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Το παρόν έργο έχει δημιουργηθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του υποέργου 17 «Δημιουργία δικτύων
και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς,
επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς» της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής
ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» (κωδ. ΟΠΣ 296403), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Έ νωσης

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας

Πρόλογος
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας το 2006 λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών τεκμηρίωσης,
αξιολόγησης πολιτικών, διαμόρφωσης θέσεων, διατύπωσης προτάσεων και γενικότερα
επιστημονικής στήριξης των ποικίλων παρεμβάσεων της Συνομοσπονδίας στον κοινωνικό
διάλογο και τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.

καταπολέμησης των διακρίσεων, προώθησης της ισότητας των φύλων, εναρμόνισης
προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ενίσχυσης της κοινωνικής ευθύνης
των επιχειρήσεων, καθώς και
διεύρυνσης των θεμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης των μορφών και διαδικασιών του
κοινωνικού διαλόγου.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, χρόνια βαθιάς κρίσης και συρρίκνωσης των μικρών επιχειρήσεων,
πολλαπλασιασμού των προβλημάτων και ανάδυσης νέων θεμάτων στη δημόσια συζήτηση,
έκαναν το έργο του Ινστιτούτου απαραίτητο και ενίοτε καθοριστικό για την αποτελεσματική
λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ. Επιδίωξη του Ινστιτούτου είναι πλέον όχι μόνο να αποτελέσει το σταθερό
και αξιόπιστο επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και κάτι περισσότερο: να εξελιχθεί σε
βασικό «σημείο αναφοράς» για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις αποτιμήθηκαν συστηματικά από ανεξάρτητους εξωτερικούς
αξιολογητές και αποδείχθηκε ότι είχαν σημαντικές ωφέλειες για το ανθρώπινο δυναμικό πολλών
μικρών επιχειρήσεων της χώρας. Επιπλέον, αναβαθμίστηκε ο ρόλος και η συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων πολιτικής και την
αύξηση και ποιοτική βελτίωση των δημόσιων παρεμβάσεων.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνέπεσε με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ αξιοποίησε τις ευκαιρίες και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των
επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για να αναπτύξει την εμπειρία και την ικανότητα
διεξαγωγής ερευνών και εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών, αλλά και την επάρκεια παροχής
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα πεδία της συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και της
επαγγελματικής κατάρτισης των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.
Η λειτουργία του Ινστιτούτου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις:
θεσμικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της,
με την παρακολούθηση πολιτικών, την αξιολόγηση νομοθετημάτων, την παραγωγή κειμένων
θέσεων και προτάσεων, την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, το σχεδιασμό και
την υλοποίηση εξειδικευμένων κύκλων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών
στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ,
υλοποίησης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν στις μικρές επιχειρήσεις, όπως το
ασφαλιστικό, το φορολογικό σύστημα, οι διαδικασίες αδειοδότησης, έναρξης και μεταβίβασης
των επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση των μικρών οικονομικών μονάδων, η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις,
συμβουλευτικής υποστήριξης δυναμικών μικρών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας,
καινοτομίας και συμπράξεων,
διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και δεξιοτήτων, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης
έργων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων,
διασύνδεσης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και τις
ανάγκες της παραγωγικής δομής της χώρας,
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Η σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέχρι σήμερα, αποτελεί εγγύηση
για την επιτυχή συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι επιδιώξεις και οι
στόχοι του φορέα για τη νέα προγραμματική περίοδο αφορούν εκτός από την ενίσχυση και τον
εμπλουτισμό των προαναφερόμενων δράσεων, την επέκταση σε νέους τομείς και επιστημονικά
αντικείμενα. Σκοπός των παραπάνω είναι η αυξημένη παρουσία της ΓΣΕΒΕΕ σε περιφερειακό τοπικό και κλαδικό - επαγγελματικό επίπεδο, μέσω της υποστήριξης των Ομοσπονδιών της, αλλά
και η ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων, με την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σε
συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς.

Γεώργιος Καββαθάς
Πρόεδρος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Γενική παρουσίαση της
ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) εκπροσωπεί
από το 1919 εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη μεταποίηση, το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών.
Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και αποτελεί έναν από τους κοινωνικούς
εταίρους που λαμβάνoυν μέρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Βασικοί στόχοι της ΓΣΕΒΕΕ είναι η υπεράσπιση, προαγωγή
και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επιχειρήσεων,
συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ελληνικής οικονομίας
γενικότερα.
Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση εκπροσώπησης μικρών επιχειρήσεων και παρουσιάζει
μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα σε τοπικό, αλλά και κλαδικό επίπεδο. Στη δύναμή της υπάγονται 59
τοπικές και 30 κλαδικές ομοσπονδίες, στις οποίες συμμετέχουν 1.100 σωματεία, με 140.000 περίπου
εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματίες).
Μέσω της ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπούνται μερικά από τα πιο σημαντικά και πολυπληθή επαγγέλματα
της ελληνικής αγοράς εργασίας σε βασικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο
κατασκευαστικός τομέας (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλουμινοκατασκευαστές, υαλοθέτες,
κ.ο.κ.), η επισκευή αυτοκινήτου (μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, φανοποιοί-βαφείς, κ.ο.κ),
ο επισιτισμός (ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, εστιάτορες, κρεοπώλες, υπεύθυνοι κυλικείων κ.ο.κ.) και
άλλα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (φοροτεχνικοί, κτηματομεσίτες, αισθητικοί, καθαριστήρια,
φροντιστήρια, κομμωτές, αργυροχρυσοχόοι, φωτογράφοι, εκπαιδευτές οδήγησης, βενζινοπώλες,
κλειθροποιοί, επιπλοξυλουργοί κ.ά.).

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

5. στην ανάπτυξη θετικών συνεργιών και εποικοδομητικών συνεργασιών μεταξύ των φορέων
που συμμετέχουν στην επιχειρηματική διαδικασία·
6. στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των
μελών της και στην υποστήριξη δράσεων κοινωνικής διαβούλευσης και συλλογικών
διαπραγματεύσεων·
7. στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων,
την εξασφάλιση αξιόπιστων και επαγγελματικά ωφέλιμων διαδικασιών πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων για τους απασχολούμενους στις πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις∙
8. στο σχεδιασμό, την οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων
διά βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στην αναβάθμιση της
ποιότητας της διά βίου μάθησης και την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε αυτήν∙
9. στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση έργων κοινωνικής οικονομίας και γενικότερα
κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα∙
10. στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων συμβουλευτικής επιχειρήσεων, mentoring, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, υποστήριξης συμπράξεων
και συνεργασιών επιχειρήσεων∙
11. στην υποστήριξη ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, βελτίωσης των συνθηκών
υγείας και ασφάλειας της εργασίας, προστασίας του καταναλωτή και γενικότερα δράσεων
κοινωνικής υπευθυνότητας των μικρών επιχειρήσεων∙
12. στην οργάνωση και εφαρμογή δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού
προσανατολισμού αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων∙

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών
και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων
και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης,
χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης,
ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων,
καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη
βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Βασικοί στόχοι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω της εκπόνησης μελετών και επιστημονικών ερευνών, της διαχείρισης
ολοκληρωμένων έργων και της υλοποίησης προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, επιδιώκει να
συμβάλλει:
1. στη διάχυση της παραγόμενης γνώσης από και προς τις επιχειρήσεις·
2. στην υποβοήθηση της προσαρμογής, στην επέκταση και την ποιοτική ανάπτυξη των πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών
και τεχνολογικών εξελίξεων·
3. στην αξιολόγηση και την επιρροή στις δημόσιες στρατηγικές και πολιτικές που αφορούν τις
ΜΜΕ τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
4. στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, ιδιωτικών και δημόσιων, που απευθύνονται στις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις·

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

13. στην υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ένταξή τους
στην εφαρμογή συστημάτων μαθητείας, πρακτικής άσκησης και απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας νέων σπουδαστών∙
14. στην ανάπτυξη, διεύρυνση και διατήρηση δικτύων συνεργασίας με
επιστημονικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς, με σκοπό την από
κοινού προώθηση δράσεων προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων.

Όργανα Διοίκησης
Τα Όργανα Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό
Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τη στρατηγική του φορέα και εκλέγει το
Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ το 1995 ως
εκπαιδευτική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανελλαδικής εμβέλειας, προκειμένου να
καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη διά βίου μάθηση, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση.
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο διαθέτει σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, αποτελεί πιστοποιημένο (από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ)
εκπαιδευτικό κέντρο και μέσω των ολοκληρωμένων και καινοτόμων δράσεων κατάρτισης που
υλοποιεί στοχεύει στην αναβάθμιση, την αναγνώριση, την κατοχύρωση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων και εν γένει στην προώθηση της διά βίου μάθησης στη μικρομεσαία επιχείρηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης του φορέα, καθώς και
της διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις. Μεταξύ άλλων, έχει την
ευθύνη: (α) υλοποίησης των κατευθύνσεων που προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση σε
όλα τα αντικείμενα ενδιαφέροντος και πεδία δραστηριοτήτων, και (β) διαμόρφωσης
των μελλοντικών κατευθύνσεων των δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις των μελών και τις αξιολογήσεις των παρελθουσών δραστηριοτήτων.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Έργα

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, πλήθος έργων σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα που άπτονται των ενδιαφερόντων
των μικρών επιχειρήσεων. Τα θεματικά αντικείμενα των έργων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
ως εξής:
• Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και
συμπράξεων.
• Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.
• Διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την απασχόληση και την οικονομία.
• Καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.
• Υποστήριξη και αναβάθμιση των διαδικασιών διαβούλευσης και του κοινωνικού διαλόγου.
• Υποστήριξη και ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών μελών της.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2015
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Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα
επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και συμπράξεων

01
02
03

Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
για τις μικρές επιχειρήσεις

Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας
στις μικρές επιχειρήσεις

Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο
Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την
ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

01

Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
για τις μικρές επιχειρήσεις

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2010-2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος
Ιστοσελίδα: www.diktyo.imegsevee.gr
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις με σκοπό τη διατήρηση/βελτίωση της θέσης τους σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα πεδία στα οποία παρέχεται η συμβουλευτική
υποστήριξη έχουν προκύψει έπειτα από σχετική μελέτη διερεύνησης αναγκών και καλύπτουν
θέματα, όπως η προώθηση πωλήσεων, η χρηματοδότηση, η λογιστική διαχείριση, η ανάπτυξη
εξαγωγικής δραστηριότητας, η διαχείριση ποιότητας, τα θέματα ανταγωνισμού, η ασφάλεια και
η υγιεινή στον χώρο εργασίας, καθώς και κάποια άλλα θέματα στα οποία ενδέχεται να χρειάζεται
υποστήριξη και καθοδήγηση μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση.
Παράλληλα, υλοποιείται παροχή υπηρεσιών mentoring, περιορισμένης κλίμακας, σε επιχειρήσεις
που έχουν ανάγκη καθοδήγησης, επαγγελματικής υποστήριξης και επαναπροσδιορισμού
στόχων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή τους. Το
έργο υλοποιείται πανελλαδικά.
Στόχοι-αποτελέσματα:
906 επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν σε θέματα επιχειρηματικότητας
27 επιχειρήσεις που έλαβαν υποστήριξη mentoring
4 ομοσπονδίες/σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ που υποστηρίχθηκαν
		
		

2 εκδόσεις οδηγών
- Εννέα συν μία απαντήσεις για την μικρή δυναμική επιχείρηση
- Μέντορινγκ, μία πρώτη προσέγγιση και οι καλές πρακτικές του

		
		
		
		
		
		
		

4 μελέτες
- Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής, ενίσχυσης και υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις
- Εντοπισμός και ανάλυση συστημάτων mentoring για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας
στις μικρές επιχειρήσεις

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας
σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2014-2015

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2011-2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Συντονιστής εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

Ιστοσελίδα: : www.kainotomia.imegsevee.gr

Ιστοσελίδα: www.entosathinon.gr

Συνοπτική περιγραφή:

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών
δικτύων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας
των μικρών επιχειρήσεων.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται δράσεις
εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
της καινοτομίας. Επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη σε ομάδες επιχειρήσεων που επιδιώκουν
τη διαμόρφωση επιχειρηματικών δικτύων για την προώθηση των αναπτυξιακών σχεδίων τους.
Το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπληρώνει η δράση για το σχεδιασμό και
την ανάδειξη επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας, οι οποίες λειτουργούν ως
εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στοιχεία
από την ιστορία της πόλης, το πολιτιστικό της κεφάλαιο και την εξέλιξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας σε αυτήν.

Οι δράσεις αυτές αφορούν σε πρώτο επίπεδο την ενημέρωση και την επιμόρφωση των
επιχειρήσεων και σε δεύτερο επίπεδο την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.
Ειδικότερα, η εξατομικευμένη υποστήριξη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται
με: i) τη διαχείριση της καινοτομίας, ii) την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρηματικών δικτύων
(π.χ. clusters), iii) την υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, iv) την επιχειρηματική
διαμεσολάβηση (επιχειρηματικές συναντήσεις/επισκέψεις) για την ενίσχυση των προοπτικών
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ή/και φορέων σχετικών με την καινοτομία. Το έργο
υλοποιείται πανελλαδικά.
Στόχοι-αποτελέσματα:

		

114 επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν σε θέματα ανάπτυξης καινοτομίας
27 επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν σε θέματα προστασίας διανοητικής
ιδιοκτησίας
9 ομάδες επιχειρήσεων (clusters) που υποστηρίχθηκαν
10 επιχειρηματικές επισκέψεις στο εξωτερικό
3 επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B)
8 προγράμματα επιμόρφωσης
130 καταρτιζόμενοι
1 εκπαιδευτικό υλικό

		
		
		

3 εκδόσεις οδηγών
- Οδηγός καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις
- Οδηγός συνεργατικών σχηματισμών για μικρές επιχειρήσεις
- Οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας για μικρές επιχειρήσεις

		
		
		
		
		

5 μελέτες
- Ανάπτυξη συνεργασιών-δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων
- Καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις
- Καινοτομία, συνεργασίες και μικρές επιχειρήσεις
- Καταγραφή τεχνολογικής, οργανωτικής και χρηματοδοτικής καινοτομίας
- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου

Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		

		

618 επιχειρήσεις υποστηρίχθηκαν σε θέματα επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας (318 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
4 συμπράξεις επιχειρήσεων που υποστηρίχθηκαν (2 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
10 επιχειρηματικές διαδρομές (4 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - σχεδιασμός, ανάπτυξη, 		
ενεργοποίηση, δράσεις προβολής)
1 εκδήλωση ενημέρωσης
1 καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (ενημερωτικό υλικό,
καταχωρήσεις, ιστοσελίδα κ.ά.)

		
		
		

4 μελέτες
- Διαγνωστική ανάλυση αναγκών των ΜμΕ του Δήμου Αθηναίων
- Ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών εντός πόλεων
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας
- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου

		

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Ο στόχος από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας της μικρομεσαίας
επιχείρησης, η ενίσχυση της βιωσιμότητάς της και η προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και
εργαλείων επιχειρηματικής υποστήριξης.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμός,
υλοποίηση και αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων

01
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Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους
και εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας
Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη
ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διά μέσου πιλοτικών
σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής - υποστήριξης
της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων
Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους
για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων
Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό
της μικρής επιχείρησης
Παροχή εισαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
και πληροφορικής σε αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους
και εργοδότες μικρών επιχειρήσεων
Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα

01

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και
εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2012-2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Συντονιστής εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,
ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ
Ιστοσελίδα: : www.epanakatartisi.gr
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες
που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος
των προγραμμάτων είναι η παροχή γενικών επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους
καταρτιζόμενους, που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες αυτοανάπτυξης
και προσωπικής εξέλιξης και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις των
επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας τους.
Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της σύγχρονης επιχείρησης και μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω ενότητες:
1 Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (ειδικές τεχνικές παρέμβασης, δημιουργία συστάδων
επιχειρήσεων, πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία κ.ά.).
2 Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης (εφοδιαστική αλυσίδα,
διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, υποχρεώσεις έναντι δημοσίων φορέων και 		
οργανισμών, διεπιχειρηματικές συνεργασίες-B2B).
3 Ενίσχυση διαπροσωπικών ικανοτήτων (ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και διαχείρισης
συγκρούσεων στον χώρο εργασίας).
Το έργο υλοποιείται πανελλαδικά και στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας.
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:

		
		

		
		

18.618 εκπαιδευόμενοι/ες (6.559 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
919 προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης (340 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
11 εκπαιδευτικά εγχειρίδια
11 οδηγοί εκπαιδευτών-σχέδια μαθήματος
919 εκθέσεις αξιολόγησης
13 κείμενα προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών (1 ανά περιφέρεια)
υλικά δημοσιότητας (ιστοσελίδα, ενημερωτικό υλικό έργου)
1 μελέτη
- Εσωτερική αξιολόγηση του έργου

Διακρίσεις: Ανάδειξη του έργου ως ένα από τα 30 έργα - καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται
από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διά μέσου πιλοτικών
σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής - υποστήριξης της
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2013-2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος

Το έργο υλοποιείται πανελλαδικά σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες-Σωματεία μέλη της ΓΣΕΒΕΕ
και αφορά βασικά επαγγέλματα που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί,
ψυκτικοί, αλουμινοκατασκευαστές, υαλοθέτες, κλειθροποιοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, φανοποιοίβαφείς, εστιάτορες, κρεοπώλες, υπεύθυνοι κυλικείων, αισθητικοί, καθαριστήρια, εκπαιδευτές
οδήγησης κ.ά.
Βασικός στόχος του έργου είναι η απόκτηση/επικαιροποίηση επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων, αλλά και η ουσιαστική κατοχύρωση και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
μέσω διαδικασιών πιστοποίησης.

Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες δράσεων, οι οποίοι συνδέονται άμεσα μεταξύ
τους. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής
επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία βασίζονται σε
πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα τεχνικών ειδικοτήτων. Τα θεματικά αντικείμενα
των προγραμμάτων είναι τα εξής:
1 Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2 Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση.
3 Γεωθερμία-Ηλιοθερμία-Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.
4 Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών.
5 Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων.
6 Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων.
7 Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών Α/C αυτοκινήτου.
8 Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών.
9 Κατάρτιση υπεύθυνων σχολικών κυλικείων.
10 Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου.
11 Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών.
12 Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων.
13 Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής.
14 Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα.
15 Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπήτων-ταπετσαριών.
16 Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου.
17 Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών.
18 Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για τους μεσίτες ακινήτων.
19 Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών στεγνοκαθαριστών.
20 Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αέριων καυσίμων.
21 Εξειδικευμένες εφαρμογές αισθητικής: μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία.
22 Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης.
23 Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε κρεοπωλεία.

Στόχοι-αποτελέσματα:

		
		
		
		
		

6.000 καταρτιζόμενοι/ες
1.500 καταρτιζόμενοι/ες που πιστοποιήθηκαν
23 εκπαιδευτικά εγχειρίδια
23 οδηγοί εκπαίδευσης
23 πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος
327 προγράμματα κατάρτισης

		
		
		
		

2 μελέτες
- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου
- Μεθοδολογία μετατροπής επαγγελματικού περιγράμματος σε πλαίσιο 		
εκπαιδευτικού προγράμματος

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την υποστήριξη και την προετοιμασία επιλεγμένων ομάδων
καταρτιζομένων για την επιτυχή συμμετοχή τους σε διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικών
προσόντων.
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Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους
για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

19 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
20 Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών.
21 Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2013-2015

Τα προγράμματα εκπαίδευσης υλοποιούνται αξιοποιώντας τη μέθοδο της μικτής μάθησης
(blended learning), 35 ώρες εκπαίδευση διά ζώσης και 35 ώρες εξ αποστάσεως.

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Κοινωνικό Πολύκεντρο
ΑΔΕΔΥ
Ιστοσελίδα: : www.diaviou-koinonikoietairoi.gr
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης που απευθύνονται σε
εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε αυτοαπασχολούμενους και σε
συμβοηθούντα μέλη μικρών οικονομικών μονάδων. Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα
αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με στόχο την ανάπτυξη θεμελιωδών
οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων («δεξιότητες σταδιοδρομίας»).
Συγκεκριμένα, τα βασικά θεματικά αντικείμενα είναι:
1 Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία.
2 Δεξιότητες εργαζομένων στο γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και μη-		
λεκτική).
3 Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.
4 Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού.
5 Μεταγνωστικές ικανότητες.
6 Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο
οικονομικό περιβάλλον.
7 Πρακτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο υπό εξέλιξη
εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της διαβούλευσης.
8 Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας.
9 Διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων.
10 Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικο-οικονομικό
πλαίσιο.
11 Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης.
12 Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος.
13 Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση.
14 Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία.
15 Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της
αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της
οικονομικής κρίσης.
16 Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στο χώρο της εργασίας.
17 Εκπαίδευση στις ανάγκες εκπροσώπησης στο δημόσιο τομέα.
18 Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για την ανάπτυξη της συνεργατικότητας με εφαρμογή
εξειδικευμένων, ανά ομάδα-στόχο, δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Βασικός στόχος της υλοποίησης του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των
κοινωνικών-οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή και
ένταξή τους σε επαγγέλματα αιχμής, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και η ανάληψη
νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, η απόκτηση ή η ενίσχυση των κοινωνικών
δεξιοτήτων θα αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την εξέλιξη και τη διάκριση
των εργαζομένων στο πλαίσιο της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Ιδιαίτερη καινοτομία του έργου είναι ότι έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής-mentoring για εκπαιδευθέντες/είσες, με στόχο την ακόμα
καλύτερη σύνδεση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης με την επαγγελματική και προσωπική
ζωή των ωφελουμένων. Το έργο υλοποιείται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου.
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		
		
		
		

6.400 εκπαιδευόμενοι/ες (1.640 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
327 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης (88 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
πλήρες εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου, οδηγός εκπαιδευτή κτλ.) για 21
εκπαιδευτικά αντικείμενα
820 ωφελούμενοι/ες από τη δράση συμβουλευτικής υποστήριξης / mentoring
1 ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

		 1 μελέτη
		 - Εξωτερική αξιολόγηση του έργου
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Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της
μικρής επιχείρησης

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2010-2014
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη σε μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:
1 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου
στη μικρή επιχείρηση.
2 Επιχειρηματικότητα.
3 Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας.
4 Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
5 Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική
ορολογία για τις μικρές επιχειρήσεις.
6 Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο βασικός στόχος της υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας
των μικρών επιχειρήσεων μέσω της ανάδειξης της επιχειρηματικής κουλτούρας, της βελτίωσης
των δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορικής και διοίκησης μικρής επιχείρησης και της
ικανοποίησης διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών σε επιμέρους εξειδικευμένους τομείς
(υγιεινή και ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία, εκπαίδευση ενήλικων κ.ά.). Το έργο
υλοποιείται σε πανελλαδική κλίμακα.
Στόχοι-αποτελέσματα:

		
		

		
		
		
		
		
		
		

4.736 εκπαιδευόμενοι/ες
303 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
εκπαιδευτικό υλικό για 14 εκπαιδευτικά αντικείμενα
5 ημερίδες ενημέρωσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων
1 συνέδριο
4 μελέτες
- Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα: αδυναμίες, δυνατότητες
και προοπτικές
- Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και επιπτώσεων των
επιχειρησιακών προγραμμάτων
- Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση
(συνεργασία με ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου
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Παροχή εισαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
και πληροφορικής σε αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και εργοδότες
μικρών επιχειρήσεων

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση», Γ’ ΚΠΣ

06

Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα Open Up Entrepreneurship

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Erasmus+/Education and training
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2015-2017

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2007-2008
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Συντονιστής εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Πανεπιστήμιο Πάτρας, University of Manchester, University of Bari,
BIC Burgos

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη σε μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
Οι
1
2
3

θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:
Βασικές γνώσεις πληροφορικής.
Επιχειρηματικότητα για μικρές οικονομικές μονάδες.
Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής για μικρές επιχειρήσεις.

Ο στόχος της υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα
των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση
εφαρμογών πληροφορικής και την απόκτηση νέων επιχειρηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
όπως ικανοτήτων οργάνωσης και διοίκησης της μικρής επιχείρησης σε συνθήκες ανταγωνισμού.
Το έργο υλοποιείται σε πανελλαδική κλίμακα.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών μέσων στο αντικείμενο της
επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων. Το ανοιχτό μαθησιακό
περιβάλλον που θα αναπτυχθεί θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ιδιοκτητών υφιστάμενων
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (εργοδοτών ή/και αυτοαπασχολουμένων), αλλά και
δυνητικών επιχειρηματιών (π.χ. φοιτητές) στις βασικές αρχές της διεθνούς ηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων
αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρονται από την ψηφιακή οικονομία.
Το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα ανοιχτό, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, το
οποίο φιλοδοξεί να διδάξει τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, βοηθώντας τους συμμετέχοντες
να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας για τις υφιστάμενες ή μελλοντικές
επιχειρήσεις τους.
Στόχοι-αποτελέσματα:

Στόχοι-αποτελέσματα:

		
		

1.071 εκπαιδευόμενοι/ες
106 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
ενέργειες προβολής και δημοσιότητας (ενημερωτικό υλικό, ημερίδες, συνέδριο)
εκπαιδευτικό υλικό

		
		
		

3 μελέτες
- Διεύρυνση αναγκών εκπαίδευσης μικρών και πολύ μικρών ελληνικών επιχειρήσεων
- Εκπαίδευσης ενήλικων και εκπαιδευτικές τεχνικές
- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου
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Συνοπτική περιγραφή:

		
		
		
		
		

1 εκπαιδευτικό περίγραμμα
1 ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα
ανοιχτά εκπαιδευτικά εργαλεία/υλικά
καλές πρακτικές και οδηγίες για μια ανοιχτή επιχειρηματικότητα
υλικά δημοσιότητας

		
		
		
		

3 μελέτες
- Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα επιχειρηματικότητας
- Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής
- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου
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Διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την
απασχόληση και την οικονομία

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και την πρόγνωση
αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών της αγοράς εργασίας
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ
Από τα επαγγελματικά περιγράμματα στα εκπαιδευτικά πρότυπα και
προγράμματα
Αναβαθμίζοντας την κατάρτιση και τα προσόντα του εργατικού
δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα
Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου επαγγελματικών σχολών μαθητείας
και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών
Εθνικές αρχές για τη μαθητεία: Οι επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι
για τη μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο
Προώθηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για τη διασφάλιση της
ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF
Οικοδομώντας κοινότητες μάθησης και προωθώντας την πιστοποίηση
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
Ενίσχυση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα
σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
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Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και την πρόγνωση
αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης
Αναγκών της αγοράς εργασίας

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Συντονιστής εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας, ΙΝΣΕΤΕ
Συνοπτική περιγραφή:
To έργο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών και ειδικότερα αποτελεί
τη συμβολή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ) στην
οικοδόμηση, θεσμοθέτηση και κυρίως τη λειτουργική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος
Διάγνωσης, μέσω ενεργειών διερεύνησης των αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.
Στόχος του έργου είναι καταρχάς η αποτύπωση, η καταγραφή και η πρόγνωση των αναγκών
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο για κλάδους της ελληνικής οικονομίας
και στη συνέχεια η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των τοπικών αγορών εργασίας, των
μονάδων επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης της χώρας, για την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διεξαγωγή δύο πανελλαδικών ποσοτικών «Γενικών Ερευνών
Διάγνωσης Δεξιοτήτων» (μίας των εργοδοτών και μίας των εργαζομένων), κυρίως σχετικά με
τις οριζόντιες δεξιότητες που χρειάζεται η δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα (επιχειρήσειςεργαζόμενοι) και τεσσάρων ποιοτικών μελετών (μίας από κάθε ένα φορέα εκπροσώπησης
εργοδοτών) σχετικά με τις ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε δυναμικούς κλάδους και
επαγγέλματα της ελληνικής οικονομίας.
Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και των επιστημονικών προδιαγραφών του έργου γίνεται σε
συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Στόχοι-αποτελέσματα:
		
		
		
		

γενική έρευνα εργοδοτών (ποσοτική έρευνα πανελλαδικού επιπέδου)
γενική έρευνα εργαζομένων (ποσοτική έρευνα πανελλαδικού επιπέδου)
4 ποιοτικές μελέτες αναγκών ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επιλεγμένους
δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα της ελληνικής οικονομίας

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

03

Από τα επαγγελματικά περιγράμματα στα εκπαιδευτικά πρότυπα και
προγράμματα - From occupational profiles to educational programmes
and curricula

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Lifelong learning programme/Leonardo da Vinci
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2011-2013

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Συντονιστής, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕBΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ,
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΕΕΔΕ

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου, IMELSA,
EVTA, KCH International
Συνοπτική περιγραφή:

Ιστοσελίδα: www.diasindesi.gr
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πλαισίου κινήτρων για τους αποφοίτους της επαγγελματικής
εκπαίδευσης-κατάρτισης (συγκεκριμένα ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ), ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική
εμπειρία απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις. Η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκτήσουν θα
τους βοηθήσει να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας έχοντας πλέον αναβαθμισμένα προσόντα και
δεξιότητες. Το έργο χωρίζεται σε δύο διακριτές αλλά αλληλοσυνδεόμενες φάσεις. Η πρώτη
φάση αφορά την παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης (διάρκειας 80 ωρών) στα εξής
αντικείμενα:
1. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
2. Νέες τεχνολογίες.
3. Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία.
4. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
Η δεύτερη φάση ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και
αφορά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας έως 6 μηνών, σε επιχειρήσεις. Για την
παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και την επαγγελματική εμπειρία παρέχεται
στους/στις νέους/ες σχετική υποτροφία.
Οι στόχοι από την υλοποίηση του έργου είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, η
αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων (επικοινωνία, ομαδική συνεργασία
κ.ά.) και η γνωριμία με πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Το τμήμα του έργου που αφορά
την επαγγελματική κατάρτιση υλοποιείται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης,
Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Ιονίων Νησιών και Βορείου
Αιγαίου, ενώ το τμήμα που αφορά την απόκτηση της επαγγελματικής εμπειρίας υλοποιείται σε
όλη την ελληνική επικράτεια.
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		
		
		
		

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:
• Ανάλυση και παρουσίαση των εφαρμοζόμενων πρακτικών μετατροπής των επαγγελματικών
περιγραμμάτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο.
• Εκπόνηση από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, κοινών ποιοτικών κριτηρίων μετατροπής
των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εστιάζοντας στις
μεθόδους-πρακτικές που εφαρμόζονται.
• Ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων αξόνων μετατροπής των επαγγελματικών περιγραμμάτων
σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
• Ανάλυση «καλών πρακτικών» σε συγκεκριμένα παραδείγματα επαγγελμάτων και διατύπωση,
ανάπτυξη προτάσεων για βελτίωση των εφαρμογών.
• Ανάπτυξη σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ως
ορθή πρακτική του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		
		
		

6 διακρατικές συναντήσεις
δράσεις δημοσιότητας (λογότυπο, εντύπου, αφίσα, συνέδριο κ.ά.)
ηλεκτρονική πλατφόρμα εργασίας για επικοινωνία μεταξύ των εταίρων
οδικός χάρτης παρουσίασης των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων του έργου

		
		
		

2 μελέτες
- Μελέτη ανάλυσης (για καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο)
- Μελέτη αξιολόγησης του έργου

7.077 εκπαιδευόμενοι/ες (991 ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)
7.077 θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (951 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
εκπαιδευτικό υλικό για 4 αντικείμενα εκπαίδευσης
1 διαδικτυακή πλατφόρμα
ενέργειες ενημέρωσης (ενημερωτικό υλικό, ημερίδες)

		 1 μελέτη
		 - Εξωτερική αξιολόγηση του έργου
			
34

Βασικός σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών
οργανισμών διαφορετικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις διαδικασίες
μετατροπής των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(curricula) και σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Αναβαθμίζοντας την κατάρτιση και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού του
κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα - Upgrading the construction sector
workforce training and qualification in Greece (UPWSING)

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Intelligent Energy Europe Programme (IEE)
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2014-2017
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΜΠ, ΤΕΕ,
ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιστοσελίδα: www.skills-upswing.gr
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο σχεδιάστηκε στη βάση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων
που αναπτύχθηκε από το έργο BUS-GR (Πυλώνας I του BUILD UP Skills) και αφορά την παροχή
ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων
βάσει των ευρωπαϊκών στόχων για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας (Ευρώπη 2020), για
τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες (Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, Τεχνικός μόνωσης
και εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρα).
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται δράσεις που αφορούν:
• Την επικαιροποίηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων των ομάδωνστόχου, ενσωματώνοντας νέες δεξιότητες στα ειδικά θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας
και ενεργειακής αποδοτικότητας.
• Τον καθορισμό των απαιτήσεων και των κανόνων κάθε σχήματος πιστοποίησης,
με την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων, ώστε να ανταποκρίνονται στις 		
πραγματικές ανάγκες των επαγγελμάτων.
• Τον σχεδιασμό των απαραίτητων εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης και την ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών.
• Την ανάπτυξη βασικής οριζόντιας ενότητας κατάρτισης στην ενεργειακή αποδοτικότητα
στα κτίρια, για όλους τους απασχολούμενους στον κλάδο της οικοδομής.
• Τη διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωσή τους.
• Την πιστοποίηση προσόντων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
• Την αναγνώριση και εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα των τριών σχημάτων επαγγελματικής
κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

135 καταρτιζόμενοι και πιστοποιημένοι επαγγελματίες
45 καταρτιζόμενοι εκπαιδευτές
3 νέα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
κτιρίων για τις τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες
3 επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα με αναφορά σε θέματα 		
ενεργειακής αποδοτικότητας για τις τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες
9 πιλοτικά σεμινάρια κατάρτισης (3 για κάθε επαγγελματική ειδικότητα)
3 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενέργειες ενημέρωσης (ενημερωτικό υλικό, ημερίδες)
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου επαγγελματικών σχολών μαθητείας και πολύ
μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών – Develop
innovative apprenticeship network of vocational schools and very small
enterprises in the metal construction sector (INNO APPRE - NET)

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Erasmus +/ Education and training
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2014-2017
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΟΑΕΔ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, EVTA, BFI, CJD Maximiliansau
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αποσκοπεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σχετικά
με τα συστήματα μαθητείας και κατά συνέπεια να οδηγήσει στην κοινή κατανόηση ανάμεσα
στους κύριους φορείς χάραξης πολιτικής και στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του κλάδου
των μεταλλικών κατασκευών, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου μεταξύ των επιχειρήσεων του
τομέα των μεταλλικών κατασκευών και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να επισημανθούν οι μαθησιακές ανάγκες και ειδικότερα
οι «πράσινες» δεξιότητες (ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας),
να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα σπουδών 12μηνης διάρκειας, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται
και οι προδιαγραφές υλοποίησης της μαθητείας-πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις,
να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία και να σχεδιαστεί/
λειτουργήσει ένας ενδιάμεσος μηχανισμός δικτύωσης επαγγελματικών σχολείων και πολύ
μικρών επιχειρήσεων του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών.
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		
		
		
		
		
		

1 εκπαιδευτική πλατφόρμα
1 πανευρωπαϊκή έρευνα δεξιοτήτων
1 πρόγραμμα μαθητείας
10 μελέτες
5 διακρατικά θεματικά εργαστήρια
1 τελικό συνέδριο
3 εθνικά γεγονότα δημοσιότητας

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Εθνικές αρχές για τη μαθητεία: Οι επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι
για τη μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο – Companies as sustainable
partners for apprenticeship in Greece and Cyprus

07

Προώθηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για τη διασφάλιση
της ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF – Promoting and
implementing European principles of quality assurance in higher vocational
education and training (QA HiVETnet)

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Erasmus + /Education and training

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Erasmus +/ Education and training

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2014-2016

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2014-2017

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΟΑΕΔ-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
Bundesinstitut für Berufsbildung

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΒW-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, IFAPME, UEAPME, APCMA, ZDH

Συνοπτική περιγραφή:

Συνοπτική περιγραφή:

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και η διασφάλιση της ελκυστικότητας, της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας του ελληνικού και του κυπριακού συστήματος μαθητείας, μέσα από τη
μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρες με παράδοση στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων
μαθητείας, αλλά και η ενθάρρυνση της συμμετοχής ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων στη
μαθητεία.

Ο ρόλος της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (η οποία οδηγεί στα επίπεδα
5-7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) συχνά υποτιμάται εξαιτίας της ετερογένειας που
χαρακτηρίζει τις διαδικασίες, τα περιεχόμενα, τα κριτήρια ποιότητας και τους παρόχους σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι: η αναγνώριση και αξιολόγηση των καινοτόμων προσεγγίσεων
και εφαρμογών σε υπάρχοντα συστήματα μαθητείας, η χαρτογράφηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
και την Κύπρο, η ανάπτυξη ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών, κινήτρων, μεθόδων και μηχανισμών
διασφάλισης ποιότητας σε σχέση με τη μαθητεία και η προώθηση δικτυώσεων μεταξύ των
επιχειρήσεων και των φορέων παροχής προγραμμάτων μαθητείας. Το έργο είναι εστιασμένο
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ιστοσελίδα: www.qa-hivet.net

Κύριος στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στην αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ
της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (HiVET) και της ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τον καθορισμό ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και
αρχών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
οι οποίες θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως ένα ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για όλους τους
παρόχους HiVET και τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης προσόντων. Προκειμένου επίσης να
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, θα δημιουργηθεί ένα «Ευρωπαϊκό
Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Κατάρτιση», το οποίο
θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις κατευθυντήριες γραμμές.

Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		
		
		
		

6 οδηγοί εφαρμογής
1 πιλοτική εφαρμογή
3 διακρατικά θεματικά εργαστήρια
1 συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων
1 ιστοσελίδα

		
		
		

1 μελέτη
- Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης της μαθητείας και του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Κύπρο

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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40

		
		
		
		
		
		
		
		

5 εθνικές αναφορές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (1 ανά χώρα)
5 εθνικά εργαστήρια
5 εθνικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων
1 διακρατικό δίκτυο - Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση
5 διακρατικά επικοινωνιακά γεγονότα
1 ιστοσελίδα

		
		
		

1 ευρωπαϊκός οδηγός
- Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση
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Οικοδομώντας κοινότητες μάθησης και προωθώντας την πιστοποίηση της
μη τυπικής και άτυπης μάθησης - Building learning societies: Promoting
validation of non-formal and informal learning

09

Ενίσχυση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα σε
θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
BUILD UP Skills – Greece (BUS-GR)

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Erasmus + /Education and training

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Intelligent Energy Europe Programme (IEE)

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2013-2014

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2012-2013

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: La Ligue de l’enseignement–Συντονιστής, IΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, SOLIDAR, EUCIS-LLL, ISI,
ABF, GFTU, FIC, WEA, BFI, LEECP, CEMEA

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΜΠ,
ΕΟΠΠΕΠ, ΤΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.buildinglearningsocieties.org

Ιστοσελίδα: www.greece.buildupskills.eu

Συνοπτική περιγραφή:

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη προδιαγραφών και μέσων για την πραγματοποίηση μιας
εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ως εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών
σταδιοδρομίας των ενηλίκων, αλλά και για την αύξηση των ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης
και κατάρτισής τους (ενίσχυση της διά βίου μάθησης). Το έργο υποστηρίζει τη σχετική Σύσταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και γενικότερα
το στόχο για τη μετατροπή των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε «κοινωνίες που μαθαίνουν».

Το έργο αφορά την υλοποίηση δράσεων: (α) για τη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης
στον κατασκευαστικό κλάδο και (β) τη διαμόρφωση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για
την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων των τεχνιτών και εργατών του κατασκευαστικού
κλάδου και των εγκαταστατών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) - συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια.

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται με τη διατύπωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και με
την προώθηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της αναγκαιότητας επικύρωσης αυτών των προσόντων
μεταξύ των ενηλίκων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των εργοδοτών και
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσα από την έκδοση ευρωπαϊκού οδηγού που περιέχει
σχετικές κατευθυντήριες αρχές.
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
		
		
		
		
		

2 ευρωπαϊκά σεμινάρια-εργαστήρια
8 εθνικά θεματικά εργαστήρια (1 ανά χώρα)
8 κείμενα προτάσεων πολιτικής (1 ανά χώρα)
1 συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων
1 ιστοσελίδα

		
		
		

1 ευρωπαϊκός οδηγός
- Οδηγός για την ενθάρρυνση συμμετοχής στη μη τυπική και άτυπη μάθηση και την
ευαισθητοποίηση για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:
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Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
• Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και ποσοτικοποίηση αναγκών και προτεραιοτήτων για ικανό
αριθμό καταρτισμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ενεργειακή αποδοτικότητα
και στις ΑΠΕ, μέχρι το 2020.
• Σύσταση εθνικής πλατφόρμας επαγγελματικών προσόντων για τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου
σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ για τους εργαζομένους στον τομέα της
οικοδομής και των κατασκευών.
• Ανάπτυξη οδικού χάρτη προσόντων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση
και πιστοποίηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στα
θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ, με απώτερο στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων στο πλαίσιο της
αειφόρου ενέργειας έως το 2020.
• Επικύρωση και υποστήριξη του οδικού χάρτη προσόντων από τα εμπλεκόμενα μέρη
(κοινωνικούς εταίρους, ενώσεις εταιρειών, επιστημονικούς φορείς κοκ.).

		
		

1 εθνικός οδικός χάρτης προσόντων
υλικά δημοσιότητας (3 ενημερωτικά φυλλάδια)

		
		

1 μελέτη
- Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο
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Καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυση
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων

01
02
03
04
05
06
07
08

Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την ανάπτυξη και διάχυση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων

01

Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την ανάπτυξη και διάχυση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2014-2015

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ
Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και τη διαχείριση της
κοινωνικής κρίσης στη Β’ Περιφέρεια Πειραιά

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΤΕΙ Αθήνας,
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ΙΕΚΕΠ
Συνοπτική περιγραφή:

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)
«Μαζί για δουλειά» στο Δήμο Καλλιθέας

Το έργο αφορά την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ομαδικής και
εξατομικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και δικτύωσης, καθώς
και εφαρμογής πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στο Δήμο Αθηναίων. Από τις
εν λόγω δράσεις ωφελούνται κοινωνικές-συνεταιριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν ή/και
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων και οι εργαζόμενοί τους, οι κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου Αθηναίων και τα στελέχη τους.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)
στο Δήμο Πειραιά

Σκοπός του έργου αποτελεί η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού που διαβιούν εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων,
μέσα από δράσεις αξιοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) «Διπλή Παρέμβαση»

Πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα
κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων

Στόχοι-αποτελέσματα:

		
		

21 ωφελούμενες επιχειρήσεις από τις δράσεις συμβουλευτικής για θέματα ΕΚΕ
7 ωφελούμενοι συλλογικοί φορείς (ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ) από τις δράσεις
συμβουλευτικής για την εκπόνηση σχεδίου ΕΚΕ
ενέργειες δημοσιότητας (ημερίδες, ενημερωτικά υλικά, δελτία τύπου κ.ά.)

		
		
		
		

2 εκπαιδευτικά εγχειρίδια
- Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων εταιρικής κοινωνικής εύθυνης σε
τοπικό επίπεδο
- Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής
ένταξης και επιχειρηματικότητας

		
		
		
		

1 μελέτη
- Παρουσίαση καλών πρακτικών ΕΚΕ που εφαρμόζονται σε ελληνικές ή/και ξένες
επιχειρήσεις, με στόχευση στις μικρές επιχειρήσεις και πλάνο δράσης μεθοδολογίας
συμβουλευτικής
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02

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2011 -2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος
Ιστοσελίδα: www.isotita.imegsevee.gr
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά τη σύσταση «Γραφείου Ισότητας» της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την αύξηση της
συμμετοχής των γυναικών στα όργανα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, την ενθάρρυνση
ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τις γυναίκες, καθώς και την ευαισθητοποίηση
του γενικότερου πληθυσμού σε θέματα διακρίσεων με έμφαση στην ισότητα των φύλων.
Το «Γραφείο Ισότητας» προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν κυρίως την παροχή πληροφόρησης
για θέματα συνδικαλιστικά, επιχειρηματικότητας, κατάρτισης και συμφιλίωσης οικογενειακήςεπαγγελματικής ζωής, μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Πληροφόρησης.
Επίσης, παρέχει σε πιλοτική βάση υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης
διαπραγματευτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διαχείρισης συγκρούσεων
και γενικότερα ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωνικών θεμάτων σε γυναίκες επιχειρηματίες,
με στόχο την ενδυνάμωση της συνδικαλιστικής δράσης και των διεκδικήσεων-αιτημάτων των
γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων, όσο και
τη βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης εργαστηρίων, συμβάλλει στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση
γυναικών επιχειρηματιών, αλλά και όσων σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά,
ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται για τη μεταφορά και εφαρμογή συναφών καλών πρακτικών
από το διεθνή χώρο.

Στόχοι-αποτελέσματα:
		
		
		
		
		
		

1 ανοιχτή γραμμή πληροφόρησης (help-line)-100 γυναίκες που λαμβάνουν ενημέρωση
15 γυναίκες που λαμβάνουν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη
11 εργαστήρια ενδυνάμωσης γυναικών
157 καταρτιζόμενες
3 πρωτόκολλα συνεργασίας
δράσεις δημοσιότητας (ιστοσελίδα, ενημερωτικό υλικό, εκδηλώσεις)

		
		
		
		
		

2 εκπαιδευτικά εγχειρίδια
- Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων - Ενίσχυση της συμμετοχής
τους σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές και φορείς λήψης αποφάσεων
- Εκπαιδευτικές τεχνικές για το θέμα ενδυνάμωσης των γυναικών και αναβάθμισης
δεξιοτήτων - Οδηγός εκπαιδευτών/τριών

		

1 οδηγός
- Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στις συνδικαλιστικές δομές

		
		
		
		

2 μελέτες
- Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής σε γυναίκες επιχειρηματίες - μέλη των
συνδικαλιστικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ
- Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ
και για τη λειτουργία υπηρεσίας για θέματα ισότητας

		
		

1 εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη
- Έρευνα για το ισχύον καθεστώς προστασίας μητρότητας για τις 			
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

		
		
		

2 ενημερωτικά εγχειρίδια		
- Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
- Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων: Το φαινόμενο της
γυάλινης οροφής

Διακρίσεις:
Ανάδειξη του Γραφείου Ισότητας μεταξύ των 100 καλών πρακτικών των Ευρωπαίων Κοινωνικών
Εταίρων (www.resourcecentre.etuc.org/gendertoolkit και www.erc-online.eu/gendertoolkit).
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Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και τη διαχείριση της κοινωνικής
κρίσης στη Β’ Περιφέρεια Πειραιά – Αναπτυξιακή σύμπραξη
«Πρωτοβουλία για την απασχόληση»

04

Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) «Διπλή Παρέμβαση» Αναπτυξιακή σύμπραξη «Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας για την Καλλιθέα»

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2013-2015

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2013-2015

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος αναπτυξιακής σύμπραξης
Αναπτυξιακή σύμπραξη: Βιοτεχνικό Πάρκο Σχιστού Α.Ε. - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Premium Consulting, ΚΕΚ Επιμόρφωση, Κέντρο Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος αναπτυξιακής σύμπραξης
Αναπτυξιακή σύμπραξη: PCM Σύμβουλοι μεθόδων και διαδικασιών ΕΠΕ-Συντονιστής,
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθηναϊκή Αναπτυξιακή, Δήμος Καλλιθέας, Διάσταση Α.Ε., Επιστημονική εταιρεία για
την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη-ΕΠΕΚΣΑ

Συνοπτική περιγραφή:

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την
αποτελεσματική ενσωμάτωση ανέργων στην εργασία βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων,
αλλά και του ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής. Η ενσωμάτωση αυτή επιδιώκεται με
γνώμονα τη νέα πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με τη
σταδιακή ανάπτυξη εργασιών ναυπηγοεπισκευής και υποστήριξης των θαλάσσιων κατασκευών
άντλησης, που τμηματικά αναπτύσσονται και αναμένεται να ενταθούν τα προσεχή έτη.

Το έργο αφορά την υποστήριξη ανέργων και επιχειρήσεων στον Δήμο Καλλιθέας, προκειμένου
οι άνεργοι να καταρτιστούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το
έργο αφορά την υποστήριξη των ανέργων, προκειμένου να ιδρύσουν κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης και
δικτύωσης εργοδοτών, καθώς και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής
συμβουλευτικής.

Η συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αφορά κυρίως ενέργειες παρακολούθησης και υποστήριξης με
τη μορφή μέντορινγκ στους ωφελούμενους που θα προσληφθούν και στις επιχειρήσεις που θα
τους προσλάβουν, καθώς και ενέργειες ηλεκτρονικής δικτύωσης του έργου.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου υποστήριξης των ΜΜΕ, μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης
και συνεργασίας.

Στόχοι-αποτελέσματα:

Στόχοι-αποτελέσματα:

		
		

		
		
		
		

Επαναπροώθηση 78 ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικτύωσης του έργου
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Επανένταξη 78 ανέργων στην αγορά εργασίας και υποστήριξή τους στην ίδρυση
νέων επιχειρήσεων
Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 23 		
ωφελούμενους του έργου
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05

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)
«Μαζί για δουλειά» στο Δήμο Καλλιθέας - Αναπτυξιακή σύμπραξη
«Ορίζοντες απασχόλησης»

06

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)
στο Δήμο Πειραιά – Αναπτυξιακή σύμπραξη «Κάνθαρος»

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2012-2015

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2012-2015

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος αναπτυξιακής σύμπραξης
Αναπτυξιακή σύμπραξη: Αθηναϊκή Αναπτυξιακή-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δήμος Καλλιθέας,
Διάσταση Α.Ε., Επιστημονική εταιρεία για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη - ΕΠΕΚΣΑ

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος αναπτυξιακής σύμπραξης
Αναπτυξιακή σύμπραξη: Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,
Δήμος Πειραιά, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού-ΚΜΟΠ, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Πειραιά, ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ

Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αφορά την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ωφελούμενων από κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες στο Δήμο Καλλιθέας, με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, την
τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας, σχεδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης με τοπικούς και
εθνικούς φορείς, κατάρτισης/επιμόρφωσης και τέλος πληροφόρησης/συμβουλευτικής
υποστήριξης των ωφελουμένων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ
μικρών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης, τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και σε νέες, με έμφαση στο πεδίο
της κοινωνικής οικονομίας.
Στόχοι-αποτελέσματα:
		
		
		
		
		

επανένταξη 100 ανέργων στην αγορά εργασίας και υποστήριξή τους στην ίδρυση
νέων επιχειρήσεων
158 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 10 		
ωφελούμενους του έργου, υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και ευαισθητοποίησης
των επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή:
Στόχος του έργου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη, τη διάδοση και την εφαρμογή
νέων πολιτικών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και
της απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί κάθε μορφή διακρίσεων και ανισοτήτων που
βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ανήκουν ταυτόχρονα σε κάποια
ευπαθή κοινωνικά ομάδα.
Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην τοποθέτηση ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
της περιοχής του Δήμου Πειραιά, αξιοποιώντας αφενός τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η
μετεξέλιξη του Πειραιά από βιομηχανική περιοχή σε σύγχρονο αστικό κέντρο, αφετέρου τις
προοπτικές που συνεπάγεται ο εκσυγχρονισμός της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης του
Πειραιά, με έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία
και η πράσινη οικονομία.
Η συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αφορά την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και
ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων και τη διοργάνωση forum εργασίας,
με σκοπό τη δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις.
Στόχοι-αποτελέσματα:
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επαναπροώθηση 100 ωφελουμένων ανέργων στην αγορά εργασίας
4 fora με 50 επιχειρηματίες
10 ανακοινώσεις στον τύπο
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Πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013

Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους
στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων - Affirmative actions for the
promotion of women in economic decision-making

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Progress Programme 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2013 -2015

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2010-2013
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ

Συνοπτική περιγραφή:

Συνοπτική περιγραφή:

Το πρόγραμμα αφορά την κάλυψη θέσεων απασχόλησης για διάστημα πέντε (5) μηνών, κυρίως
σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (δήμοι, περιφέρειες) σε όλη την ελληνική
επικράτεια. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκε με τους παραπάνω
φορείς, οι οποίοι αρχικά κατέθεσαν τις προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς
χαρακτήρα, δήλωσαν τις αντίστοιχες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίησή
τους και στη συνέχεια απασχόλησαν τους ωφελούμενους (ανέργους). Σημειώνεται ότι για
την επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιήθηκε ανοιχτή προκήρυξη, καθώς και διαδικασία
επιλογής σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια.

Το έργο αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων οι οποίες θα προωθήσουν την ισόρροπη συμμετοχή
αντρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό έχουν
σχεδιαστεί και υλοποιούνται δράσεις:
- Σχεδιασμού και προώθησης στρατηγικών που θα προωθήσουν την ισόρροπη συμμετοχή
αντρών και γυναικών στις επιχειρήσεις.
- Ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και της κοινής γνώμης σε
θέματα ισότητας των φύλων και ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και αντρών στα κέντρα
λήψης οικονομικών αποφάσεων.
- Ενδυνάμωσης των ίδιων των γυναικών, που επιδιώκουν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης μέσω
της υλοποίησης επιμορφωτικών εργαστηρίων και συνεδριών συμβουλευτικής (coaching).

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν, αναλόγως της
ειδικότητας πρόσληψής τους, σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που αφορούν τη διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και αθλητισμού. Απώτερος σκοπός
της υλοποίησης του έργου είναι οι ωφελούμενοι να αξιοποιήσουν την εργασιακή αυτή εμπειρία
αυξάνοντας τις δυνατότητες απασχόλησής τους στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του έργου υλοποιεί εργαστήρια με βασικό σκοπό την
παρουσίαση καλών πρακτικών και την ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών, την ευαισθητοποίηση και
την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ισόρροπη εκπροσώπηση αντρών
και γυναικών σε θέσεις ευθύνης (διευθυντές και διευθύνοντες σύμβουλοι) στα κέντρα λήψης
οικονομικών αποφάσεων.

Στόχοι-αποτελέσματα:
Στόχοι-αποτελέσματα:
		
		

1.792 ωφελούμενοι σε όλη την Ελλάδα (θέσεις απασχόλησης πεντάμηνης 		
διάρκειας), οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

		
		
		
		
		
		

-

459 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Αττικής
59 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
59 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
153 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
410 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
652 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Ηπείρου
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27 καταρτιζόμενοι/ες		
2 εργαστήρια
1 εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τα εργαστήρια
110 ωφελούμενες από τη συμβουλευτική (coaching)
1 εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη συμβουλευτική (coaching)
δράσεις δημοσιότητας (ημερίδες, ενημερωτικό υλικό)
1 διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης στελεχών

		
		
		

1 μελέτη
- Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών 		
αποφάσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων
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Υποστήριξη και ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ
και των ομοσπονδιών μελών της

01
02

Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των πράξεων
της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ

01

Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των πράξεων
της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2011-2015

Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος
Συνοπτική περιγραφή:
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» έχει αναλάβει ένα σημαντικό αριθμό δράσεων για την ενίσχυση των πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων, αλλά και τη θεσμική ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να καταστεί η
παρέμβασή της πιο αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα.
Σκοπό του συγκεκριμένου έργου σε πρώτο επίπεδο αποτελεί η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας
και προβολής, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενημερωθούν για παρεχόμενες
υπηρεσίες και νέες καινοτόμες πρακτικές, να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε αυτές και
παράλληλα να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στο σύγχρονο
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Σε δεύτερο επίπεδο, επιδιώκεται η προβολή των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται για την αναβάθμιση των παρεμβάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε
τοπικό, πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου,
έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ένα «μείγμα» ευαισθητοποίησης και προβολής, που συνδυάζει
τη δημιουργία εκδόσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), την παρουσία στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) και την οργάνωση εκδηλώσεων.
Στόχοι-αποτελέσματα:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

δημιουργία και έκδοση 11 ενημερωτικών δελτίων (newsletter)
συντονισμός και υλοποίηση 12 ημερίδων
συμμετοχή σε 5 εκθέσεις
υλοποίηση 1 συνεδρίου
συντονισμός και υλοποίηση 3 ενημερωτικών συναντήσεων
συντονισμός και υλοποίηση 2 συνεντεύξεων τύπου
έκδοση 7 μελετών
έκδοση 13 ενημερωτικών εντύπων
καταχώρηση 75 ανακοινώσεων στον τύπο
δημιουργία και αναπαραγωγή 6 διαδικτυακών banner
δημιουργία 2 ενημερωτικών βίντεο
δημιουργία και αναπαραγωγή 6 ραδιοφωνικών μηνυμάτων
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02

Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής
ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2009 -2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Τελικός δικαιούχος
Συνοπτική περιγραφή:
Το 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 ελληνικές μικρές επιχειρήσεις.
2. Η λειτουργία θεματικών μελετητικών τομέων και η δημιουργία γραφείου τεκμηρίωσης, με
σκοπό το συντονισμό μελετών και ερευνών και την παραγωγή θέσεων πολιτικής.
3. Η δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης.
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.
6. Η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ, με
την εκπόνηση κλαδικής ή τοπικής μελέτης και σχεδίου δράσης για κάθε ομοσπονδίας.
Λόγω του γεγονότος ότι η κάθε μία από τις παραπάνω δράσεις/υποέργα του έργου αποτελούν
αυτοτελείς δράσεις, κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν διακριτά ως εξής:
1) Εκπόνηση μελετών και ερευνών
Βασική δράση για τη θεμελίωση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση
της θεσμικής και επιχειρησιακής της ικανότητας, είναι η εκπόνηση μελετών και ερευνών. Οι
μελέτες και οι έρευνες αυτές μπορούν να διακριθούν ανάλογα με το αντικείμενο, τη φύση και
το σκοπό τους στις εξής κατηγορίες:
i) Μελέτες επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ
Οι μελέτες αυτές αποτελούν τη βάση για την επιχειρησιακή οργάνωση και εξέλιξη της ΓΣΕΒΕΕ
και περιλαμβάνουν:
- Μελέτη επιχειρησιακού σχεδιασμού και των επιτελικών φορέων της ΓΣΕΒΕΕ
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
- Μελέτη σύνταξης επικοινωνιακού σχεδίου για το σύνολο των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο
ΕΠΑΝΑΔ.
ii) Επαναλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις-μελέτες οικονομικού κλίματος
Στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα τα οποία απασχολούν τις μικρές
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επιχειρήσεις υλοποιούνται οι ακόλουθες έρευνες γνώμης:
- Τάσεις οικονομικού κλίματος (πραγματοποιείται σε εξάμηνη βάση προκειμένου
να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία).
- Εισόδημα-δαπάνες νοικοκυριών (πραγματοποιείται σε ετήσια βάση προκειμένου
να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία).
- Ειδικά θέματα (ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, καταναλωτική συμπεριφορά
απέναντι στα πολυκαταστήματα τύπου mall, αξιολόγηση υπηρεσιών ταξί κ.ά.).
iii) Θεματικές μελέτες
Για την αρτιότερη υλοποίηση του ερευνητικού έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχουν σχεδιαστεί και
υλοποιούνται εξειδικευμένες έρευνες σε θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω θέματα:
- Η πολιτική για εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
- Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις
στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.
- Διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις πολιτικές κατάρτισης
απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σύνδεσή τους
με τις ανάγκες των αγορών εργασίας.
- Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων αναφορικά
με τα επαγγελματικά προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας
και της διαμόρφωσης των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα
και τις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.
- Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και μικρές επιχειρήσεις.
- Η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση: πρόσφατες εξελίξεις
σε Ευρώπη και Ελλάδα.
- Υπερμόχλευση της ευρωπαϊκής οικονομίας και μια σύντομη περιγραφή
του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη.
- Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας τις Κυριακές.
- Ο τομέας της μεταποίησης.
2) Λειτουργία θεματικών μελετητικών τομέων
Η δράση αφορά τη σύσταση και λειτουργία θεματικών τομέων και γραφείου τεκμηρίωσης, με
σκοπό την ενίσχυση των λειτουργιών και των παρεμβάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και την ενδυνάμωση της
διαπραγματευτικής της θέσης μέσω της υλοποίησης μελετητικών εργασιών και της αξιοποίησης
επιστημονικά αναλυθέντων δεδομένων και στοιχείων.
Ειδικότερα, οι θεματικοί τομείς κατ’ αντιστοιχία των θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν είναι:
• Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Μικρών Επιχειρήσεων
• Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής
• Τομέας Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης
Οι ποικίλες δράσεις τεκμηρίωσης συμπληρώνουν το έργο των θεματικών τομέων με τη συλλογή
επιστημονικών στοιχείων, δεδομένων και μελετών.
3) Δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης
Η δράση αφορά τη δημιουργία, επέκταση και διαχείριση βιβλιοθήκης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών για επιστημονική πληροφόρηση και την υποστήριξη της υλοποίησης
του ερευνητικού έργου του φορέα.
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Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού, υλοποιήθηκαν εργασίες όπως αγορές βιβλίων,
συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, αγορές εντύπων και εκδόσεων δημοσίων και ιδιωτικών
οργανισμών. Το σύνολο του υλικού ταξινομήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της βιβλιοθηκονομίας,
με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ). Η συλλογή καλύπτει
ένα ευρύ πεδίο θεμάτων ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής
πεδία: οικονομική πολιτική, ανταγωνιστικότητα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, φορολογία,
πολιτικές απασχόλησης, αγορές εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, ισότητα και πολιτικές κοινωνικής
ένταξης, εκπαιδευτική πολιτική, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, διά βίου μάθηση,
επαγγελματικά προσόντα, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύνδεση εκπαίδευσηςκατάρτισης και απασχόλησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται η επεξεργασία,
συγκέντρωση και καταγραφή του ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ. Το ιστορικό αυτό αρχείο
αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες και άλλα υλικά μεγάλης σημασίας για το συνδικαλιστικό
κίνημα των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Στόχοι-αποτελέσματα:

		
		
		

1.400 βιβλία
10 συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
1 σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθήκης
ιστορικό αρχείο της ΓΣΕΒΕΕ

5) Δημιουργία δικτύων και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς
Η δράση αφορά τη διαμόρφωση δικτύων και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων
της (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς και
ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ.
Στο πλαίσιο της δράσης αρχικά πραγματοποιήθηκε καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των
δυνατοτήτων συνεργασίας, με βάση την οποία σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εργασίες
όπως: ανταλλαγή επισκέψεων εργασίας, διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες,
ανταλλαγή κειμένων θέσεων πολιτικής, πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων κ.ά.
Απώτερος στόχος από την υλοποίηση της δράσης είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της
επικοινωνίας με περισσότερους φορείς και οργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
η διερεύνηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων, η
σύμπραξη σε δράσεις και προγράμματα και εντέλει η επίδραση και η συμβολή σε εθνικές
και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Στόχοι-αποτελέσματα:

4) Διερεύνηση αναγκών και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης συνδικαλιστών

		

Η δράση αφορά το σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενεργειών
ενημέρωσης-επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιώνμελών της. Οι θεματικές ενότητες επιμόρφωσης είναι: 1) Οικονομία και μικρές επιχειρήσεις, 2)
Κοινωνική πολιτική και απασχόληση, 3) Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες, 4)
Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων, 5) Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών
επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ομοσπονδίες, σωματεία).

		

Κοινός σκοπός των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων είναι η πληροφόρηση για νέες εξελίξεις,
η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας πάνω σε επίκαιρα θέματα της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις και αποτελούν ταυτόχρονα σημαντικά πεδία
πολιτικών αποφάσεων και συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Το επιμορφωτικό έργο υλοποιείται σε
πανελλαδικό επίπεδο με διττή προσέγγιση, δηλαδή με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση (κατ’ οίκον μελέτη). Στη συνέχεια, το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
επικαιροποιήθηκε και εντάχθηκε σε πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης, με σκοπό την περαιτέρω
αξιοποίησή του.
Στόχοι-αποτελέσματα:
		
		
		
		
		
		
		

1.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα επιμόρφωσης (περίπου 500 διά ζώσης και
500 με εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
25 προγράμματα εκπαίδευσης
5 εκπαιδευτικά εγχειρίδια (1 για κάθε θεματική ενότητα)
6 προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (59 συμμετέχοντες εκπαιδευτές)
1 πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (ψηφιακή τάξη) και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό
πολυμεσικό υλικό-video ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τη δράση
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31 διμερείς συναντήσεις με φορείς στο εξωτερικό
8 διμερείς συναντήσεις με φορείς στο εσωτερικό
5 δίκτυα συνεργασίας
ενημερωτικό υλικό για τις δραστηριότητες της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της

6) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ
Η δράση αφορά την υποστήριξη των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό
την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου τους, την ενεργό συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο και
την επιχειρησιακή και θεσμική τους ενδυνάμωση, έτσι ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά το
έργο εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών αρχικά πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ομοσπονδία (τοπική
ή κλαδική) καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης, με βάση
την οποία εκπονήθηκε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης (action plan). Στη συνέχεια, ξεκίνησε η
εφαρμογή του σχεδίου δράσης, η οποία αποτελεί τον κορμό της υποστήριξης προς τις κλαδικές
και τοπικές ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό τμήμα της εφαρμογής
του σχεδίου δράσης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων για την προβολή και την ενίσχυση της
δημόσιας θέσης των ομοσπονδιών, ώστε αυτές να γίνουν περισσότερο αναγνωρίσιμες στην
τοπική κοινωνία και να αναδείξουν το ρόλο και τη δράση τους.
Στόχοι-αποτελέσματα:

		
		

34 μελέτες για τις τοπικές ομοσπονδίες
19 μελέτες για τις κλαδικές ομοσπονδίες
ενέργειες προβολής και διάχυσης (ενημερωτικά έντυπα, παρουσιάσεις, ημερίδες κ.ά.)
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Υποστήριξη και αναβάθμιση των διαδικασιών
διαβούλευσης και του κοινωνικού διαλόγου

01

Δράσεις των θεσμικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής
συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

01

Δράσεις των θεσμικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής συμμετοχής τους
στον κοινωνικό διάλογο

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
ΕΣΠΑ 2007-2013
Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2014 - 2015
Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Μέλος εταιρικού σχήματος
Εταιρικό σχήμα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Στέγη της ελληνικής βιομηχανίας,
ΙΝΣΕΤΕ
Συνοπτική περιγραφή:
Το έργο αποτελεί κοινή προσπάθεια των θεσμικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ,
ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ) και στοχεύει στην αναβάθμιση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου (κράτος,
εργαζόμενοι, εργοδότες) σε βασικά θέματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, μέσω της
καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και της κατάθεσης θέσεων και προτάσεων για
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του. Στο έργο συμμετέχει ενεργά η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας (ILO), η οποία συνεπικουρεί και υποστηρίζει το έργο σε τεχνικό και ερευνητικό επίπεδο.
Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη θεματοποίηση τεσσάρων πεδίων ενδιαφέροντος για
τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου:
1. Δομές κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο (ΣΕΒ).
2. Τριμερής κοινωνικός διάλογος σε κλαδικό επίπεδο (ΕΣΕΕ).
3. Κοινωνικός διάλογος σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση
στη μαθητεία (ΓΣΕΒΕΕ).
4. Κοινωνικός διάλογος για τα θέματα των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (ΓΣΕΕ).
Σε όλα τα εξεταζόμενα πεδία υλοποιούνται, με κοινή συμμετοχή όλων των φορέων οι οποίοι
συμπράττουν, μελέτες καταγραφής των δυνατών και αδύναμων στοιχείων του υφιστάμενου
κοινωνικού διαλόγου, διερευνάται το επίπεδο, η ποιότητα και η συστηματικότητά του, διερευνάται
επίσης η αποτελεσματικότητα των δομών κοινωνικού διαλόγου, επισημαίνονται οι ελλείψεις και
οι δυσλειτουργίες και διατυπώνονται προτάσεις αναβάθμισης.
Στόχοι-αποτελέσματα του εταιρικού σχήματος:

		
		
		
		

4 επιμέρους θεματικές μελέτες αποτύπωσης της κατάστασης του κοινωνικού 		
διαλόγου
4 κείμενα πολιτικής με επισημάνσεις και προτάσεις ποιοτικής αναβάθμισης του
κοινωνικού διαλόγου
3 επισκέψεις μελέτης - study visits
14 εργαστήρια-workshops
2 ημερίδες
7 σεμινάρια κατάρτισης
1 συνέδριο
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Δημοσιεύσεις

Μελέτες - Έρευνες
Τίτλος

Συγγραφέας / Συντάκτης

‘Ετος

1 Παρουσίαση καλών πρακτικών εταιρικής
Α. Γαλάνη
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) που εφαρμόζονται
σε ελληνικές ή/και ξένες επιχειρήσεις, με
επικέντρωση στις μικρές επιχειρήσεις και πλάνο
δράσης μεθοδολογίας συμβουλευτικής

2015

2 Ανάπτυξη συνεργατικών
σχηματισμών εντός πόλεων

Ινστιτούτο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΙΠΑ) Παντείου
Πανεπιστημίου

2015

3 Καινοτομία, συνεργασίες
και μικρές επιχειρήσεις

A. Αγγελάκης, Ε. Μόκα (Επιμέλεια)

2015

4 Εντοπισμός και ανάλυση συστημάτων
mentoring για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε

2014

5 Διαγνωστική ανάλυση των αναγκών
των ΜμΕ του Δήμου Αθηναίων

Premium Consulting

2014

6 Η Κοινωνική Ασφάλιση
των ΕΒΕΕ: ΟΑΕΕ 2014

Σ. Βαρδαρός, Λ. Κωτσονόπουλος

2014

7 Η επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση στην Ελλάδα: αδυναμίες,
δυνατότητες και προοπτικές

Ακρώνυμο Μελετητική Ε.Π.Ε

2014

8 Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές
επιχειρήσεις και επιπτώσεων
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου
Πατρών

2014
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Μελέτες - Έρευνες
Τίτλος
9

Συγγραφέας / Συντάκτης

‘Ετος

Σύνοψη της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
των προγραμμάτωνδιά βίου εκπαίδευσης 2010- Ερευνών και Επιστημονική Ένωση
2014 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2014

Καταγραφή εφαρμογών τεχνολογικής,
οργανωτικής και χρηματοδοτικής καινοτομίας
στις μικρές επιχειρήσεις

Logotech A.E

2014

11

Οδηγός συνεργατικών σχηματισμών
για μικρές επιχειρήσεις

Σ. Ζυγιάρης

2014

12

Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής
σε γυναίκες επιχειρηματίες- μέλη των
συνδικαλιστικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ

Νεοανάλυσις Σύμβουλοι Μ.Ε.Π.Ε.

2014

13

Ανάπτυξη συστήματος συμβουλευτικής,
ενίσχυσης και υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας
στις μικρές επιχειρήσεις

Remaco Α.Ε και Στόχασις Α.Ε

2013

14

Αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής
υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) που υλοποιούνται
σε άλλες χώρες της Ε.Ε.		

Στόχασις Α.Ε

2013

15

Οδηγός για την ενίσχυση της θέσης
των γυναικών στις συνδικαλιστικές δομές

Μ. Καραγεώργου,
Μ. Παπαγιαννοπούλου

2013

16

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
και μικρές επιχειρήσεις

Ν. Δασκαλάκης

2013

17

Η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων
στη χρηματοδότηση: πρόσφατες εξελίξεις
σε Ευρώπη και Ελλάδα

Ν. Δασκαλάκης

2013

18

Υπερμόχλευση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας
και μια σύντομη περιγραφή του τραπεζικού
κλάδου στην Ευρώπη

Ν. Δασκαλάκης

2013

19

Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή
των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση
(συνεργασία με ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

Θ. Καραλής

2013

20

Απελευθέρωση ωραρίου
λειτουργίας τις Κυριακές

Γ. Θανόπουλος, Β. Μότσου

2013

21

Καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

2013

10
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Τίτλος

Συγγραφέας / Συντάκτης

‘Ετος

22

Ανάπτυξη συνεργασιών-δικτυώσεων μικρών
επιχειρήσεων

Speed Α.Ε.

2013

23

Οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας
για μικρές επιχειρήσεις

Ν. Σαϊτάκη

2013

24

Οδηγός καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις

Α. Λιβιεράτος

2013

25

Η πολιτική για τα εμπορικά κέντρα
στην Ευρώπη

Π. Μ. Δελλαδέτσιμας, Γ. Λουκάκης −
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

2013

26

Η πολιτική για τα εμπορικά κέντρα
στην Ελλάδα

Π. Μ. Δελλαδέτσιμας, Γ. Λουκάκης −
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

2013

27

Ανταγωνισμός στο πλαίσιο
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις
στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα
μικρών επιχειρήσεων

Speed Α.Ε.

2012

28

Ακρώνυμο Μελετητική Ε.Π.Ε
Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση
προτάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά
προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης
επαγγελματικής επάρκειας και της διαμόρφωσης
των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων
για επαγγέλματα και ειδικότητες
που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ

29

Νοθεία και λαθρεμπόριο καυσίμων: Μέτρα
Πολιτικής

Δ. Μάρδας

2012

30

Σχέδιο δράσης για την προώθηση
των γυναικών στα συλλογικά όργανα
της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία υπηρεσίας
σε θέματα ισότητας

Κέντρο Γυναικείων Μελετών
και Ερευνών «Διοτίμα»

2012

31

Ο τομέας της μεταποίησης

Ν. Δασκαλάκης

2011

32

Διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων της
ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις πολιτικές κατάρτισης
απασχολούμενων στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις και σύνδεσης με τις
ανάγκες των αγορών εργασίας

Ακρώνυμο Μελετητική Ε.Π.Ε

2011

2012
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Έρευνες Γνώμης

Μελέτες - Έρευνες
Τίτλος

Συγγραφέας / Συντάκτης

33

Μελέτη διερεύνησης αναγκών επιμόρφωσης
συνδικαλιστών ΓΣΕΒΕΕ

Marc A.E

2010

34

Χρηματοδότηση μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων

Ν. Δασκαλάκης , Α. Παπαρσένος

2009

35

‘Ετος

2008

Περιπτωσιολογική μελέτη (case study) για
τα προγράμματα προώθησης των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης (μερική απασχόληση
και stage) 					

Σ. Βαρδαρός

Εξωτερική αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου
εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας
και πληροφορικής

Επιστημονική Ένωση
Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2008

37

Διεύρυνση αναγκών εκπαίδευσης πολύ
μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων

Κ. Τσεκούρας, Ι. Κουτσονίκος,
Α. Γκυπάλη

2008

38

Η εξέλιξη της απασχόλησης στη
βιοτεχνία το 2006

Γ. Ιωαννίδης, Ε. Παπαδοπούλου,
Σ. Βαρδαρός

2007

39

Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές
τεχνικές

Μ. Καρατζά, Ν. Φίλλιπς

2007

40

Κίνητρα και εμπόδια για την αύξηση της
απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
και στους αυτοαπασχολούμενους

Δ. Γράβαρης, Σ. Λαπατσιώρας,
Χ. Ιωάννου, Γ. Ιωαννίδης,
Ε. Παπαδοπούλου, Μ. Κίτσιος

2006

36
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Τίτλος

Συγγραφέας / Συντάκτης

‘Ετος

1

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού
κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2011 - 14

2

Ετήσια έρευνα εισοδήματος και δαπανών
νοικοκυριών

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2011 - 14

3

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε ασφαλισμένους
και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2013

4

Έρευνα αξιολόγησης υπηρεσιών ΤΑΞΙ

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2011

5

Αποτύπωση οικονομικού κλίματος:
Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2010

6

Αποτύπωση οικονομικού κλίματος
σε θέματα επικαιρότητας

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2010

7

Οι επιταγές και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2009

8

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2009

9

Η οικονομική κρίση και οι ελληνικές
επιχειρήσεις - Αξιολόγηση των προτάσεων
της ΓΣΕΒΕΕ

Marc A.E, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2009

10

Ωράριο - Εκπτώσεις - Πολυκαταστήματα

ΓΣΕΒΕΕ

2006
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Εκπαιδευτικό Υλικό
Τίτλος

Συγγραφέας / Συντάκτης

01 Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών
εργαλείων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)
για δράσεις κοινωνικής ένταξης και
επιχειρηματικότητας

Α. Ντίλη

02 Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας
δικτύων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)
σε τοπικό επίπεδο

Α. Ντίλη

03 Φωτοβολταϊκά συστήματα
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Π. Καραϊσάς

04 Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
και απομακρυσμένη διαχείριση

Γ. Σαρρής

‘Ετος
2015

2015

‘Ετος

18 Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου-σιδήρου Σ. Λαμπρακόπουλος

2014

19 Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών

Χ. Χατζηάστρου

2014

20 Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία
για τους μεσίτες ακινήτων

Μ. Αποστολίδης, Ν. Μανομενίδης

2014

21 Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών
στεγνοκαθαριστών

Σ. Πάγκαλος

2014

22 Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών
καυστήρων υγρών και αέριων καυσίμων

Σ. Ψυχογυιού

2014

23 Εξειδικευμένες εφαρμογές αισθητικής:
Μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία

Ε. Μικελάτου

2014

24 Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων
στα νέα πρότυπα εγκατάστασης
και συντήρησης

Γ. Γκίθωνας

2014

25 Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
σε κρεοπωλεία

Γ. Μπόσκου

2014

2014

X. Μαλαματένιος

2014

06 Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών

Σ. Οικονόμου

2014

07 Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων

Γ. Καπετανάκης , Π. Καραμπίλας

2014

08 Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων

Ν. Αρκούλης, Γ. Γιάννος

2014

09 Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών Α/C αυτοκινήτου Β. Κουτσούκος, Π. Τσούλας

2014

10 Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών
		
11 Κατάρτιση υπεύθυνων σχολικών κυλικείων

N. Τσιάτης

2014

Α. Δεσύπρης

2014

12 Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου

Γ. Ξηρός

2014

13 Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών

Δ. Πουλιανός

2014

14 Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων

Α. Κάραλη

2014

15 Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης
και κυκλοφοριακής αγωγής

Π. Παπαδημητρίου

2014

16 Νέα διατροφικά & γαστρονομικά πρότυπα

Γ. Παλησίδης, Γ. Μπόσκου

26 Καλές πρακτικές για την προώθηση της ισότητας Κ. Πανουργιά
μεταξύ ανδρών και γυναικών στα οικονομικά
κέντρα λήψης αποφάσεων

2014

27 Οικονομία και μικρές επιχειρήσεις
		

Α. Παπακωνσταντίνου,
Λ. Καναββάς, Ι. Ντόκας

2013

28 Κοινωνική πολιτική
και απασχόληση

Ε. Κοντογιάννη, Γ. Κάρουλας,
Β. Παπακωνσταντινοπούλου

2013

29 Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος
και περιφέρειες
		
		
30 Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση
και πιστοποίηση προσόντων

Ι. Καρατράσογλου,
Γ. Κάρουλας, Ε. Κουρτίδης,
Α. Τσαρτσάρα, Α. Τσιροπούλου

2013

Π. Λιντζέρης

2013

31 Συνδικαλισμός εργοδοτών
μικρών επιχειρήσεων
(ΓΣΕΒΕΕ, ομοσπονδίες, σωματεία)

Κ. Κατσούδας,
Γ. Κάρουλας,
Β. Παπακωνσταντινοπούλου

2013

2014
2014
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Συγγραφέας / Συντάκτης

2014

05 Γεωθερμία - Ηλιοθερμία Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

17 Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες
Σ. Πάγκαλος
καθαρισμού ταπήτων-ταπετσαριών		

Τίτλος
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Εκπαιδευτικό Υλικό
Τίτλος

Συγγραφέας / Συντάκτης

‘Ετος

Τίτλος

Συγγραφέας / Συντάκτης

‘Ετος

32 Εκπαιδευτικές τεχνικές για το θέμα
ενδυνάμωσης των γυναικών και αναβάθμισης
δεξιοτήτων για εκπαιδευτές, εκπαιδεύτριες

Μ. Παπαγιαννοπούλου

2013

48 Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης
ενηλίκων προσαρμοσμένες στις
ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων

Ι. Θεοδώρου

2012

33 Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση
δεξιοτήτων για εκπαιδευόμενους.
Ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις
ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές
και φορείς λήψης αποφάσεων

Μ. Παπαγιαννοπούλου

2013

49 Επιχειρηματικότητα

Σ. Γκούμας

2008

50 Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής
στις μικρές επιχειρήσεις

Κ. Μαμούκαρης

2008

34 Καινοτομία και συνεργατικοί
σχηματισμοί σε μικρές επιχειρήσεις

Ι. Κατσίκης

2013

35 Χρήση του διαδικτύου στη μικρή επιχείρηση

Κ. Μαμούκαρης

2012

36 Υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων
στη μικρή επιχείρηση
		
37 Ψηφιακή επιχείρηση

Α. Ανδρεάτος

2012

Κ. Μαμούκαρης

2012

38 Επιχειρηματικότητα στη μικρή
επιχείρηση

Σ. Γκούμας, Κ. Τέφα

2012

39 Διαχείριση ποιότητας στη μικρή
επιχείρηση

Σ. Γκούμας, Κ. Τέφα

2012

40 Εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών

Σ. Γκούμας, Κ. Τέφα

2012

41 Διαφήμιση και προβολή
της μικρής επιχείρησης

Κ. Μαμούκαρης

2012

42 Κοστολόγηση και διαχείριση
προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης

Α. Λυγγίτσος

2012

43 Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης

Α. Λυγγίτσος

2012

44 Πρώτες βοήθειες

Σ. Παπαλεξανδρής

2012

45 Νέα διατροφικά πρότυπα

Γ. Παλησίδης, Γ. Μπόσκου

2012

46 Περιβαλλοντική προστασία και
εξοικονόμηση ενέργειας στη
μικρή επιχείρηση

Ν. Παπαμανώλης

2012

47 Περιβαλλοντική εκπαίδευση
για τεχνικές ειδικότητες

Ν. Παπαμανώλης

2012
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Δομή και ανθρώπινο
δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελείται από στελέχη με υψηλή κατάρτιση,
τεχνογνωσία και εξειδίκευση, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κατευθύνσεων
και ειδικεύσεων, όπως οικονομικές επιστήμες, πολιτικές/κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση
επιχειρήσεων, εκπαιδευτική πολιτική, επικοινωνία κ.ά.

Ειδικότητες προσωπικού
42%

5%

Οικονομικές επιστήμες 42%
Πολιτικές / Κοινωνικές επιστήμες 23%
Διοίκηση επιχειρήσεων 12%
Εκπαιδευτική πολιτική / Εκπαίδευση ενηλίκων 8%
Μηχανικοί 5%
Επικοινωνία και ΜΜΕ 5%
Άλλες ειδικότητες 5%

5%
5%

12%

8%

23%

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανέρχεται στα πενήντα πέντε (55) άτομα, τα οποία εργάζονται
στην κεντρική δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα και στις περιφερειακές δομές στη Θεσσαλονίκη,
στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Ιωάννινα και στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το 78%
κατέχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, το 23% μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το
15% διδακτορικό τίτλο σπουδών.
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Eπίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού
15%

25%
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 22%
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 38%
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 25%
Διδακτορικός τίτλος σπουδών 15%

22%

Επιπλέον των βασικών του στελεχών, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεργάζεται με πλήθος εξειδικευμένων
εξωτερικών συνεργατών, όπως εκπαιδευτές, ειδικούς εμπειρογνώμονες, σύμβουλους, μελετητές,
γραφίστες κ.ά.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την περαιτέρω
ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, έτσι ώστε να
παραμείνουν σε επαφή με τις ταχύτατες επιστημονικές εξελίξεις και να εκπαιδευτούν σε νέες
μεθόδους και εργαλεία.

38%

Η προσέλκυση και η επιλογή των εργαζομένων πραγματοποιείται έπειτα από ανοιχτές
διαδικασίες, με τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά το φύλο, το 51% είναι γυναίκες και το 49% είναι άνδρες.

Κατανομή προσωπικού κατά φύλο

51%

49%

Γυναίκες 51%
Άνδρες 49%

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, το 58% των εργαζομένων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35-44,
το 22% στην ηλικιακή ομάδα 25-34, το 13% στην ηλικιακή ομάδα 45-54 και το 7% στην ηλικιακή
ομάδα 55 και άνω. Επίσης, σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ηλικία των εργαζόμενων ανέρχεται
στα 39 έτη.

Kατανομή προσωπικού κατά ηλικιακή ομάδα
13%
7%
58%

25 -34 22%
35-44 58%
45-54 13%
55 και άνω 7%

22%
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Πιστοποιήσεις /
Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση Ποιότητας
Η κεντρική υπηρεσία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο κατοχύρωσης του ανώτερου δυνατού
επιπέδου εσωτερικής οργάνωσης και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Πεδίο
εφαρμογής του συστήματος αποτελεί ο «Σχεδιασμός, υλοποίηση και η αξιολόγηση μελετών/
ερευνών, δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών
έργων» (Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 041130213).
H πιστοποίηση του συστήματος της κεντρικής υπηρεσίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε
από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) τον Οκτώβριο του 2013. Έκτοτε πραγματοποιείται σε ετήσια
βάση εξωτερική επιθεώρηση του φορέα ως προς την τήρηση των διαδικασιών που διέπουν το
πρότυπο.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, το σύστημα έχει θέσει ως βασικό στόχο την ικανοποίηση
των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη
προβλημάτων, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους όποτε αυτά εμφανίζονται και στην
πραγματοποίηση ενεργειών για τη βελτίωση του συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαχειριστική Επάρκεια υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να επιτύχει αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων που
αναλαμβάνει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ως τελικός δικαιούχος, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή
Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ).
Η πιστοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2009 από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(Αριθμός πρωτοκόλλου: 9.2202/6.376/13-04-2009).
Με την εφαρμογή του συστήματος διασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου με αποτελεσματικότητα,
αποδοτικότητα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το σχετικό θεσμικό
και κανονιστικό πλαίσιο. Κάθε έργο διακρίνεται σε επιμέρους φάσεις (προγραμματισμός,
σχεδιασμός-ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση-πιστοποίηση, ολοκλήρωση έργου), ενώ
για την υλοποίηση κάθε φάσης έχουν σχεδιαστεί μεθοδολογία υλοποίησης, καθώς και τα
απαραίτητα εργαλεία.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
76

77

Συνεργασίες

Η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του θεσμικού της ρόλου συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό
η ΓΣΕΒΕΕ (μαζί με τους φορείς της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) συμμετέχει σε πλειάδα
φορέων, επιτροπών και οργανισμών, συνάπτει συνεργασίες και υλοποιεί αναπτυξιακές δράσεις
και προγράμματα.
Σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των φορέων στους οποίους η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως κοινωνικός
εταίρος, αναφέρονται ενδεικτικά ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), οι Επιτροπές Παρακολούθησης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, ο Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και το Εθνικό
Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης.
Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), η οποία εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (βιοτεχνικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών) σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ).
Εκτός από τους παραπάνω φορείς, η ΓΣΕΒΕΕ έχει επικοινωνία και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας), την Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, το
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Επιπλέον, βρίσκεται σε επικοινωνία με οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης (EVTA), καθώς και η Οργάνωση για τα Πρότυπα στις Μικρές Επιχειρήσεις (SBS).
Όσον αφορά την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε
εθνικό επίπεδο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα ινστιτούτα των άλλων συνδικαλιστικών
οργανώσεων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων, που λαμβάνουν μέρος στον θεσμικό
κοινωνικό διάλογο και συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας.
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LLL), Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γερμανίας κ.ά.

Επιπλέον, μέσω της προγραμματικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι κοινωνικοί
εταίροι με το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ),
η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΕΒ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνική Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) υλοποιούν δράσεις για την ενίσχυση της
θεσμικής ικανότητας των συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων και
εργοδοτών. Εκτός από τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων που προαναφέρθηκαν,
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα με φορείς όπως ο Οργανισμός
Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ), το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, καθώς
και πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Τέλος, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει συνεργασίες που αφορούν τη σύνδεση της έρευνας
με τις επιχειρήσεις, την εξωστρέφεια, τη διεξαγωγή και υλοποίηση μελετών σε θέματα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και την Ιταλική Συνομοσπονδία
Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CNA).

Επίσης, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης
των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και με σκοπό τη μέγιστη
αποτελεσματικότητα από την υλοποίησή τους στην ενίσχυση της απασχόλησης,
προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεργάστηκε με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αττικής, όπως η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Ηλιούπολης, ο Δήμος Πειραιά, ο
Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας και ο Σύνδεσμος Προστασίας
και Ανάδειξης Υμηττού. Παράλληλα, προχώρησε σε συνεργασίες σε περιφερειακό
επίπεδο με φορείς όπως η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ο Δήμος Ερυμάνθου,
ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ο Δήμος Δωδώνης, ο Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας-Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) του Δήμου Ιωαννιτών,
ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ο Δήμος Σουλίου, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο Δήμος
Κεντρικών Τζουμέρκων, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, ο Δήμος Καλαμπάκας, ο Δήμος
Λαρισαίων, ο Δήμος Καλαμαριάς, ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών, ο Δήμος ΚορδελιούΕυόσμου, ο Δήμος Βοΐου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, η Περιφερειακή
Ενότητα Κεφαλληνίας, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και η Περιφερειακή
Ενότητα Κερκύρας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει συμμετάσχει σε εταιρικά σχήματα με
τους φορείς: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA), Διεθνές
Κέντρο Τεχνογνωσίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (KCH),
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κοινωνίας των Πολιτών για τη Διά Βίου Μάθηση (EUCISΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Υποδομές
και συστήματα

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει έδρα στην Αθήνα και διαθέτει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα,
στα Ιωάννινα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιπλέον το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να
έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στις δράσεις που υλοποιεί, συνεργάζεται
πανελλαδικά με τις κλαδικές/τοπικές ομοσπονδίες και τα σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και
με άλλους επαγγελματικούς φορείς για την υλοποίηση δράσεων σε πόλεις που δεν διαθέτει
παραρτήματα.
Οι δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στεγάζονται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους, προσβάσιμους
σε ΑμεΑ και πλήρως εξοπλισμένους από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής. Συγκεκριμένα, διαθέτει
σημαντικό αριθμό αιθουσών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι οποίες είναι οργανωμένες
και πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα εκπαίδευσης, αποτελούμενα από
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς, συσκευές
video και DVD, οθόνες προβολής και φορητούς Η/Υ.
Για την οργάνωση των επιχειρησιακών του πόρων χρησιμοποιεί το λογισμικό «ARGUS ERP», το
οποίο δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης των δράσεων του
οργανισμού. Επιπλέον, ο φορέας, προκειμένου να εξασφαλίσει την μέγιστη αποτελεσματικότητα
στις δράσεις προβολής και δημοσιότητας που υλοποιεί, διαθέτει πρόσβαση σε σύγχρονα
προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας γραφιστικών.
Ο φορέας μεριμνά για την ασφάλεια του εξοπλισμού του με τα κατάλληλα λογισμικά
προγράμματα (antivirus) και τη διενέργεια προληπτικών προγραμμάτων ελέγχου, ενώ διαθέτει
και σύστημα διαχείρισης διαβαθμισμένης πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων, με σκοπό να είναι
εξασφαλισμένη η ασφάλεια των δεδομένων.
Παράλληλα, λειτουργεί εντός του κτιρίου του στην Αθήνα βιβλιοθήκη, που φιλοξενεί συλλογή
ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, εντύπων, επιστημονικών περιοδικών και άλλων
δημοσιεύσεων. Η συλλογή καλύπτει αντικείμενα ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπως η
οικονομία, η ανάπτυξη, η ασφάλιση, η κοινωνική πολιτική, η απασχόληση, η διά βίου μάθηση,
η διοίκηση επιχειρήσεων, η πληροφορική, αλλά και αντικείμενα ευρύτερου επιστημονικού
ενδιαφέροντος.
Η βιβλιοθήκη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εμπλουτίζεται συνεχώς σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική
βιβλιογραφία και σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών της.
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Παραρτήματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Κεντρική Δομή - Αθήνα
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 210-8544666
Φαξ: 210-8543636
Εmail: info@imegsevee.gr
Κεντρική Μακεδονία
Διεύθυνση: Κωλέτη 24, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-545967, 2310-517843
Φαξ: 2310-546275
Εmail: thessaloniki@imegsevee.gr
Δυτική Ελλάδα
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 170, 264 43 Πάτρα
Τηλ.: 2610-438557
Φαξ: 2610-461766
Email: patra@imegsevee.gr
Κρήτη
Διεύθυνση: Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810-361040, 2810-361080
Φαξ: 2810-361150
Email: iraklio@imegsevee.gr
Θεσσαλία
Διεύθυνση: Καστοριάς 2α, 413 35 Λάρισα
Τηλ.: 2410-579876 -7-8
Φαξ: 2410-579878
Email: larisa@imegsevee.gr
Ήπειρος
Διεύθυνση: Σταύρου Νιάρχου 94, 45500, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-44727
Φαξ: 26510-44541
Email: ioannina@imegsevee.gr
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www.gsevee.gr

www.imegsevee.gr

www.kekgsevee.gr

Το παρόν έργο έχει δηµιουργηθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του υποέργου 17 «∆ηµιουργία δικτύων
και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µε κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς,
επαγγελµατικούς και ερευνητικούς φορείς» της πράξης «Ενίσχυση της θεσµικής και επιχειρησιακής
ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» (κωδ. ΟΠΣ 296403), που υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, µε τη
συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

