο
ενός ευρύτερου προγράμματος θεσμικής και οργανωτικής ενίσχυσης
της Συνομοσπονδίας, σχεδίασε και
υλοποίησε τη συγκεκριμένη δράση,

η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους για την ενδυνάμωση
της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας των κλαδικών και τοπικών
ομοσπονδιών μελών της. Σκοπός της
πρωτοβουλίας αυτής ήταν η αναβάθμιση του ρόλου των ομοσπονδιών
και η ισχυροποίηση των κλαδικών ή
τοπικών παρεμβάσεών τους, μέσω ειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών που απασχόλησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
και οι οποίοι ανέλαβαν:

εκάστοτε τοπική οικονομία.
γ) την επιστημονική υποστήριξη της
ομοσπονδίας στη προσπάθεια εφαρμογής του πλαισίου κλαδικών ή τοπικών παρεμβάσεων 

α) την εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και
των προοπτικών ανάπτυξης του κάθε
κλάδου ή της κάθε περιοχής.
β) το σχεδιασμό ενός πλαισίου παρεμβάσεων, από κοινού με την κάθε
τοπική ή κλαδική ομοσπονδία, για θέματα που ενδιαφέρουν είτε τα επαγγέλματα του κάθε κλάδου είτε την
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δίκτυο Επιχειρηματικότητας
για τις Μικρές Επιχειρήσεις

Η

ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του
Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ
2007-2013, υλοποίησε από τον Ιούνιο 2012 και μέχρι τον Νοέμβριο
2015 τo έργο «Δίκτυο Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις».
Το Δίκτυο είναι μια πανελλαδική δομή
παροχής δωρεάν συμβουλευτικών
υπηρεσιών στις μικρές επιχειρήσεις
από έμπειρους και εξειδικευμένους

επιχειρηματικούς συμβούλους με
σκοπό:
• να δοθούν μεσοβραχυπρόθεσμες
συμβουλές στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν
και να αναπτυχθούν στην παρούσα
εποχή της οικονομικής κρίσης, και
• να έλθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις
αυτές με επαγγελματίες συμβούλους,
πράγμα το οποίο δεν θα είχαν την ευκαιρία να κάνουν με δική τους πρωτοβουλία, είτε γιατί δεν θα μπορούσαν
να το υποστηρίξουν οικονομικά, είτε

γιατί δεν γνώριζαν την σημασία των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Τα πεδία συμβουλευτικής υποστήριξης επικεντρώνονται στα σημαντικότερα θέματα λειτουργίας τους (π.χ.
οργάνωση, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ κ.α.). Η δράση υλοποιήθηκε
πανελλαδικά σε μεγάλη γεωγραφική
διασπορά, με 120 εξειδικευμένους
συμβούλους, αξιοποιώντας τις περιφερειακές Δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις
πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.

Τελικός Απολογισμός
Ο αρχικός ποσοτικός στόχος των 860 ολοκληρωμένων συμβουλευτικών προς τις επιχειρήσεις
υπερκαλύφθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου 2015 ενώ ο τελικός αριθμός τους θα ξεπεράσει τις 900,
στο τέλος της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου του Προγράμματος.
Ήδη από την 30ή Απριλίου 2015, ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων,
των οποίων αριθμός ανήλθε στις 1.117, εκ των οποίων επιλέξιμες προς υποστήριξη κρίθηκαν 1.026.
Στις αιτήσεις αυτές εμπεριέχονται συνολικά 2.850 ερωτήματα που αφορούν:
ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

26,25%

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

25,52%

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

17,35%

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

14,16%

ΔΙΑΔΟΧΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

13,74%

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2,98%
100,00%

www.imegsevee.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο
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» ολοκλήρωσε με απόλυτη
επιτυχία τις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 6.000 επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενοι 18 επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται
από την ΓΣΕΒΕΕ.

• Γεωθερμία - Ηλιοθερμία Τεχνικές εξοικονόμησης
ενέργειας
• Κατάρτιση υπευθύνων σχολικών
κυλικείων
• Διαχείριση ψυκτικών ουσιών
θερμοκηπίου
• Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών
υαλοπινάκων
• Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές
επεξεργασίες καθαρισμού
ταπήτων και ταπετσαριών
• Νέες τεχνικές δομικών έργων
αλουμινίου - σιδήρου
• Τεχνική κατάρτιση
επαγγελματιών κλειθροποιών

Σε συνέχεια της κατάρτισης, ξεκίνησε
με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση
των δράσεων πιστοποίησης προσόντων με σκοπό την τυπική αναγνώριση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από
αυτήν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης για όλα
τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα,
πλήν αυτού των ψυκτικών, διενεργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο και έως
τις 30/11/2015, από διαπιστευμένους
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) φορείς πιστοποίησης προσώπων. Για το αντικείμενο των ψυκτικών
οι εξετάσεις πιστοποίησης οργανώνονται από τις κατά τόπους Περιφέρειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
κόστος της πιστοποίησης επιδοτείται

Στις εξετάσεις πιστοποίησης θα συμμετάσχουν πάνω από 1.500 ωφελούμενοι καταρτισθέντες στα ακόλουθα
θεματικά αντικείμενα:

από το έργο, και επιστρέφεται στους
ωφελούμενους εξολοκλήρου, εφόσον λάβουν μέρος στην διαδικασία
πιστοποίησης προσόντων ενώ, για
όσους ωφελούμενους το επιθυμούν,
προηγείται η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης έτσι ώστε να πλοηγηθούν σχετικά με τον τρόπο και
τη διαδικασία συμμετοχής τους στις
εξετάσεις πιστοποίησης και να τους
παρασχεθεί ένας σύντομος κύκλος
παρουσίασης – επανάληψης των
προς πιστοποίηση περιεχομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr ή τις
κατά τόπους δομές του φορέα 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με
τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

www.imegsevee.gr
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Σ

το πλαίσιο του Έργου «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» διενεργήθηκε από τον
Νοέμβριο 2014 έως τον Οκτώβριο
2015 έρευνα εξωτερικής αξιολόγησης η οποία είχε ως στόχο τη συστηματική ανάλυση και αποτύπωση των
σπουδαιότερων πλευρών της Πράξης και ειδικότερα των προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στην
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
και στη δυνατότητα χρήσης τους.
Η εξωτερική αξιολόγηση περιελάμβανε τη διενέργεια ποσοτικής και
ποιοτικής έρευνας στην οποία συμ-

μετείχαν μέσω ερωτηματολογίων,
ατομικών συνεντεύξεων και εστιασμένων συζητήσεων καταρτιζόμενοι,
εκπαιδευτές, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων και στελέχη του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ.
Βάσει της εξωτερικής αξιολόγησης
εξάγεται το συνολικό συμπέρασμα
ότι η Πράξη ανέδειξε ενδιαφέρουσες
καλές πρακτικές, οι οποίες την καθιστούν πρότυπο για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων στο μέλλον.
Η σημαντικότερη καλή πρακτική
κρίνεται ότι είναι η διασύνδεση της
κατάρτισης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την παρακολούθηση του εν
λόγω προγράμματος με την πιστοποίηση προσόντων. Η εφαρμογή της

διασύνδεσης αυτής κρίθηκε απόλυτα
επιτυχημένη, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι η συμμετοχή στα
θεματικά αντικείμενα προς πιστοποίηση ήταν αυξημένη και σε πολλές
περιπτώσεις ξεπερνούσε τον αρχικό
σχεδιασμό σχετικά με τη συμμετοχή
έως και 200%. Ως καλή πρακτική
του παρόντος Έργου αναδείχτηκε
επίσης η ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης στη βάση του κάθε
πιστοποιημένου
επαγγελματικού
περιγράμματος και η εκπόνηση των
προδιαγραφών εκπαίδευσης βάσει
αυτού και σε συνεργασία με τους
εκπροσώπους των επαγγελματικών
κλάδων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η συμβολή
των συνδικαλιστικών φορέων στο
έργο είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά
οφέλη σε επίπεδο συνδικαλιστικού
συντονισμού, καθώς ήταν ευκαιρία
για πολλούς επαγγελματίες να διασυνδεθούν με τους συνδικαλιστικούς
φορείς. Επιπλέον σημαντικά οφέλη
παράχθηκαν σε επίπεδο επαγγελματιών ως αποτέλεσμα της συνεύρεσης
και ανταλλαγής απόψεων επαγγελματιών του ίδιου κλάδου στο πλαίσιο
του προγράμματος κατάρτισης.
Τέλος, ως καλές πρακτικές καταγράφηκαν το εκπαιδευτικό επίδομα, ως
ένα επιπλέον κίνητρο ειδικά και λόγω
της κοινωνικό-οικονομικής συγκυρίας, η γεωγραφική διασπορά των
προγραμμάτων, η οποία κάλυπτε το
σύνολο της χώρας, αίροντας τυχόν
αποκλεισμούς, το πλήθος των θεματικών αντικειμένων που προσφέρθηκαν και οι επαγγελματικές ειδικότητες που κάλυψε το Έργο 

www.imegsevee.gr
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Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στην 80ή ΔΕΘ

Τ

ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη προβολή των δράσεων που έχει αναπτύξει κατά τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συμμετείχε
ενεργά στην 80ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσω της
δημιουργίας και διατήρησης ενημερωτικού περιπτέρου.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δράσεις που έχει αναπτύξει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
για την υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή
στα συγκεκριμένα προγράμματα και παράλληλα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους, δεδομένου του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων δράσεων
βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν ειδικά βίντεο
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων
δράσεων, να λάβουν γνώση των μελετητικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει ο φορέας κατά τα
τελευταία χρόνια, αλλά και να παραλάβουν σχετικό έντυπο
υλικό.
Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες του περιπτέρου μπορούσαν
με τη συνδρομή των στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, να γνωρίσουν και να πληροφορηθούν σε προσωπικό επίπεδο για
εξειδικευμένες δράσεις που αφορούν τους επιχειρηματίες
και τους απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στο
χώρο των μικρών επιχειρήσεων, όπως η καινοτομία, οι
συνεργατικοί σχηματισμοί, η συμβουλευτική υποστήριξη,
αλλά και η πιστοποίηση προσόντων.

Τέλος, παρεχόταν η δυνατότητα σε όσους επισκέπτες το
επιθυμούσαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να ενημερωθούν αναφορικά με αντίστοιχα προγράμματα που προτίθεται να υλοποιήσει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε
μελλοντικό στάδιο και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΣΕΣ 20142020.
Το περίπτερο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και
πλήθος βουλευτών όλων των κομμάτων, αλλά και στελέχη
τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
σε workshop στη Βουδαπέστη
για τη «Μαθητεία και την ενίσχυση συμμετοχής
των επιχειρήσεων»

Σ

cost effectiveness
of apprenticeship
schemes Εκπαί– making the
business
case
τις 9 και 10The
Ιουλίου
πραγματίζονται
με την Επαγγελματική
Μεταξύ
άλλων
αναπτύχθηκαν μια
for
apprenticeships
τοποιήθηκε στη Βουδαπέστη
δευση και Κατάρτιση, τη Μαθητεία,
σειρά ζητημάτων που αφορούσαν
το workshop με τίτλο “The
αλλά και εκπρόσωποι κοινωνικών
τη μαθητεία, όπως οι προϋποθέσεις
cost effectivenessDates:
of apprenticeship
εταίρων.
Σκοπός
της
συνάντησης
ερενθάρρυνσης συμμετοχής επιχειρή9 - 10 July 2015
schemes – making the business case
γασίας ήταν η ανταλλαγή εμπειριών,
σεων και κυρίως των ΜμΕ, ο τρόπος
Location: Novotel Budapest Centrum, Rákóczi út 43-45, 1088 Budapest, Hungary
for apprenticeships”. Η συγκεκριμέπρακτικών και διαδικασιών που σχεσύνδεσης συμβατικής εκπαίδευσης
Room: στο
Zsolnay
νη δράση υλοποιήθηκε
πλαίσιο
τίζονται με τη διαμόρφωση εθνικών
και μαθητείας, η καλύτερη αποτύτων γενικότερων δράσεων που
συστημάτων μαθητείας. Στο πλαίσιο
πωση των αναγκών της αγοράς και η
EMINAR Programme
έχουν αναλάβει οιSΕυρωπαϊκοί
εργοαυτό παρουσιάστηκαν επιτυχή συαντίστοιχη διαμόρφωση σχετικών ειδοτικοί εταίροι Day
της 1UEAPME, της
στήματα μαθητείας από διάφορες
δικοτήτων, αλλά και ο ρόλος του κοιBusiness Europe και της CEEP, με κύχώρες, όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η
νωνικού διαλόγου σε τοπικό και εθνιinΟλλανδία,
the foyer outside
theκαι
meeting
room με
08:45 τηςRegistration
ριο στόχο την ενίσχυση
εμπλοη Δανία
η Αυστρία
κό επίπεδο.
κής των επιχειρήσεων στα εθνικά
κύριο στόχο την αποτύπωση της συWelcome & Objectives
09:00
συστήματα μαθητείας.
γκεκριμένης εμπειρίας στις χώρες οι
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο συοποίεςof επιδιώκεται
ναoverall
αναπτύξουν
Introduction, context
the seminar and
objectives γκεκριμένο workshop από κοινού με
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός
αντίστοιχα επιτυχή συστήματα όπως
τους υπόλοιπους εθνικούς εργοδοτιMaxime Cerutti,
Director
of Social και
Affairs,
BUSINESSEUROPE
από τους παραπάνω φορείς,Mr.
εκπρόη Ελλάδα,
η Ουγγαρία
η Λεττονία.
κούς εταίρους, παρουσιάζοντας ως
Mr. Guillaume Afellat, Policy Officer, CEEP
σωποι ευρωπαϊκών φορέων που
σχεκαλή πρακτική το έργο «Κοινωνικός
Ms. Liliane Volozinskis, Director of Social Policy, UEAPME
διάλογος σε ζητήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»,
Presentation of the project and state of play
09:30
του οποίου είναι υπεύθυνος φορέας
Ms. Alexandra Costa Artur, Project Leader, IMANOVATIONστο πλαίσιο της δράσης «Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών
09:45
Departure from hotel for study visit to the VET school Övegesεταίρων
József για την αποκατάσταση της
Szakközépiskola és Szakiskola
εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης
της αποτελεσματικής συμμετοχής
Participants will travel together by metro
τους στον κοινωνικό διάλογο.
13:30

Lunch (Novotel Budapest Centrum)

Αντίστοιχες δράσεις αναμένεται να
οργανωθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα από τους Ευρωπαϊκούς
εργοδοτικούς εταίρους, προκειμένου
να ενισχυθεί η συγκεκριμένη δικτύωση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
φορέων 

With the financial support of the European Commission

www.imegsevee.gr
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
για την Ανάπτυξη Οριζοντίων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων
σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθυνόμενο σε εργοδότες, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη επιχειρήσεων, υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ
Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 70 ωρών και υλοποιούνται αξιοποιώντας τις αρχές του μικτού συστήματος μάθησης - 35 ώρες διά ζώσης διδασκαλία και 35 ώρες εξ αποστάσεως
εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 30/9/2015

Περιφέρειες

Στόχος
ανά δομή

Υλοποιηθέντα
προγράμματα

Υπολειπόμενος αριθμός
προγραμμάτων προς υλοποίηση

Αττικής

12

10

2

Κεντρικής Μακεδονίας

11

7

4

Δυτικής Ελλάδας

15

13

2

Ηπείρου

17

13

4

Θεσσαλίας

15

13

2

Κρήτης

18

13

5

ΣΥΝΟΛΑ

88

69

19

ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (MENTORING)
Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ολοκληρώσει στο σύνολο τους το πρόγραμμα
εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σε Δράση Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring. Η
δράση Εκπαιδευτική Συμβουλευτική
-Mentoring έχει διάρκεια ενός (1) μήνα
και περιλαμβάνει δύο (2) ατομικές
συναντήσεις και δύο (2) τηλεφωνικές
επικοινωνίες με εξειδικευμένο σύμβουλο και με εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η συμμετοχή σε μια καινοτόμα δράση

όπως αυτή της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring θα είναι ιδιαίτερα βοηθητική και εποικοδομητική για τους εκπαιδευόμενους καθώς
πολλαπλασιάζει τα οφέλη του προγράμματος εκπαίδευσης και εμβαθύνει σε πιο ειδικά ζητήματα που αφορούν στο θεματικό αντικείμενο που
παρακολουθήθηκε.
Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί
εκπαιδευτική
συμβουλευτική
–
mentoring σε 673 εκπαιδευθέντες
από όλους τους συμμετέχοντες

φορείς σε πολλές περιφέρειες της
χώρας και είναι σε εξέλιξη άλλες 119.
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.

www.imegsevee.gr

12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

T

ο Σεπτέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων
κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) και
εργαζόμενους στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τους», το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση της οποίας ανέλαβε μια ευρεία
σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ
ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) με Συντονιστή
Δικαιούχο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η δράση, που στο σύνολό της ολοκληρώνεται στις 30/10/2015, αφορούσε στην εφαρμογή, ανά κατηγορία περιφέρειας, έργων κατάρτισης/
επανακατάρτισης τα οποία συνοδεύτηκαν από τις παρακάτω συμπληρω-

ματικές ενέργειες, οι οποίες οριοθέτησαν και στάθμισαν ποιοτικά την κύρια
δράση τους, αυτής της κατάρτισης:
• Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών
αναγκών των αυτοαπασχολούμενων
και εργαζομένων στις 13 περιφέρειες
της χώρας
• Οριζόντιες Ενέργειες Δημοσιότητας
• Ανάπτυξη Υλικού Εκπαίδευσης
•Αξιολόγηση - 3μηνη παρακολούθηση
ωφελουμένων με το πέρας της κατάρτισης
Στο πλαίσιο αυτό, από το Δεκέμβριο
του 2012 μέχρι και τον Σεπτέμβριο
του 2015 υλοποιήθηκαν πανελλαδικά από το σύνολο των μελών της
σύμπραξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και
εθνικών πόρων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ, με τη συμμετοχή 18.618 ατόμων, 919 προγράμματα κατάρτισης
στα εξής θεματικά αντικείμενα:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές
παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής
συγκυρίας
2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη
επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί
σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής
και πολύ μικρής επιχείρησης "Business to Business"
5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής
και πολύ μικρής επιχείρησης: Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων /
Οργανισμών και Τρίτων
6. Διερεύνηση εναλλακτικών
προμηθευτών.
7. Εφοδιαστική διαχείριση
8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
9. Οργανωτικές Ικανότητες
10. Ικανότητα επικοινωνίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

18619

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

4495
2624

www.imegsevee.gr

2440

2143

1539

1399

1229

1160

557

362

297

278

96

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διάγραμμα 1
Το πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στην εργασιακή μου κατάσταση
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα (24.8)

Συμφωνώ (68)

Διαφωνώ (4.3)

Διαφωνώ απόλυτα (3)

Διάγραμμα 2
Το πρόγραμμα είχε θετική επίδραση και σε άλλους τομείς της ζωής μου

Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα (25.9)

Συμφωνώ (68.2)

Διαφωνώ (4.6)

Διαφωνώ απόλυτα (1.3)

Διάγραμμα 3
Θα πρότεινα το πρόγραμμα σε φίλους και συναδέλφους
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα (39.1)
Διαφωνώ απόλυτα (2.7)

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ (52.3)

Διαφωνώ (5.8)
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11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
Σε γενικές γραμμές σκοπός των ενεργειών κατάρτισης ήταν αφενός η
παροχή οριζόντιων γνώσεων και δεξιοτήτων στα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα σε αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) και
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα,
που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα
του κόσμου της εργασίας στη χώρα,
αφετέρου η συστηματική υποστήριξη
του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου για τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων και για την
επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων
στις συνθήκες της οξυμένης οικονομικής κρίσης.
Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τις
απόψεις των εκπαιδευομένων, όπως
αυτές αποτυπώθηκαν σε έρευνα που
διεξήχθη στο πλαίσιο της Εσωτερικής
Αξιολόγησης της δράσης, πάνω από
το 90% αυτών αναφέρει ότι η συμμετοχή σε ενέργειες κατάρτισης είχαν
θετική επίδραση τόσο στην εργασιακή του κατάσταση (Διάγραμμα 1),
όσο και σε άλλους τομείς της ζωής
του όπως ο προσωπικός και ο κοινωνικός τομέας (Διάγραμμα 2). Έτσι, δεν
είναι τυχαίο που το 91,4% των εκπαιδευομένων πρότεινε σε φίλους και
συναδέλφους να συμμετάσχουν στη
δράση (Διάγραμμα 3).
Τα πορίσματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κάποιος
ότι η έρευνα προέβλεπε την ύπαρξη
ενός τουλάχιστον τριμήνου χρονική
απόσταση από το τέλος εκάστου προγράμματος κατάρτισης ως και την διεξαγωγή της για καθένα εκπαιδευόμενο. Η προδιαγραφή αυτή επέτρεπε
στους εκπαιδευόμενους να αφομοιώσουν την εμπειρία από το πρόγραμμα
εκπαίδευσης, να αποτιμήσουν τη
συμβολή του στο εργασιακό και προσωπικό τους περιβάλλον και να αξιολογήσουν επαρκώς, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, την προσφορά του 

www.imegsevee.gr
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BUILD UP SKILLS - UPWSING
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σ

το πλαίσιο του έργου BUILD UP Skills – UPSWING
και με ευθύνη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ολοκληρώθηκαν
την τρέχουσα περίοδο, διαδικασίες συνολικής
αναθεώρησής και ανάπτυξης εμπειρογνωμοσυνών, για
την ενσωμάτωση απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα στα εξής πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα: ΕΠ «Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής», ΕΠ «Τεχνικός μόνωσης» και ΕΠ «Εγκαταστάτης – συντηρητής καυστήρα».
Στη βάση αυτή τείνουν προς ολοκλήρωση από το εταιρικό
σχήμα του έργου και εργασίες ανάπτυξης και δημιουργίας
τριών (3) νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων ενόψει
της Ευρώπης 2020 για τις προαναφερθείσες τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες, ώστε το β΄ εξάμηνο του 2016 να
υλοποιηθούν τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης
προς όφελος περίπου 135 επαγγελματιών 

www.imegsevee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
www.imegsevee.gr ή τις κατά τόπους δομές του φορέα.
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1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΤο ΠΛΑΙΣΙο ΤΟΥ ERASMUS+
«ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΟΙ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ»

Τ

ο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) συμμετείχε με τριμελή
αντιπροσωπεία, απαρτιζόμενη από
τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Ιωάννη Παπαργύρη,
τον Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Έργων
κ. Σιωμάδη Βασίλη, και το στέλεχος
του Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων κ.
Δεληγιάννη Ελένη, στο 1ο Θεματικό
Εργαστήριο, στα πλαίσια του έργου
με τίτλο: “Εθνικές αρχές για την μαθητεία: Οι επιχειρήσεις ως αειφόροι
εταίροι της μαθητείας στην Ελλάδα
και Κύπρο”.
Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου
θεματικού εργαστηρίου, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Λευκω-

σία, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Προώθησης της Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ), στις 28 Σεπτεμβρίου 2015,
ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας καταγραφής
και αξιολόγησης των υφιστάμενων
συστημάτων μαθητείας αλλά και του
ιδιαίτερου εργασιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
και Κύπρο.
Το εργαστήριο ξεκίνησε με την
παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μαθητείας
στην Ελλάδα από τον επιστημονικό
συνεργάτη του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρο
Γράσσο, ακολούθως έλαβαν τον λόγο
τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Δεληγιάννη Ελένη, και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ κ. Ήρα
Παπαγεωργίου, οι οποίες παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών

πεδίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε αντιπροσωπευτικό αριθμό
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.
Στην συνέχεια τα στελέχη του ΚΕΠΑ κ.
Ανδρέας Πολυδώρου, και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), παρουσίασαν την
υφιστάμενη κατάσταση της Μαθητείας, και τα αποτελέσματα των αντιστοιχών ερευνών στην Κύπρο.
Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την
παρουσίαση από το στέλεχος του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Bibb), κ. Kristina Hensen
– Reifgens, ορισμένων καλών πρακτικών εφαρμογής της Μαθητείας στην
Γερμανία 

www.imegsevee.gr

Παρουσίαση δράσεων
ιουλιοσ - αυγουστος - σεπτεμβριοσ 2015

2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΗΣ UEAPME, ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ,
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
EXPO ΜΙΛΑΝΟ

9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (UEAPME, BUSSINESS
EUROPE ΚΑΙ CEEP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗ ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ τον
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ.

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ CAPITAL CONTROLS»

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΔ

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΓγελμαΤΩΝ

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

5-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ 80ή ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ τον ΠΡΟΕΔΡΟ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜελητηριΟΥ Κ. ΣΤΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓγελμαΤΩΝ

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.

