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Εισαγωγικό σημείωμα  
Αγαπητοί Αναγνώστες,

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που 
αφορούσε σε έργα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, εξέδιδε μέχρι τα μέσα του 
2016 το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο προκειμένου να συμβάλλει 
στην καλύτερη ενημέρωση των Ομοσπονδιών και σωματείων μελών 
της ΓΣΕΒΕΕ και ευρύτερα των επιχειρήσεων.

Λόγω της θετικής αποδοχής που είχε το ενημερωτικό δελτίο θα συνεχί-
σει να εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση και την νέα προγραμματική περί-
οδο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με σκοπό να αποτελέσει μέσο πληροφόρη-
σης για τις  δράσεις που έχει αναλάβει και υλοποιεί το  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  για 
τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, εργαζομένους και ανέργους 
και να επωφεληθούν από τις δράσεις αυτές.

Στο παρόν τεύχος υπάρχουν κύριες αναφορές σε δράσεις του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας. 

Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο έργο για την ενίσχυση του θεσμι-
κού ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της, μέσω δρά-
σεων οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης τους, καθώς και 
στο έργο «Ανάπτυξη Προδιαγραφών και Εκπαιδευτικών Περιεχομένων 
Προγραμμάτων Κατάρτισης».

Στις σελίδες του συγκεκριμένου τεύχους παρουσιάζεται η μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και αφορούσε τη διάγνωση 
δεξιοτήτων και αναγκών κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στον κλάδο των κατασκευών.

Επιπρόσθετα αναφορά γίνεται και σε μια σειρά από επιπλέον δράσεις 
τις οποίες υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα, η 
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και δράσεις 
ευρωπαϊκής δικτύωσης της ΓΣΕΒΕΕ.

Τέλος, αναφορά γίνεται και στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση της ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 14 – 16 Οκτωβρίου 
στην Αθήνα.

Καλή ανάγνωση!
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Η ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμιος συνδικαλι-
στικός φορέας εκπροσώπησης εργο-
δοτών μικρών επιχειρήσεων και αυ-

τοαπασχολουμένων έχει σημαντικό θεσμικό 
ρόλο σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της κοινωνι-
κής και οικονομικής ζωής. Η υποστήριξη και 
αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασής 
της απαιτεί δράσεις οργανωτικής και επιχει-
ρησιακής ενδυνάμωσης τόσο της ίδιας όσο 
και των Ομοσπονδιών μελών της. Το έργο 
«Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή εν-
δυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» (Σεπτέμβριος 2016 – 
Δεκέμβριος 2019) έχει ως στόχο να συμβάλλει 
στην συστηματική υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
θεσμικής και πολιτικής παρουσίας και παρέμ-
βασης διαμέσου: 

• της ανάπτυξης ενός συστήματος αναβαθ-
μισμένης επικοινωνίας και συνεργασίας με-
ταξύ των τοπικών/κλαδικών Ομοσπονδιών 
- Σωματείων της ΓΣΕΒΕΕ, 

• της ανάπτυξης και υποστήριξης δράσεων 
εθνικής και ευρωπαϊκής δικτύωσης και συ-
μπράξεων με επαγγελματικούς, συνδικαλι-
στικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς και 
οργανισμούς, 

• της επιμόρφωσης των συνδι-
καλιστικών στελεχών των 
Ομοσπονδιών και Σωμα-
τείων της ΓΣΕΒΕΕ, 

• της συμπλήρωσης, 
επέκτασης και δια-
χείρισης του ιστο-
ρικού αρχείου της        
ΓΣΕΒΕΕ,

• της απόκτησης εξει-
δικευμένων πιστοποιή-
σεων των επιχειρησιακών 
φορέων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) σε σύγχρονα 
πρότυπα ποιότητας στους τομείς δρα-
στηριοτήτων τους.

Επιπλέον, το έργο «Θεσμική, ερευνητική και 
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» απο-
σκοπεί:

• Στην ανάπτυξη «Δράσεων παρακολούθη-
σης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών 
επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών 
απασχόλησης και εκπαίδευσης» με έμφαση 
στην παρακολούθηση και τεκμηρίωση των 
αλλαγών και των μετασχηματισμών που 
συντελούνται στο ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριο-
ποιούνται οι ΜμΕ.

• Στην αναβάθμιση, εξέλιξη και τον 
μετασχηματισμό  των  δομών  του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, σε δομές 
πληροφόρησης, γνώσης και υποστήριξης 
στα πεδία (α) της ενημέρωσης, καθοδήγησης 
και ενδυνάμωσης μικρών επιχειρήσεων (β) 
της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, 
του σχεδιασμού και της ανάπτυξης 
ποιοτικών προδιαγραφών επαγγελματικής 
κατάρτισης και (γ) της ενδυνάμωσης των 
τοπικών συνδικαλιστικών φορέων μελών 
της   ΓΣΕΒΕΕ. 

Τέλος, προβλέπεται η τεχνολογική αναβάθμι-
ση της λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ και 

των φορέων και ο σχεδια-
σμός ολοκληρωμένης 

επικοινωνιακής στρα-
τηγικής. 

Το έργο υλο-
ποιείται στο 
πλαίσιο του 
Ε.Π. «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» με 
τη συγχρηματοδότη-

ση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

- ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ

διΑνεμετΑι  
δωρεΑν 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ιμε γσεβεε 

ΑριστοτεΛοΥσ 46,  

T.K. 10433 

2108846852   

2108846853 

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

καββαθάς γεώργιος 

Προεδροσ  

ιμε γσεβεε

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.

Αυλωνίτου ν. 

βαλάση δ.

γεωργόπουλος Η.

κάρουλας γ.

Λαΐου ε. 

Λιντζέρης Π.

μιχαλοπούλου γ.

μπεκρή δ.

μπίμπας δ.

Πρωτοπαπαδάκης Π.

σιωμάδης β.

τζάμαλης μ.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

μισεντζής γ.

ΘΕΣΜΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 

Στις 23-25 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
στην Μπρατισλάβα, η ετήσια Γενική Συνέλευση 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Assembly 

2016), με τη συμμετοχή διεθνών και εθνικών οργανι-
σμών, φορέων εκπροσώπησης, αξιωματούχων της ΕΕ 
και ειδικών εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκές χώρες. 
Η ετήσια Γενική Συνέλευση των ΜμΕ διοργανώνεται 
από την προεδρεύουσα χώρα υπό την αιγίδα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, και θεμελιώδης σκοπός της είναι η 
ανάδειξη των επίκαιρων προβληματικών που αφορούν 
στην ανάλυση της διάρθρωσης και στην ενίσχυση της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο (τις χώρες μέλη της ΕΕ καθώς και τις υποψήφιες 
και συνδεδεμένες χώρες).

Η ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης (ΓΓ Βιομηχανίας, κ. Ε. Ζαφείρη) και τον Ειδι-
κό Απεσταλμένο SMΕ Εnvoy, κ. Ζ. Μαυρούκα. Η ελλη-
νική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εκπροσωπήθηκε 
από τη ΓΣΕΒΕΕ (τον Πρόεδρο, κ. Γ. Καββαθά και τον Γεν. 
Γραμματέα, κ. Γ. Κουράση) και την ΕΣΕΕ.  Στα ειδικά ερ-
γαστήρια πολιτικής και δικτύωσης (χρηματοδότηση, 
δεύτερη ευκαιρία, δημιουργικές βιομηχανίες, προοπτι-
κές διεθνοποίησης)  συμμετείχαν επιστημονικά στελέ-
χη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Στη Γενική Συνέλευση των ΜμΕ 2016, παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
καθώς και δεδομένα που αφορούν την κάθε χώρα δια-
κριτά. Όπως προκύπτει από τον σύνδεσμο που αναφέ-
ρεται στο SME Perfomance Review (https://ec.europa.
eu/growth/smes/business-friendly-environment/
performance-review-2016_en), οι ΜμΕ στην Ευρώπη 
επέδειξαν υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας για το 2015, 
ενώ στα επί μέρους μεγέθη παρουσίασαν σημαντική 
βελτίωση. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2015 αυξήθηκε ο 
αριθμός των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1,6%, 
όπως επίσης η συμβολή τους στην απασχόληση (1,5%) 
και την παραγόμενη προστιθέμενη αξία (5,7%). 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στις 
χώρες της περιφέρειας είναι η πρόσβαση στην χρη-
ματοδότηση, οι μειωμένες επενδύσεις, οι μακροοικο-
νομικές ανισορροπίες και η βίαιη διακοπή λειτουργίας 
που συνήθως συνοδεύεται από πτώχευση. Συνολικά, 
200.000 αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης στην 
ΕΕ κάθε χρόνο, γεγονός που συνεπάγεται ετήσια απώ-
λεια 1,7 εκ. θέσεων απασχόλησης 



www.imegsevee.gr

4 κοινωνικοσ διαλογοσ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ILO ΣΤΙΣ ΒΡΥξΕΛΛΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλ-
λες στις 15-16 Νοεμβρίου, υπό 
την αιγίδα της EOKE και του Δι-

εθνούς Γραφείου Εργασίας συνέδριο 
με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και 
εθνικών κοινωνικών εταίρων, ευρω-
παϊκών οργανισμών, ινστιτούτων και 
πανεπιστημίων και ειδικών ερευνη-
τών- εμπειρογνωμόνων με θέμα «Το 
μέλλον της Εργασίας που θέλουμε». 
Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτι-
σαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οι-
κονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
κ. Γιώργος Ντάσης, ο Γεν. Διευθυντής 
του ILO Guy Ryder καθώς και η Επί-
τροπος Απασχόλησης κα Marianne 
Thyssen (ακολουθήστε το σύνδεσμο 
για αναλυτικές πληροφορίες, http://
www.eesc.europa.eu/?i=por tal .
en.events-and-activities-eesc-ilo). 

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανά-
δειξη και εξέταση σύγχρονων πτυχών 
της αγοράς εργασίας (τεχνολογία, 
ψηφιακή αλλαγή, αυτοματοποίηση), 
η διαβούλευση μεταξύ κοινωνικών 
εταίρων για τις μελλοντικές μορφές 
και το περιεχόμενο της εργασίας 
(άτυπες μορφές, οικονομία διαμοι-

ρασμού), καθώς και η διερεύνηση και 
αξιολόγηση των  πολιτικών και των 
θεσμικών παρεμβάσεων (απελευθέ-
ρωση αγοράς εργασίας, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, κατώτατος μι-
σθός) που επιχειρήθηκαν σε διαφο-
ρετικές χώρες. Ειδική αναφορά έγι-
νε στην αξιολόγηση των πολιτικών 
ενσωμάτωσης των μεταναστών, των 
προσφύγων και των ευπαθών ομά-
δων (μειονότητες, κοινωνικά αποκλει-
σμένοι, άτομα με αναπηρίες).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρ-
χεται στο προσκήνιο έπειτα από μια 
περίοδο σημαντικών αλλαγών που 
αφορούν στον πυρήνα του ευρωπαϊ-
κού κοινωνικού κεκτημένου, αλλά και 
του έντονου σκεπτικισμού που έχει 
προκύψει σχετικά με την αποδοτικό-
τητα των θεσμικών και τεχνολογικών 
αλλαγών στην αγορά εργασίας. Τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν κα-
ταδεικνύουν ότι υφίστανται σήμερα 
σημαντικοί κίνδυνοι για την κοινωνι-
κή συνοχή και την παραγωγική διάρ-
θρωση από την χρήση εκτεταμένων 
μη συμβατικών μορφών εργασίας 
(non-standard forms) και τις ηλεκτρο-

νικές πλατφόρμες συναλλαγών, οι 
οποίες ενώ φαινομενικά μειώνουν το 
αρχικό κόστος, σε συνδυασμό με τις 
εφαρμοσμένες πολιτικές λιτότητας, 
τελικά επιβάλλουν δυσανάλογες επι-
βαρύνσεις στο επίπεδο της ποιότητας 
αγαθών και υπηρεσιών, στη βιωσι-
μότητα των δημοσιονομικών, στην 
εισοδηματική ανισότητα, το επίπεδο 
επενδεδυμένων κεφαλαίων και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εν γέ-
νει.  Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 
φορέων και οι ερευνητές, παρά το 
γεγονός ότι προέρχονταν από διαφο-
ρετικά ρεύματα θεωρητικής σκέψης 
και συνδικαλιστικής δράσης, κατέ-
θεσαν από κοινού τους προβληματι-
σμούς για τις σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες που προέκυψαν από την 
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, 
του εμπορίου και υπηρεσιών, ενώ 
στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε 
το δόγμα της διαρκούς πολιτικής λι-
τότητας, το οποίο είχε μέχρι σήμερα 
σημαντικές επιδράσεις στο επίπεδο 
της κοινωνικής προστασίας και της 
παραγωγικής συγκρότησης 
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5διεθνεισ δρασεισ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΒΙΝΙΟΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥξΕΛΛΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜμΕ 
ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑξΙΑΣ

Την 13η και 14η Δεκεμβρίου 
2016, έλαβε χώρα στις Βρυξέλ-
λες  εργαστήριο κατάρτισης  

της  Ακαδημίας  Αβινιόν (Avignon 
Academy workshop) με αντικείμενο 
την εμπορική πολιτική  της Ε.Ε. και τον 
ρόλο των πολύ μικρών Επιχειρήσεων 
στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας.

Η ΓΣΕΒΕΕ, είναι ιδρυτικό μέλος της 
Ακαδημίας Αβινιόν, μαζί με την αντί-
στοιχη Συνομοσπονδία Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Ιτα-
λίας CNA και συμμετέχει σε όλες τις 
εκδηλώσεις που υπηρετούν τους σκο-
πούς της Ακαδημίας.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, την 
ΓΣΕΒΕΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος 
Δ.Σ. κ. Γιώργος Καββαθάς και ο Γενι-
κός Γραμματέας κ. Γιώργος Κουρά-
σης, ενώ παρέστη και ο εκπρόσωπος 
της Ομάδας ΙΙΙ (εργοδότες) της ΕΟΚΕ          

κ. Παναγιώτης Γκόφας, μέλος της ΓΣΕ-
ΒΕΕ.  Επίσης παρέστησαν από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, το επιστημονικό στέλεχος 
κ. Ηλίας Γεωργόπουλος και ο κ. Νι-
κόλαος Φωτιάδης  εκπρόσωπος της 
προσκεκλημένης και φιλοξενούμενης 
επιχείρησης «ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ».  

 Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, 
ο Πρόεδρος κ.  Γιώργος Καββαθάς, 
άνοιξε τις εργασίες και παρουσία-
σε την κατάσταση στην Ελλάδα και 
τις πολιτικές τις οποίες προωθεί και 
στηρίζει η ΓΣΕΒΕΕ. Την δεύτερη ημέ-
ρα των εργασιών, το επιστημονικό 
στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Ηλίας Γε-
ωργόπουλος, παρουσίασε τις πρωτο-
βουλίες και ενέργειες του Ινστιτούτου 
για την υποστήριξη των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της εφαρμογής των πολιτικών αυτών. 
Οι ενέργειες αυτές επεκτάθηκαν και 
σε επίπεδο ανάπτυξης επιχειρηματι-

κών συνεργιών, και εφαρμόσθηκαν 
σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μία 
εκ των ωφελούμενων επιχειρήσεων, 
η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ, προ-
σκλήθηκε στην συνάντηση ως καλή 
πρακτική, όπου παρουσιάσθηκαν 
οι παρεμβάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι 
οποίες οδήγησαν στην δημιουργία 
συνεργιών της επιχείρησης αυτής με 
άλλες επιχειρήσεις, αρχικά σε τοπικό 
και αργότερα σε πανελλαδικό επίπε-
δο, με αποτέλεσμα την δημιουργία 
αλυσίδας αξίας, όπου το παραγόμενο 
προϊόν της μιας εταιρείας αποτελεί 
δομικό στοιχείο της παραγωγής των 
άλλων εταιρειών. Έτσι, τα παραγόμε-
να προϊόντα των συνεργαζομένων 
επιχειρήσεων λειτουργούν σαν κρίκοι 
μιας αλυσίδας  με αυξανόμενη αξία 
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6 εκπαιδευση / καταρτιση

ΑΝΑΠΤΥξΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρή-
σεων της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως 
συντονιστής εταίρος,  από κοινού με 
τα Ινστιτούτα των άλλων θεσμικών 
κοινωνικών εταίρων, το Ινστιτούτο Ερ-
γασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), τη Στέ-
γη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ), 
το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρε-
σιών της Ελληνικής Συνομοσπονδί-
ας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας 
(ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) και το Ινστιτούτο του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), εκπόνησαν, 
αποτιμώντας και τη σχετική ευρωπα-
ϊκή εμπειρία, πρόταση αναφορικά με 
την «Ανάπτυξη Προδιαγραφών και 
Εκπαιδευτικών Περιεχομένων Προ-
γραμμάτων Κατάρτισης» για το έργο 
«Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 

(ηλικίας 29 – 64 ετών) σε κλάδους αιχ-
μής με πιστοποίηση», του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & 
Διά Βίου Μάθηση». Στόχος του έργου 
είναι  η παροχή σε άνεργους ηλικίας 
29-64 ετών υπηρεσιών εξειδικευμέ-
νης επαγγελματικής κατάρτισης και 
πιστοποίησης των αποκτηθέντων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η «Ανάπτυξη Προδιαγραφών και 
Εκπαιδευτικών Περιεχομένων Προ-
γραμμάτων Κατάρτισης», αφορά την 
τυποποιημένη, επίκαιρη και ποιοτική 
δόμηση ενός παραδειγματικού μο-
ντέλου σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
έκθεσης σύγχρονου εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και υλικών συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης και 
περιελάμβανε:

• Την διατύπωση των βασικών 
εκπαιδευτικών – μαθησιακών 
στόχων, την καταγραφή των 
προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη / 
σύνταξη του αναλυτικού ωρολο-
γίου προγράμματος, τις προδια-
γραφές για τη θεωρητική κατάρ-
τιση, τις βασικές οδηγίες σχετικά 
με τις προτεινόμενες διδακτικές 
μεθόδους και τις τεχνικές διδα-
σκαλίας ενηλίκων.

• Την ανάπτυξη του σχετικού εκ-
παιδευτικού περιεχομένου σε 
μορφή διαφανειών παρουσίασης 
συνοδευόμενες από τις απαιτού-
μενες εκπαιδευτικές σημειώσεις. 

• Την συγγραφή ενός καταλόγου 
200 ερωτήσεων και απαντήσεων, 
διαβαθμισμένης δυσκολίας, ανά 
αντικείμενο κατάρτισης, για την 
αποτίμηση / πιστοποίηση γνώσε-
ων και δεξιοτήτων.

Συνολικά, παράχθησαν «Εκπαιδευτι-
κά Υλικά» για 57 αντικείμενα κατάρ-
τισης σε κλάδους αιχμής  (εμπόριο, 
logistics, έργα υποδομής & τεχνικά 
έργα, τουρισμός, τεχνολογία πληρο-
φοριών & επικοινωνίας, περιβάλλον, 
τρόφιμα – ποτά, ενέργεια, βιομηχα-
νία) 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. 
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Κ ΕΝΤΡΟ      Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ     Κ ΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Βεβαίωση Κατάρτισης

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και 
ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου απονέμεται

Στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να 
λάβουν μέρος αδειούχοι επαγγελματίες με 
εμπειρία τουλάχιστον δύο έτων

Εργοδότες

Αυτοαπασχολούμενοι

Εργαζόμενοι

www.imegsevee.gr
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8 ημεριδεσ / συνεδρια

Πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Οκτωβρίου η Γενική 
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ η οποία 
ολοκληρώθηκε με την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.

Οι εργασίες της Συνέλευσης άρχισαν με την ομιλία του Προ-
έδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά, την παρουσίαση του Διοι-
κητικού Απολογισμού από τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ, 
κ. Γ. Κουράση και ομιλίες των εκπροσώπων των παρατάξεων. 
Συνεχίστηκαν με εισήγηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ για 
τον Προγραμματισμό Δράσης και με ομιλίες αντιπροσώπων.

Τη δεύτερη μέρα σε ειδική εκδήλωση, ο επιστημονικός 
διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δ. Γράβαρης παρουσίασε το 
έργο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
ενώ στη συνέχεια δόθηκε τιμητική διάκριση στον πρώην 
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα για τη συνεισφορά του 
στην ίδρυση του Ινστιτούτου. Οι εργασίες της δεύτερης 
μέρας ολοκληρώθηκαν με την απονομή χρυσού μεταλλίου 
στους πρώην Προέδρους της Γενικής Συνομοσπονδίας κ.κ. 
Διονύση Κορφιάτη, Γιώργο Κανελλόπουλο και Δημήτρη 
Ασημακόπουλο. Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι 
της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και Πρόεδροι 
κοινωνικών Εταίρων.

Την τρίτη μέρα διεξήχθησαν οι ψηφοφορίες για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επι-
τροπής καθώς επίσης και για την έγκριση οικονομικού και 
διοικητικού απολογισμού, προγραμματισμού δράσης και 
προϋπολογισμού 2017.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
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9ημεριδεσ / συνεδρια

To Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ ολοκληρώθηκε με την 
εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας, το οποίο 
συνήλθε σε Σώμα την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 εκλέγοντας το νέο 
Προεδρείο για τα επόμενα τρία χρόνια με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ:

ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ:  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ :  

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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10 δρασεισ

Κατά το εξάμηνο Μαρτίου – Σε-
πτεμβρίου 2016, το ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, ως μέλος κοινοπραξίας, 

μαζί με τον Σύνδεσμο Βιομηχανι-
ών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το 
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και 
Παιδιού (ΚΜΟΠ) έλαβε μέρος στο 
έργο  «Υλοποίηση ενεργειών που 
αφορούν τις απολύσεις στην Εται-
ρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγ-
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμο-
γής στην Παγκοσμιοποίηση περιό-
δου 2014-2020».

Το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης  χρη-
ματοδοτεί ενέργειες που αφορούν 
στην  υποστήριξη και επανένταξη 
στην αγορά εργασίας απολυμένων 
από μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποί-
ες οδηγήθηκαν στην παύση των 
εργασιών τους λόγω της οικονο-
μικής κρίσης, όπως οι απολυμένοι 

από επιχειρήσεις του κλάδου των 
Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και 
από τις εταιρείες Nutriart, Sprider 
Stores Α.Ε, Οδυσσεύς Φωκάς.

Η κοινοπραξία ΣΒΕΕ-ΚΜΟΠ-ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ  ανέλαβε την προετοιμασία 
επανένταξης στην αγορά εργασί-
ας 761 απολυμένων από την εται-
ρεία SPRIDER STORES A.E καθώς 
και της ένταξης  550 νέων κάτω των 
30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός 
εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης.

Ο ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πρό-
γραμμα αυτό ήταν να παρέχει συμ-
βουλευτικές – υποστηρικτικές υπη-
ρεσίες σε 71 άτομα – απολυμένους 
και άνεργους κάτω των 30 ετών  
στην Αττική, στην Λάρισα και στα 
Ιωάννινα. 
Οι εξατομικευμένες υποστηρικτι-
κές αυτές υπηρεσίες, σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης, 
αφορούσαν  25 ώρες συμβουλευτι-
κής για κάθε άτομο. 

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποστήρι-
ξε την προβλεπόμενη από το πρό-
γραμμα κινητικότητα 3 ατόμων, τα 
οποία επιχορηγήθηκαν για να με-
τεγκατασταθούν από τον τόπο δι-
αμονής τους σε άλλη πόλη, όπου 
είχαν νέα επαγγελματική ευκαιρία 
και απασχόληση 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

SPRIDER STORES Α.Ε. 
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11μελετεσ / ερευνεσ

Η μελέτη «Διάγνωση δεξιοτήτων και αναγκών κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 
στον κλάδο των κατασκευών» εκπονήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από τον Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο 2016

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των 
κατασκευών έχει συρρικνωθεί σημα-
ντικά, ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης και μιας σειράς πολιτικών που εφαρ-
μόστηκαν. Η μελέτη διερευνά τις δυνατότη-
τες η ανάκαμψη του κλάδου να στηριχθεί σε 
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
των κτιρίων και να συνδεθεί με την από-
κτηση αντίστοιχων δεξιοτήτων από τους 
επαγγελματίες του κλάδου, αναδεικνύοντας 
ως κομβικής σημασίας τη δημιουργία ενός 
συστήματος κατάρτισης/πιστοποίησης των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα 
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος σε 
συγκεκριμένες ειδικότητες όπως: υαλοτεχνί-
της/ υαλοθέτης, τεχνίτης υδραυλικός, τεχνι-
κός ψυκτικός, ηλεκτρολόγος και αλουμινοσι-
δηροκατασκευαστής.

Στο πρώτο και βασικό μέρος της μελέτης με  
τίτλο «Διερεύνηση δεξιοτήτων και αναγκών 
κατάρτισης για θέματα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στον κλάδο των Κατασκευών», επιχει-
ρείται η τεκμηρίωση της ανάγκης δημιουρ-
γίας προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίη-
σης δεξιοτήτων σε θέματα βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, 
για επιλεγμένες ειδικότητες του κλάδου των 
κατασκευών. Η δημιουργία αυτών των προ-
γραμμάτων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
συμβάλλει στην ανάκαμψη του κλάδου γενι-
κότερα και στη βελτίωση των επιδόσεων της 
αγοράς εργασίας .

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ιδίους 
πόρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
«ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕξΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της 
διατήρησης του υψηλού 

επιπέδου παροχής υπηρεσιών, 
πιστοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο 
2016 με το Συστήμα Διαχείρισης 
Ποιότητας (ΣΔΠ) που εφαρμόζουν 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
ΕΝ ISO 9001:2008.

Το ΣΔΠ που εφαρμόζουν είναι 
δυναμικό και αναπροσαρμόζεται 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πάντα 
στις δραστηριότητες και ανάγκες 
των φορέων. 

Στην κατεύθυνση αυτή, ανανε-
ώθηκε το πεδίο εφαρμογής του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως εξής: «Σχεδιασμός, 
οργάνωση, υλοποίηση και αξιολό-
γηση μελετών/ερευνών, εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων και δράσεων 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναμι-
κού και επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων ή αυτο-
χρηματοδοτούμενων έργων». 

H επιθεώρηση και πιστοποίηση 
των ΣΔΠ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιείται σε ετή-
σια βάση από το 2013, από διαπι-

στευμένο φορέα (TÜV HELLAS), 
στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρ-
φωσης με τις οδηγίες του προτύ-
που.

Αντίστοιχα πιστοποιήθηκε το ΣΔΠ 
του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, με πεδίο εφαρμο-
γής στοχευμένο στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
υλοποιεί ο φορέας 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΜΕ ΚΑΙ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

EN IS0 9001   
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ΕΥΡΩΠΑϊΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη καινοτό-
μων εργαλείων και πρακτικών αναφορικά με τη μα-
θητεία με ιδιαίτερη εστίαση στη μάθηση στο χώρο 

εργασίας και το ρόλο των ΜμΕ.  

Στο Έργο εκτός από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμμετέχουν εκ μέρους 
της Ελλάδας ο ΟΑΕΔ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ) και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, εκ μέρους της Κύπρου το Κέντρο Παρα-
γωγικότητας (ΚΕΠΑ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ενώ  από τη Γερμανία το Ομοσπονδι-
ακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(BiBB).

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να συμ-
βάλλει στην ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων και 
ιδιαίτερα των ΜμΕ, στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε προγράμ-
ματα μαθητείας. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκε τεχνογνωσία σε 
μια σειρά από θέματα, όπως η εκπαίδευση των εκπαιδευτών 
επιχειρήσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσε-
ων σε προγράμματα μαθητείας, η δημιουργία ενδιάμεσων 
μηχανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, αλλά και η επικαιρο-
ποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 
2017 

Κύριος στόχος του δικτύου αποτελεί η διαμόρφωση 
ενός αποτελεσματικού πλαισίου υλοποίησης της 
μαθητείας, με κύριο άξονα την παροχή υψηλού επι-

πέδου υπηρεσιών για τους νέους μαθητευόμενους ή υφι-
στάμενους απασχολούμενος στον κλάδο των μεταλλικών 
κατασκευών οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώ-
σεις τους. Ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο του προγράμματος 
δίνεται στις «πράσινες» κατασκευές και δεξιότητες.   

Το Έργο υλοποιείται από ένα ευρύ δίκτυο εθνικών και ευρω-

παϊκών εταίρων. Από την Ελλάδα συμμετέχει ο ΟΑΕΔ, το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέ-
χουν η European Vocational Training Association (EVTA), κα-
θώς και οι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης  BFI (Αυστρία) 
και CJD Maximiliansau (Γερμανία).

Σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του Έργου διαδραματίζει 
και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοκατα-
σκευαστών (ΠΟΒΑΣ) και ιδιαίτερα σε ζητήματα τεχνογνωσίας, 
προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών και δεξιοτήτων. 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (NAAGRCY, ERASmuS+)

ΑΝΑΠΤΥξΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑξΥ 
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
(INNOAPPRENET, ERASmuS+)

ERASmuS+ : «ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται η υλοποίηση του  έργου με τίτλο: «Ανοίγοντας την επιχειρηματικότητα», στο 
οποίο συντονιστής φορέας είναι το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με τέσσερις (4) άλλους διακρατικούς εταί-

ρους, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, το Πανεπιστήμιο του Μπάρι "Αλντο 
Μόρο", και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας Επιχειρήσεων του Μπούργος

Το κύριο προϊόν του έργου θα είναι ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό μάθημα, με σκοπό την εκπαίδευση των υφιστάμενων και 
επίδοξων επιχειρηματιών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. 

Μέχρις στιγμής έχουν ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία τα παρακάτω παραδοτέα  του έργου:

• Η αναγνώριση και αξιολόγηση των απαιτούμενων από την αγορά εργασίας δεξιοτήτων και αναγκών κατάρτισης  
• Η σχεδίαση του περιγράμματος του συγκεκριμένου ανοιχτού ηλεκτρονικού μαθήματος. 
• Η σχεδίαση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιούν ανοικτά εργαλεία πληροφορικής, καθώς και η 

αξιολόγηση, διαμόρφωση και προσαρμογή των κατάλληλων ανοιχτών εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASmuS+ 
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίρος του έργου Erasmus+: “Προώθηση 

και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών αρχών για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF”, διορ-

γάνωσε με απόλυτη επιτυχία Διακρατική Ενημερωτική Εκδήλωση 
στις εγκαταστάσεις του Cedefop στην Θεσσαλονίκη, την Παρα-
σκευή 9/12/2016.  Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσί-
αση του κύριου παραδοτέου και συγκεκριμένα ενός οδηγού με 
τίτλο: “Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την Διασφάλιση Ποιότητας 
στην "Ανώτερη" Επαγγελματική Κατάρτιση”.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Δια βίου 
Μάθησης & Νέας Γενιάς  κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο Α’ Αντι-
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Βαριάμης Δημήτρης, ο Πρόεδρος της 
ΟΒΣΘ κ. Παπαργύρης Ιωάννης, στελέχη του Cedefop, εκπρόσω-
ποι φορέων αρμόδιων για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
διασφάλιση ποιότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την εκδήλωση τίμησε τέλος με την 
παρουσία της 6μελής αντιπροσωπεία της Ένωσης Εμπορικών & 
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Κωνσταντινούπολης (ISTESOB) 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέ-
χει ως εταίρος στο έργο 
«BUILD UP Skills» το οποίο 

αφορά την παροχή ενεργειών 
κατάρτισης και πιστοποίησης 
προσόντων τεχνικών επαγγελ-
ματιών σε θέματα ενεργειακής 
αποδοτικότητας κτιρίων και 
εξοικονόμησης ενέργειας για 
τρεις τεχνικές επαγγελματικές ει-
δικότητες (Αλουμινοσιδηροκα-
τασκευαστής, Τεχνικός μόνωσης 
και Εγκαταστάτης-συντηρητής 
καυστήρα).
Η διάρκεια του έργου είναι 36 
μήνες (1/9/2014 – 31/8/2017) 
και οι εργασίες που πραγματο-
ποιήθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
το τελευταίο τρίμηνο του 2016 
είναι:
• φιλοξενία μιας εταιρικής 

συνάντησης του έργου 
και συμμετοχή στις λοιπές 
εταιρικές συναντήσεις του 
έργου,

•  συνεισφορά στην ολοκλή-
ρωση του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και στην 
ανάπτυξη τριών εκπαιδευτι-
κών υλικών, τα οποία ύστε-
ρα από την ολοκλήρωση 
τους το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλα-
βε την έκδοση τους,

•  διεξαγωγή 5 πιλοτικών προ-
γραμμάτων κατάρτισης σε 
84 άτομα σε θέματα ενερ-
γειακής αποδοτικότητας και 
εξοικονόμησης ενέργειας 
για τους τρεις προαναφερ-
θέντες επαγγελματικούς 
κλάδους στις πόλεις Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. 
Αναμένονται να υλοποιη-
θούν επιπλέον 4 πιλοτικά 
προγράμματα σε περίπου 
60 καταρτιζόμενους εντός 
του Ιανουαρίου 2017 

ΑΝΑΒΑΘΜΙζΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
συμμετέχει ως 
εταίρος στο έργο 

με τίτλο «BUS.Trainer - 
Building Up green Skills 
for Trainers from the 
construction industry» 
στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος 
Erasmus+.

Υλοποιείται από εται-
ρικό σχήμα πέντε 
ευρωπαϊκών χωρών 
(Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ελλάδα, Μάλτα και Ιτα-
λία) με συντονιστή την 
Fundación Laboral de 
la Construcción (Ισπα-
νία). Οι εταίροι από 
την ελληνική πλευρά 
είναι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και το ΚΑΠΕ και η δι-
άρκεια του έργου είναι 
36 μήνες (1/12/2016 – 
30/11/2019).

Το έργο αφορά το σχε-
διασμό ενός νέου συ-
στήματος κατάρτισης 
για εκπαιδευτές από 
τον κατασκευαστικό 
κλάδο, ιδίως εκείνων 
που παρέχουν εκπαί-
δευση για αντικείμενα 
κατάρτισης που αφο-
ρούν την ενεργειακή 
απόδοση και τα συστή-
ματα Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ). Το 
νέο σύστημα κατάρτι-
σης θα είναι διαθέσιμο 
σε μια εφαρμογή που 
θα παρέχει προσαρ-
μοσμένη κατάρτιση, η 
οποία θα βασίζεται σε 
μια εκ των προτέρων 
αυτό-αξιολόγηση των 
πράσινων δεξιοτήτων 
που θα πραγματοποιεί-
ται από εκπαιδευτές

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕξΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ευρωπαΪκα προγραμματα
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙζΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Την 9/12/2016, υπογράφηκε η σύμβαση και σημα-
τοδοτήθηκε η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος COSME «Early Warning Europe». Στο 

πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 15 εταίροι από 8 κράτη 
(Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Ελλάδα, Ιτα-
λία και Ισπανία). Τα 4 πρώτα κράτη θα είναι οι πάροχοι της 
τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών, ενώ τα 4 τελευταία 
κράτη  θα είναι αντίστοιχα οι αποδέκτες. Την Ελλάδα, που 
θα είναι κράτος-αποδέκτης, εκπροσωπούν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Κατά 
την τριετή διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, 
θα δημιουργηθεί ένα Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνω-
μόνων, το οποίο θα ασχοληθεί με την έγκαιρη διάγνωση 
του επιχειρηματικού κινδύνου των επιχειρήσεων σε κρίση 
καθώς και με την δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία.

Το δίκτυο αυτό θα επεξεργασθεί, μεταξύ άλλων, τα κρι-
τήρια ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα και θα 
δημιουργήσει τα εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης. Αντι-
κειμενικός σκοπός είναι η διατήρηση και η λειτουργία του 
μηχανισμού αντιμετώπισης της κρίσης στις επιχειρήσεις 
και μετά το τέλος του προγράμματος, καθώς και η παρέμ-
βαση των δύο συμμετεχόντων φορέων από την Ελληνική 

πλευρά (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΕΕΑ) προς την πολιτεία, για την εναρ-
μόνιση της νομοθεσίας που αφορά την πτώχευση και την 
δεύτερη ευκαιρία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προ-
γράμματος, αλλά και με τα ισχύοντα σε Πανευρωπαϊκό επί-
πεδο.  Παράλληλα στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί μια πιλοτική 
εφαρμογή υποστήριξης 700 επιχειρήσεων. Η ανατροφοδό-
τηση από την πιλοτική αυτή εφαρμογή, θα αποτελέσει την 
πρώτη ύλη για την δημιουργία συστάσεων και προτάσεων 
πολιτικής.

Ταυτόχρονα, στις 9/12/2016, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
στην Αθήνα,  του εκ των επί κεφαλής του συντονιστικού 
φορέα του προγράμματος (Danish Business Authority – 
Υπουργείο Ανάπτυξης Δανίας) κ. Soren Boutrup, ο οποίος 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της 
ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά καθώς και με τον Πρόεδρο του 
Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, κ. Γιάννη  Χατζη-
θεοδοσίου.  Στις συναντήσεις που ακολούθησαν στο ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Βoutrup παρουσίασε το περίγραμμα και τις 
βασικές γραμμές του προγράμματος σε ομάδες εργασίας, 
στις οποίες  συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 
φορείς της αγοράς και μέντορες με σημαντική επιχειρημα-
τική εμπειρία  

ευρωπαΪκα προγραμματα
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3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. ΚΑΒΒΑΘΑ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΚΕ & ΕΟΚΕ «ΕΥΡΩΠΗ 
2020 - ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΒΕΕ Κ. ΑΣΜΑΤΟ-
ΓΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟ-
ΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ», ΣΤΟ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ  ΣΤΟ DIVANI CARAVEL

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ 
ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. ΚΟΥΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΦΟΡΟΥΜ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΟΥ ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΣΕ Η ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑ ΤΖΑΓΚΡΗ.

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ 
Κ. Γ. ΚΑΒΒΑΘΑ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η 
ΕΟΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΣΕΒΕΕ & 
ΟΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
-  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΒΕΕ Κ. 
ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ 
ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. ΚΟΥΡΑΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟ-
ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Σ/Ν «ΝΕΟ 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗ-
ΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ 
ΘΕΜΑ «ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2016» ΣΤΟ ΥΠ. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ Κ. Γ. 
ΚΑΒΒΑΘΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜμΕ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Κ. 
MOSCOVICI.

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΒΕΕ Κ. Δ. ΒΑΡ-
ΓΙΑΜΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟΣΕΠ – ΤΕΙ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις  και τις παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
επισκεφθείτε  τις ιστοσελίδες:  

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

www.imegsevee.grwww.gsevee.gr www.kekgsevee.gr


