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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

107H ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ 
ΣΎΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΎ ILO

ΕΘΝΙΚΟ ΣΎΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΎ ΜΑΘΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΎΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΎΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
2019 – 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΎΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΤΟΎ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΎ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΎ 
ΕΡΓΟΎ "LIVE SKILLS"

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ                 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46,  

T.K. 10433 
2108846852   
2108846853 

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αυλωνίτου Ν. 
Βαλάση Δ.

Γεωργόπουλος Η.
Γιακούλας Δ.

Θανόπουλος Γ.
Κάρουλας Γ.
Κουρτίδης Σ.
Λιντζέρης Π.
Μαραγκός Φ.

Μιχαλοπούλου Γ.
Πρωτοπαπαδάκης Π.

Σιωμάδης Β.
Τζάμαλης Μ.
Χαριλόγη Α.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Μισεντζής Γ.
Κοντίνη Τζ.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
πράξης «Θεσμική, ερευνητική και 
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της 
ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 
2014-2020»

Εγκρίθηκε στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγω-
νιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» του Υπουρ-
γείου Οικονομίας Και  Ανάπτυξης, έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστο-

ποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα 
του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας».

Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση εργαζομένων σε όλους τους τομείς/
κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώ-
σουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να 
ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν 
και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτη-
θούν, καταληκτικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιο-
τήτων εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές με επικέντρω-
ση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών έκαστο, αποτε-
λούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες) τμήμα και αφορούν 
σε πέντε θεματικά αντικείμενα:

1. Νέες Τεχνικές Εξοικονόμησης Δομικών Έργων Αλουμινίου-Σιδήρου

2. Τεχνική κατάρτιση Τεχνιτών Υαλοπινάκων σε Τεχνικές 
εξοικονόμησης ενέργειας

3. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για Υδραυλικούς

4. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για Ηλεκτρολόγους

5. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για Ψυκτικούς

1. Οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών 

3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών 

4. Διοίκηση μικρών τουριστικών μονάδων 

5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες 
εστίασης 

6. Διοίκηση μονάδων εστίασης 

7. Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων 

8. Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

9. Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών 
προϊόντων   

10. Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

11. Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες 

12. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

13. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων

Τα ως άνω θεματικά αντικείμενα, θα περιλαμβάνουν και θε-
ματικές ενότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών δι-
επαγγελματικών οριζοντίων δεξιοτήτων.

Η μορφή της πρακτικής άσκησης θα συνίσταται σε ποικίλες βι-
ωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική 
είναι η μελέτη περίπτωσης – case study.  

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων προβλέπεται να 
εκτείνεται από τον Δεκέμβρη του 2018 έως και τον Σεπτέμβρη 
του 2019. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και 
πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 
πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτι-
σης (5€ ανά ώρα κατάρτισης) και δωρεάν διαδικασίες πιστο-
ποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων, σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώ-
σεων και δεξιοτήτων αφορά σε εργαζόμενους σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι 
επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αποσκο-
πούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. 

Με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής 
διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική) 
θα αφορούν στα εξής θεματικά αντικείμενα:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η μορφή της πρακτικής άσκησης θα συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστη-
ριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική θα είναι η μελέτη περίπτωσης – 
case study. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2019 και θα 
καλύπτει όλη την επικράτεια της χώρας. 

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά θα οδηγεί στην επιδότηση 5€ ανά ώρα κατάρτι-
σης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης 
προγράμματος κατάρτισης, καθώς και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων 
και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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H ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και την Kapa 
Research παρουσίασαν, σε Ενημερωτική Εκδήλωση στις 23/5/2018 για τον νέο Κανονισμό για την Προ-
στασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν σχετικά με την 

ικανότητα προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. 

Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι η ορθότητα της εφαρμογής ενός τόσο σημαντικού μηχανισμού που θα διασφαλίζει τα προ-
σωπικά δεδομένα των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων δε θα πρέπει να προσκρούει σε αυστηρές 
διοικητικές αγκυλώσεις και προτυποποιημένες αγοραίες διευθετήσεις, και καταθέτει ένα πλέγμα προτάσεων.

Συγκεκριμένα προτείνονται:

 � Η δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης επιχειρήσεων για τη σταδιακή προσαρμογή τους στο νέο Κανονι-
σμό (ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας). 

 � H ανάληψη της ενημέρωσης των μικρών επιχειρήσεων από τις μονάδες των συλλογικών φορέων και υπηρε-
σιών που διαθέτουν.

 �  Η έκδοση ενός οδηγού που θα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των επί μέρους κλάδων για την ορθή τήρηση 
του αρχείου τους (πχ επιχειρήσεις εστίασης/ κέντρα αθλητισμού, κέντρα περιποίησης, συνεργεία, καταστήματα 
που ασκούν ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά).

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 έως 21 Μαΐου 2018  σε δείγ-
μα 1004 επιχειρήσεων είναι τα εξής: 

 � 1 στις 3 επιχειρήσεις δε γνωρίζει αν έχει υποχρέωση δήλωσης στην Αρχή προστασίας Προσωπικών δεδομέ-
νων σχετικά με τα αρχεία που τηρεί για τους Πελάτες ή όχι.

 �  1 στις 5 επιχειρήσεις έχει δεχτεί κρούση για να καλύψει την υποχρέωση συμμόρφωσης αγοράζοντας υπηρε-
σίες συμβουλευτικής από ιδιωτικούς παρόχους, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1,000 € ετησίως. 

 �  H πλειονότητα των επιχειρήσεων ανησυχεί για την τήρηση του κανονισμού (55%) και φοβάται ότι ενδεχόμενα 
θα γίνει αποδέκτης κάποιας ποινής ή προστίμου (58%).

 �  Ως προς τον ενδεδειγμένο και πιο αξιόπιστο τρόπο ενημέρωσης, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται 
τους άμεσους συνεργάτες τους αλλά και τους κοινωνικούς φορείς προκειμένου να λάβουν κάποια πληροφο-
ρία επί του θέματος. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ GDPR

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΩΝ

107η 
ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ILO
28 Μαΐου - 8 Ιουνίου 2018 

Γενεύη

Από τις 28 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη 
Γενεύη η 107η Σύνοδος της  Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), όπου συμμετείχε η 

ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της τριμερούς εκπροσώπησης των κρατών του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Οι τεχνικές Επιτροπές της Διεθνούς Συνδιάσκεψης αυτή τη χρονιά 
εξέτασαν, σε επίπεδο ολομέλειας αλλά και των ομάδων των εργαζο-
μένων, των κυβερνήσεων, και των εργοδοτών, τα θέματα του Κοινω-
νικού Διαλόγου και της Τριμερούς συμμετοχής, της Αποτελεσματικής 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ILΟ, καθώς και το ζήτημα της Βίας και 
Παρενόχλησης στην Εργασία.

Από τις εργασίες της Επιτροπής για τον Κοινωνικό Διάλογο και την 
Τριμερή συμμετοχή εγκρίθηκε νέο πλαίσιο δράσης με σύνολο μέτρων 
για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συμ-
μετοχής, όπου η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καλείται να βοηθήσει 
τα μέλη της στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου σε όλες τις 
μορφές και επίπεδα, σύμφωνα με τους κανόνες του ILO, μέσω ενδυ-
νάμωσης σε θεσμικό επίπεδο και όρους αναπτυξιακής συνεργασίας, 
ενισχυμένης έρευνας και κατάρτισης, καθώς και δράσης αναφορικά με 
τους κανόνες, και βελτίωσης ως προς τη συνοχή των εφαμοζόμενων 
πολιτικών.   

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής για την Αποτελεσματική 
Αναπτυξιακή Συνεργασία του ILO συζητήθηκαν τα μελλοντικά βήματα 
αναφορικά με την υποστήριξη των συνιστωσών του ILO για την επί-
τευξη αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και των Στόχων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, οδηγώντας στην υιοθέτηση ψηφίσματος για την προετοιμασία 
σχεδίου δράσης στο πεδίο.

Τη χρονιά αυτή, τέλος, σημαντικό αποτέλεσμα των εργασιών υπήρξε η 
υιοθέτηση ψηφίσματος για την πραγματοποίηση δεύτερης συζήτησης 
κατά τις εργασίες του επόμενου έτους με σκοπό την υιοθέτηση Σύμβα-
σης, συνοδευομένης από Σύσταση, για τη Βία και Παρενόχληση στον 
κόσμο της εργασίας. 
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ΕΝΑΡΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Ιουνίου, η πρώτη συ-
νεδρίαση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου για τη 
Μαθητεία (ΕΣΟΜ). Σκοπός του ΕΣΟΜ αποτελεί η καλύ-

τερη επικοινωνία και συντονισμός μεταξύ των κρατικών φο-
ρέων διαχείρισης της Μαθητείας (π.χ. Υπ. Παιδείας, Υπ. Εργα-
σίας, ΟΑΕΔ) και των φορέων της κοινωνίας, που εμπλέκονται 
στο σύστημα διακυβέρνησης, όπως κοινωνικοί εταίροι που 
εκπροσωπούν εργαζόμενους και εργοδότες, επιμελητήρια και 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ΕΣΟΜ έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διαβούλευση με 
επιστημονικούς φορείς, εμπειρογνώμονες, ερευνητικά ινστι-
τούτα και οργανισμούς, αναφορικά με τη διαμόρφωση των 
συστημάτων μαθητείας, με κύριο στόχο την εισήγηση στα 
συναρμόδια υπουργεία προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού 
πλαισίου, αλλά και θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση τους.

Εκ μέρους του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δ. Μπαξεβανάκη, καθώς και των υπολοίπων 
εκπροσώπων του Υπουργείου, έγινε αναφορά στο στρατηγικό σχέδιο, καθώς και τα βασικά σημεία πολιτικής του 
ΥΠΠΕΘ για την αναβάθμιση της ΕΕΚ και του θεσμού της μαθητείας ειδικότερα. Ιδιαίτερα τονίστηκε η αναγκαιότητα 
να αναπτυχθεί μια ουσιαστική σχέση συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων και κοινωνικών εταίρων προς όφελος 
της διαμόρφωσης ενός ποιοτικού συστήματος μαθητείας στη χώρα μας.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρξει μια ενδελεχής περι-
γραφή τόσο του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου, όσο και των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβουν 
οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο ΕΣΟΜ. Παράλληλα, όπως έχει τονιστεί και παλαιότερα, 
εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει συγχώνευση των δύο τεχνικών οργάνων που προβλέπονται 
για τη μαθητεία (ΕΣΟΜ και Τεχνική Επιτροπή για την ΕΕΚ), με μόνιμη και σταθερή εκπροσώπηση των κοινωνικών 
εταίρων, ως προϋπόθεση απαραίτητη για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ κράτους και αγοράς εργασίας, στα 
ζητήματα που αφορούν τη μαθητεία. Μια πρόταση που διατυπώνεται και στα αποτελέσματα της Τεχνικής Έκθεσης 
του CEDEFOP για τη μαθητεία στην Ελλάδα. 

Στις 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη στις εγκαταστάσεις του Cedefop συνάντηση η 
οποία είχε σαν κύριο θέμα συζήτησης τις πολιτικές 

μάθησης και ειδικότερα τις μεθόδους και τις πρακτικές πρό-
βλεψης δεξιοτήτων.

Σκοπός της συνάντησης ήταν, να προσφέρει στους εθνικούς 
φορείς των τεσσάρων συμμετεχουσών χωρών (Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Εσθονία και Σλοβακία), καθώς και στους άλλους 
ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες, την δυνατότητα ανταλ-
λαγής απόψεων και εκμάθησης αναφορικά με την εξεύρεση 
και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων πρόβλεψης των 
βασικών δεξιοτήτων στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση. 

Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις 
στις οποίες εμπειρογνώμο-

νες από διεθνείς οργανι-
σμούς παρουσία-

σαν θεωρίες, νέες 
εξελίξεις και 
εργαλεία που 
έχουν ανα-
πτυχθεί στους 
φορείς που 
εκπροσωπού-

σαν. Επιπλέον, 
οι παρουσιάσεις 

περιελάμβαναν διά-
φορες έξυπνες μεθόδους 

πρόβλεψης δεξιοτήτων, καθώς και μια γενική εικόνα των 
πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών τους.

Οι διοργανωτές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανα-
γνωρισμένες μαθησιακές ανάγκες των συμμετεχόντων, είχαν 
προγραμματίσει παράλληλες συνεδρίες οι οποίες αφορού-
σαν τρεις διαφορετικούς πυλώνες μεθόδων και πρακτικών: 

 � δεξιότητες των τεχνολογικών προοπτικών, 

 � εργαλεία πρόβλεψης των κλαδικών δεξιοτήτων και 

 � εφαρμογή και πρακτικά βήματα για τη δημιουργία με-
λετών ιχνηλάτησης δεξιοτήτων.

Στις συνεδρίες αυτές εμπειρογνώμονες των χωρών που 
συμμετείχαν παρουσίασαν μεμονωμένες μελέτες περίπτω-
σης που έχουν εφαρμοστεί στα κράτη τους και επικεντρώ-
θηκαν σε παραδείγματα με πρακτική εφαρμογή από τους 
φορείς που εκπροσωπούσαν. 

Τέλος, υλοποιήθηκαν ομαδικές αλληλεπιδραστικές συνα-
ντήσεις με στόχο να βοηθήσουν τις 4 προαναφερθείσες 
χώρες να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν τα σχέδια υλο-
ποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα στις διαδραστικές ομάδες 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις οι οποίες είχαν στόχο την 
δημιουργία ενός χρήσιμου οδικού χάρτη για την ανάπτυξη 
ή τη βελτίωση των εθνικών πρακτικών πρόβλεψης δεξιοτή-
των. Σε αυτές τις συζητήσεις καταλυτικός ήταν ο ρόλος των 
εμπειρογνωμόνων οι οποίοι συνέβαλαν εξετάζοντας τις 
προκλήσεις και τα εμπόδια για την ορθή ανάπτυξη εργαλεί-
ων πρόβλεψης δεξιοτήτων που σχετίζονταν με τη χάραξη 
των εθνικών πολιτικών της κάθε χώρας.

Workshop του CEDEFOP 
«Μέθοδοι και πρακτικές πρόβλεψης δεξιοτήτων»

© CEDEFOP
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Τα συμπεράσματα της έρευνας με τίτλο «Κίνη-
τρα και Εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων 
στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα» παρουσί-

ασαν σε σχετική ημερίδα τα Ινστιτούτα της ΓΣΕΒΕΕ 
και της ΓΣΕΕ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 13 Ιουνίου 2018 στο κτήριο του CEDEFOP, στη 
Θεσσαλονίκη.

H έρευνα, η οποία είναι επαναλαμβανόμενη, ξεκί-
νησε από τα Ινστιτούτα της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ 
στην αρχή της οικονομικής κρίσης και συνεχίστηκε 
έως και σήμερα, συλλέγοντας στοιχεία για τα έτη 
2011, 2013, 2015 και 2016, με αντιπροσωπευτικό 
δείγμα μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών, καθώς και 
ανέργων, στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσα-
λονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα). Το σχεδιασμό της 
δειγματοληψίας, τη συλλογή και την ανάλυση των 
ποσοτικών δεδομένων ανέλαβε η εταιρεία ερευνών 
κοινής γνώμης MARC AE.

«Ζητούμενο εξακολουθεί να παραμένει η κα-
λύτερη στόχευση των εφαρμοζόμενων πολι-
τικών, προκειμένου να καλυφθούν εκείνες οι 
κοινωνικές ομάδες για τις οποίες με βάση τα 
δεδομένα της έρευνας διαπιστώνεται υστέρη-
ση στη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση»

Στην ημερίδα, ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευ-
νας, καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του πανεπιστημίου Πατρών, Θανάσης Κα-
ραλής παρουσίασε  τα αποτελέσματα της  έρευνας 
και εστίασε σε στοιχεία  που αφορούν τη συμμετο-
χή σε προγράμματα διά βίου μάθησης, την αποτύ-
πωση των κινήτρων, αλλά κυρίως των εμποδίων, 
προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι διεύρυν-
σης της πρόσβασης των πολιτών σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας  χαιρετισμό απεύθυ-
ναν οι πρόεδροι της ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, Γιάννης Πα-
ναγόπουλος και Γιώργος Καββαθάς, η Mara Brugia, 
Διευθύντρια του Cedefop , ο αντιδήμαρχος Παιδείας 
και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Αλέξαν-
δρος Μπαρμπουνάκης και ο αντιπεριφερειάρχης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δημήτρης 
Χατζηβρέττας, ενώ παρεμβάσεις έκαναν ο Γ.Γ. Διά 
Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, Παυσανί-
ας Παπαγεωργίου και η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία 
Καραμεσίνη. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας  ο Διευθυντής του 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας και η Δέσποινα Μπαμπα-
νέλου, επιστημονική συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επι-
σήμαναν το διαμορφούμενο ρόλο της συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης και τη διάσταση της 
ποιότητας ως βασική προϋπόθεση ενίσχυσης της 
συμμετοχής.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρ-
μης - καθηγητής σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, κ. Γιώργος Κουλαουζίδης τόνισε το 
ρόλο και τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλί-
κων στη διά βίου μάθηση. Η προϊσταμένη τμήματος 
εκπαίδευσης & κατάρτισης σε καταστήματα κρά-
τησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Διά 
Βίου Μάθησης,  κ. Πιέρα Λευθεριώτου αναφέρθηκε  
στην “Ανοικτή” Εκπαίδευση Ενηλίκων και επισήμανε 
προϋποθέσεις για την επίτευξή της και προβληματι-
σμούς για τη βελτίωση των εφαρμογών της.

Στο τέλος της ημερίδας ακολούθησαν ερωτήσεις και 
σύντομες παρεμβάσεις από τους παρευρισκόμενους 
που υπογράμμισαν επιμέρους πτυχές του πεδίου, 
ενώ οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώ-
πους στο πάνελ κάλυψαν μεγάλο εύρος των ερω-
τημάτων. Την αρχική παρουσίαση των στόχων της 
ημερίδας και το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε  
ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Πα-
ρασκευάς Λιντζέρης.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημερίδας και το συνοδευτικό υλικό στο link: https://imegsevee.gr/γεγονότα/
ημερίδα-παρουσίασης-έρευνας-κίνητρα-και-εμπόδια-στη-συμμετοχή-των-ενηλίκων-στη-διά-βίου-μάθηση-
στην-ελλάδα/

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
"Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των 

ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα" 

Τα σημαντικότερα 

εμπόδια στη 

συμμετοχή των 

ενηλίκων στην δια 

βίου μάθηση στην 

Ελλάδα

2011 2013 2016

Κόστος συμμετοχής 46,9* 44,1 38,1

Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 11,9 12,9 16,1

Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών 8,5 12,1 13,5

Έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα σεμινάρια που 
γίνονται

5,9 5,3 6,5

Δυσκολία μετακίνησης προς τον τόπο που γίνεται το σεμινάριο 4,9 3,1 5,1

Η ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είναι στα 
επιθυμητά επίπεδα

3,3 2,6 11,1

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που δεν 
μπορώ να παρακολουθήσω

3,2 3,5 4,6

Μεγάλη διάρκεια σεμιναρίων 2,1 2,6 1,9

Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας άλλου συγγενικού προσώπου 2,0 0,9 ---

Έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών 1,9 1,2 1,9
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Το πρόγραμμα Erasmus+ 
«Εκπαίδευση των κοινωνι-
κών εταίρων για την εθνο-

τική ποικιλομορφία στις ΜμΕ» 
(MigrAID), το οποίο χρηματοδοτεί-
ται από το Ίδρυμα Διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά 
Βίου Μάθησης της Κύπρου (IDEP) 
και συντονίζεται από το Ινστιτού-
το Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), 
ολοκλήρωσε ερευνητική δράση 
με τίτλο «Μια ερευνητική μελέτη 
για την ένταξη των μεταναστών 
και την εθνοτική ποικιλομορφία 
στις ΜμΕ. Συγκριτική ανάλυση σε 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρο, 
Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία». 
Η έρευνα αποτελείται από δύο 
μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί 
μια συγκριτική αναλυτική έκθεση 
που αποσκοπεί στην τεκμηρίωση 
των υφιστάμενων πολιτικών εν-
σωμάτωσης, της νομοθεσίας, των 
πρακτικών, των κενών, των προ-
βλημάτων και των προκλήσεων 
των συμμετεχουσών χωρών. Ποι-
οτικές, δευτερογενείς πηγές (π.χ. 

σχετική νομοθεσία, ερευνητικές 
μελέτες, εθνικές εκθέσεις κ.λπ.) 
συγκεντρώθηκαν από τις εθνικές 
ομάδες εργασίας του έργου για 
τις ανάγκες της έκθεσης CAR. Το 
δεύτερο μέρος συνίσταται σε μια 
επιτόπια μελέτη που εξέτασε τις 
στάσεις, τις σκέψεις, τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες κατάρτισης και 
τις ανάγκες των συνδικαλιστών 
και των στελεχών επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με ΜμΕ των 
οποίων το προσωπικό απασχολεί 
λιγότερο από 50 άτομα. Ένα κοινό 
σχέδιο ερωτηματολογίου ποσοτι-
κής έρευνας διανεμήθηκε και συ-
μπληρώθηκε από συνδικαλιστές 
και στελέχη επιχειρήσεων σε κάθε 
χώρα στην οποία αναπτύχθηκε το 
έργο. 
Η μελέτη φέρνει στο προσκήνιο 
βασικά θέματα και προκλήσεις 
που απαιτούν την προσοχή (1) 
των φορέων λήψης αποφάσεων 
και των ατόμων σε διαφορετικά 
επίπεδα διακυβέρνησης και 2) 
της ερευνητικής κοινότητας που 

ασχολείται με την ένταξη των 
μεταναστριών/μεταναστών στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνία. 
Μια από τις κοινές βασικές προ-
κλήσεις των συμμετεχουσών χω-
ρών θεωρείται η πλήρης εφαρ-
μογή των διατάξεων των οδηγιών 
για την ισότητα που σχετίζονται 
με τους μετανάστες/τις μετανά-
στριες. Σε σχέση με τις οδηγίες, η 
Κύπρος αντιμετωπίζει μια ιδιαίτε-
ρη πρόκληση, επειδή οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών αποκλείονται από 
την οδηγία για την ισότητα στην 
απασχόληση και, επιπλέον, απο-
λαμβάνουν μόνο περιορισμένα 
εργασιακά δικαιώματα, παροχές 
απασχόλησης και συντάξεις, σε 
σύγκριση με τις υφιστάμενες συν-
θήκες στις άλλες συμμετέχουσες 
χώρες. Μια άλλη βασική διαπί-
στωση του έργου σχετίζεται με τις 
συλλογικές συμβάσεις. Παρά το 
γεγονός ότι οι συλλογικές συμβά-
σεις προσφέρουν, θεωρητικά, γε-
νική προστασία του εργατικού δυ-
ναμικού στις/στους μετανάστριες/

μετανάστες ή σε συγκεκριμένες 
ομάδες ή σε συγκεκριμένους το-
μείς της αγοράς εργασίας, στην 
πράξη οι μετανάστες/ριες εργαζό-
μενοι/νες συχνά υφίστανται δια-
κρίσεις με τη λήψη χαμηλότερων 
αμοιβών και παροχών από τους 
γηγενείς. Επιπλέον, οι συλλογικές 
συμβάσεις σπάνια εισάγουν συ-
γκεκριμένα μέτρα για την ένταξη 
των μεταναστών/ριών στην αγο-
ρά εργασίας. Η έλλειψη προγραμ-
μάτων κατάρτισης σχετικά με τη 
διαχείριση της ποικιλομορφίας 
για τους συνδικαλιστές/λίστριες 
και τα στελέχη επιχειρήσεων που 
οργανώνονται συστηματικά είναι 
επίσης ένα βασικό εύρημα που 
αφορά όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες. Επιπλέον, παρατηρείται ότι 
σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες 
υπάρχει ένα είδος θεσμικής διευ-
θέτησης το οποίο προβλέπει τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταί-
ρων στον κοινωνικό διάλογο σε 
σχέση με τη διαμόρφωση των πο-
λιτικών ενσωμάτωσης. Ωστόσο, 

οι κοινωνικοί εταίροι και ιδιαίτερα 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
αναπτύσσουν τις δικές τους πο-
λυδιάστατες πρωτοβουλίες για 
την προώθηση της ένταξης των 
μεταναστριών/στών στην αγορά 
εργασίας και την κοινωνία.   
Τα ευρήματα της μελέτης πεδίου 
εργασίας δείχνουν ότι οι κοινω-
νικοί εταίροι, γενικά, τηρούν θετι-
κή στάση απέναντι στην εθνοτική 
ποικιλομορφία και ένταξη, αλλά 
συγχρόνως φαίνονται αβέβαιοι 
για τα οφέλη που συνεπάγεται η 
εθνοτική ποικιλομορφία για τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμε-
νους/ες. Η έλλειψη κατάλληλων 
πρακτικών διαχείρισης διαφόρων 
εθνοτικών ομάδων στις επιχειρή-
σεις και στις ΜμΕ, ειδικότερα, θε-
ωρείται από τους συμμετέχοντες 
ως το κύριο θέμα παρά η ίδια η 
εθνοτική ποικιλομορφία. Τα ευρή-
ματα, επίσης, δείχνουν ότι υπάρ-
χουν πολλά περιθώρια βελτίωσης 
στις οργανωτικές πρακτικές των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 

και των επιχειρήσεων όσο αφο-
ρά την ένταξη. Οι συνδικαλιστές 
στις συμμετέχουσες χώρες πρέπει 
να λάβουν σοβαρότερα υπόψη 
το ζήτημα της εθνοτικής ποικιλο-
μορφίας όταν διαπραγματεύονται 
τη σύναψη ή την ανανέωση συλ-
λογικών συμβάσεων. Τα στελέ-
χη επιχειρήσεων, από την άλλη 
πλευρά, πρέπει να εφαρμόσουν 
πρακτικές ένταξης από τη βάση 
προς τα πάνω, οι οποίες θα απο-
φέρουν θετικά αποτελέσματα για 
τους/τις εργαζόμενους/ες και τις 
επιχειρήσεις, αντί για αποφάσεις 
από την κορυφή προς τα κάτω οι 
οποίες λαμβάνονται κυρίως για 
τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα 
συστήματα ή πρότυπα ποιότητας 
στις αντίστοιχες τοποθεσίες.

«Εκπαίδευση των κοινωνικών εταίρων για 
την εθνοτική ποικιλομορφία στις ΜμΕ»
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Με βάση την παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ, ως θετικά σημεία του πολυνομοσχεδί-
ου μπορούν να αναφερθούν:

 � η ρύθμιση  για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό προς ρύθμιση και των 
οφειλών που γεννήθηκαν έως και 31.12.2017  

 �  η διάταξη με την οποία προβλέπεται έκπτωση των ασφαλιστικών εργοδο-
τικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στην περί-
πτωση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Αντίστοιχα θετική είναι η 
κατάργηση του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα, καθώς είχε δημιουργήσει 
σωρεία προβλημάτων και είχε παγώσει την αγορά

 � οι επιπρόσθετες μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στην 
κατηγορία των επιχειρήσεων για τις οποίες το πλαίσιο αδειοδότησης είναι 
πιο απλοποιημένο

Αντιθέτως, έντονο προβληματισμό δημιουργούν τα ακόλουθα σημεία:

 �  η επίτευξη υπερπλεονασμάτων δεν πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο 
της κυβέρνησης. Αντίθετα, πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνή-
σουν σε μια σταδιακή μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις, του ΦΠΑ και 
του ΕΝΦΙΑ 

 �  η μείωση του αφορολόγητου και η περαιτέρω περικοπή των συντάξεων, 
παρά τις όποιες προβλέψεις για εισαγωγή αντίμετρων και μείωσης της 
φορολογίας αφήνει εκτεθειμένα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε κίνδυνο 
φτώχειας 

Παρέμβαση της 
ΓΣΕΒΕΕ επί του Σ/Ν

“Διατάξεις για 

την ολοκλήρωση 

της Συμφωνίας 

Δημοσιονομικών Στόχων 

και Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων - 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2019 – 2022”

 �  η επιτάχυνση της πώλησης των δανείων σε funds, με την άρση της υποχρέωσης των τραπεζών για 12μηνη ενημέ-
ρωση, την άρση του διακανονισμού των οφειλών σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας και σε συνδυασμό με την 
πρόβλεψη για άτυπη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένου της ηλεκτρονικής ενημέρωσης,  
δεν εξυπηρετεί τη διαφάνεια και την πάταξη των στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά οδηγεί σε ακραίες κοινωνικές 
καταστάσεις και απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι του τραπεζικού συστήματος

 �  η συσχέτιση της εξυπηρέτησης χρέους με την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου θα οδηγήσει σε μια διαρκή ομηρία 
της χώρας στις διαθέσεις των πιστωτών θα έπρεπε να ανασταλεί μέχρι να υπάρξει μια οριστική διευθέτηση στο ζή-
τημα του δημόσιου χρέους

 �  σε ότι αφορά τα εργασιακά και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού η ΓΣΕΒΕΕ έχει κατ’ επανάληψη υποστηρίξει η 
διαδικασία αυτή να γίνεται μέσα από την διαπραγμάτευση εργοδοτών και εργαζομένων για την κατάρτιση και υπο-
γραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση του Κράτους 

ΗΜΕΡΙΔΑ
Περιφέρειας Αττικής

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

Στην ημερίδα που πραγματοποίησαν την Τετάρτη 6 Ιούνι-
ου, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτού-
το Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), έγινε παρουσίαση του Προ-

γράμματος «Ευρωπαϊκό Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και 
2ης ευκαιρίας επιχειρηματιών», καθώς και των πρώτων αποτελεσμάτων από τη 

μέχρι τώρα στήριξη επιχειρήσεων, από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ.

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηριχθούν δωρεάν 600 μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις  που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Αττική. 

Στην εκδήλωση, απεύθυνε χαιρετισμό η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρένα Δούρου, η οποία ανα-
φέρθηκε στην σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μέσω του μνημονίου 

που έχει υπογραφεί και τόνισε ότι αυτή «παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τη συμμετοχή και την προ-
ώθηση μιας κρίσιμης σημασίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας», προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι «να μην ξα-

νακάνουμε τα λάθη του παρελθόντος, και να οικοδομήσουμε ένα νέο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο 
ανάπτυξης».

Από την πλευρά του Ινστιτούτου, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Καββαθάς ανέφερε ότι στοίχημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι 
αφενός οι ωφελούμενοι να δείξουν σημάδια βελτίωσης, με την βοήθεια που θα πάρουν από το πρόγραμμα, αφε-
τέρου η προσαρμογή του Σκανδιναβικού, επιτυχημένου μοντέλου στα Ελληνικά δεδομένα καθώς και η δημιουργία 
συμμαχιών, συνεργειών και δικτυώσεων που θα καταστήσουν το νέο «Ελληνικό» μοντέλο βιώσιμο και άξιο συνέχι-
σης και μετά το τέλος της πιλοτικής εφαρμογής.
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Η πρώτη δράση ονομάζεται Ψηφιακό 
Βήμα και αφορά επιχειρήσεις που θέλουν 
να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήμα-
τα αφού προσδιορίσουν αρχικά τις ψηφι-
ακές τους ανάγκες. Στη συνέχεια υποβάλ-
λουν το επενδυτικό τους σχέδιο, το οποίο 
μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες όπως 
προμήθεια νέων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ηλεκτρονικό 
κατάστημα, Διαδικτυακές Υπηρεσίες (πχ 
φιλοξενία, διαφήμιση) κοκ. Η δράση αφο-
ρά επενδυτικά σχέδια από 5.000€ έως 
50.000€ και επιδοτεί κατά 50% τις δαπά-
νες που περιλαμβάνονται σε αυτά. 

Αντίστοιχη λογική και στόχευση (πολύ μι-
κρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) έχει και 
η δράση Ψηφιακό Άλμα όπου το επενδυ-
τικό σχέδιο ναι μεν περιλαμβάνει τις ίδιες 
κατηγορίες δαπανών και ποσοστά επιδό-
τησης, αλλά προσβλέπει σε ακόμα μεγα-
λύτερα αποτελέσματα ψηφιακής αναβάθ-
μισης για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 
Στη λογική αυτή, ο προϋπολογισμός κάθε 
σχεδίου κυμαίνεται σε υψηλότερα όρια 
επένδυσης, από 55.000 € έως 400.000 €. 

Αποκλειστικά για τις μεσαίες επιχειρήσεις προκηρύχθη-
κε η δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός που στοχεύει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, επενδύοντας 
στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους σε μηχανήματα 
και εξοπλισμό και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποί-
ησης & πιστοποίησης. Η δράση αφορά επενδυτικά σχέ-
δια από 50.000 € έως 400.000 €, επιδοτεί κατά 50% τις 
δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτά και είναι ανοιχτή 
για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσι-
μου προϋπολογισμού

Τέλος προκηρύχθηκε δράση που αφορά σε συνεργασί-
ες Δήμων με Εμπορικούς Συλλόγους ή Επιμελητήρια για 
την ανάπτυξη Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου και στοχεύει 
στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότη-
τας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικό-
τερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστι-
κούς πόρους και τουριστική δυναμική. 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Στο Κείμενο Γνώμης "Μαθητεία και μικρές 
επιχειρήσεις: θεσμικό πλαίσιο και προτά-
σεις γιατη βελτίωση του συστήματος" πα-
ρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της μαθη-
τείας στις μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι 
προτάσεις για τη βελτίωση του. Η μαθητεία 
αποτελεί ιδιαίτερη μορφή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, η οποία συνιστά σημαντικό 
στρατηγικό πλεονέκτημα για μια επιχεί-
ρηση. Πρόκειται για συνδυασμό εργασίας 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος 
προσφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές, 
δηλαδή και στον επιχειρηματία και στον 
μαθητευόμενο. Στην Ελλάδα μέχρι πρότι-
νος το μοναδικό οργανωμένο σύστημα μα-
θητείας ήταν εκείνο των Επαγγελματικών 
Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, το οποίο χρονο-
λογείται ήδη από το 1952. Σύμφωνα όμως 
με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η μαθητεία θα 
παρέχεται παράλληλα από τις ΕΠΑΣ του 
ΟΑΕΔ, τα ΕΠΑΛ και τα δημόσια ΙΕΚ. Το συ-
γκεκριμένο σύστημα έχει μεταβατικό χαρα-
κτήρα, καθώς το 2021 προβλέπεται η συ-
νολική επαναξιολόγησή του.

Στο Ενημερωτικό Σημείωμα "Οι απόψεις 
των Ευρωπαίων πολιτών για την Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση" 
παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία 
των αποτελεσμάτων της έρευνας του 
CEDEFOP για τις απόψεις των ευρωπαί-
ων πολιτών για την Επαγγελματική Εκ-
παίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ). Η μελέτη 
του CEDEFOP βασίζεται στην άποψη ότι 
οι αντιλήψεις τόσο των μαθητών όσο και 
των οικογενειών για την ΕΕΚ συχνά την 
καθιστούν θύμα της εικόνας και των στε-
ρεοτύπων μετατρέποντας της σε μια λι-
γότερο ελκυστική εκπαιδευτική επιλογή. 
Με βάση τα πορίσματα της έρευνας του 
CEDEFOP στο Ενημερωτικό Σημείωμα 
επιχειρείται να τεθούν και ορισμένα ζη-
τήματα που συχνά απουσιάζουν από τον 
δημόσιο διάλογο για την επαγγελματική 
εκπαίδευση όπως ότι αυτή δεν μπορεί να 
ειδωθεί διακριτά από τις «φιλοδοξίες» 
των οικογενειών για τα παιδιά τους. 

Στο Ενημερωτικό Σημείωμα "Συμφιλίω-
ση Επαγγελματικής - οικογενειακής/Προ-
σωπικής ζωής. Διεθνείς και ευρωπαϊκές 
τάσεις. Η περίπτωση των γυναικών επι-
χειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων" 
παρουσιάζονται οι επικρατούσες τάσεις 
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
οι ισχύουσες πολιτικές εξισορρόπησης 
επαγγελματικής-οικογενειακής/προσωπι-
κής ζωής για αυτοαπασχολούμενους και 
επιχειρηματίες, με επικέντρωση στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας. Το ζήτημα εξισορ-
ρόπησης επαγγελματικής- οικογενειακής/
προσωπικής ζωής καθώς φαίνεται να επη-
ρεάζει πολλούς και σημαντικούς τομείς. 
Στον τομέα της οικονομίας, ευθύνεται για 
τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που 
οδηγούν στο έμφυλο μισθολογικό και συ-
νταξιοδοτικό χάσμα. Στον κοινωνικό τομέα 
επηρεάζει την κατανομή καθηκόντων στη 
δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, οδηγώντας 
σε αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων, 
ενώ εμφανείς είναι οι επιδράσεις του και 
στο δημογραφικό τομέα. Ακριβώς λόγω 
των πολύπλευρων συνεπειών του, το ζή-
τημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος της διεθνούς  και ευρωπαϊκής 
πολιτικής.

Στο Ενημερωτικό "Σημείωμα Ευρωπαϊκή 
Ατζέντα για Την Εκπαίδευση και Κατάρ-
τιση Ενηλίκων" επιχειρείται να παρουσι-
αστεί το περιεχόμενο και οι δράσεις του 
έργου «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκ-
παίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων» και 
να αναδείξει τη σημασία της δια βίου μά-
θησης κα τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 
στην εργασιακή και κοινωνική ζωή τους. 
Η «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευ-
ση και Κατάρτιση Ενηλίκων» ανταποκρι-
νόμενη στα σημεία αναφοράς που έχουν 
τεθεί από το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία για την Εκπαίδευση και την 
Κατάρτιση είναι ένα ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης όλων των εμπλεκομένων στο κοι-
νωνικό και εκπαιδευτικό «γίγνεσθαι» σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο σχετικά με τη σημασία της διά 
βίου μάθησης για την κοινωνική συνοχή.

Ενημερωτικά Σημειώματα, Κείμενα Γνώμης, Ερευνητικά Κείμενα 
και Μελέτες είναι οι βασικές εκδοτικές σειρές όπου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει, των με-
λετών και της παρακολούθησης πολιτικών. 

Οι δημοσιεύσεις που παρουσιάζονται εδώ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Θε-

σμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το 

έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαί-

δευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Παρουσίαση δράσεων 
Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2018

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

κ. Γ. Καββαθά στη δημόσια ακρόα-

ση της ΕΟΚΕ για την βελτίωση των 

πολιτικών της Ε.Ε. για τις ΜμΕ

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Εγκαίνια του Εργαστηρίου Γαστρο-

νομίας, που στεγάζεται στο κτήριο 

της ΓΣΕΒΕΕ και αποτελεί συνεργα-

σία του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ με την Ομο-

σπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών 

Ζαχαροπλαστών Ελλάδας και τη Λέ-

σχη Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος, 

η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία 

για την δημιουργία του  

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Συμμετοχή του προέδρου της ΓΣΕ-

ΒΕΕ κ. Γ Καββαθά  στη Σύσκεψη του 

Υπ. Οικονομίας με θέμα τα Κόκκινα 

Δάνεια και τα Χρηματοδοτικά Εργα-

λεία υπό τον κ. Δραγασάκη 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Παρουσίαση εξαμηνιαίας Έρευνας 

Οικονομικού Κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕ-

ΒΕΕ, για τις μικρές επιχειρήσεις

10 ΜΑΪΟΥ 2018

Υπογραφή μνημονίου συνεργασί-

ας μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του 

τμήματος Οικονομικού Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών

16 ΜΑΪΟΥ 2018

Συνάντηση αντιπροσωπείας της 

ΓΣΕΒΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόε-

δρο κ. Γ. Καββαθά, με τον Μακαρι-

ότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 

Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’, 

αναφορικά με θέματα στήριξης των 

Μοναστηριακών προϊόντων και των 

προϊόντων μικρών παραγωγών

30 ΜΑΪΟΥ 2018

Κινητοποιήσεις της ΓΣΕΒΕΕ σε 

συνεργασία με άλλους κοινωνικούς 

φορείς, στο πλαίσιο της Πανε-

θνικής Ημέρας Δράσης, ενάντια 

στη λιτότητα, την ανεργία και την 

υπερφορολόγηση 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη 

συνάντηση εργασίας με τον 

Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κ. Β. Ντομπρόβσκις, στην 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα, αναφορικά 

με νομισματικά και χρηματοπιστω-

τικά θέματα

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην 

ετήσια συνάντηση των φορέων, με 

την Επιτροπή Οικονομικής και Νο-

μισματικής Πολιτικής του Ευρωκοι-

νοβουλίου (ECON) για την πραγ-

ματοποίηση ενδελεχούς ελέγχου 

στα προγράμματα δημοσιονομικής 

στήριξης

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Συμμετοχή του Προέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά στην ετήσια 

συνάντηση εποπτείας του ΔΝΤ με 

τους κοινωνικούς φορείς στην Ελλά-

δα, αναφορικά με θέματα δημοσι-

ονομικών πολιτικών, επενδύσεων, 

κίνησης κεφαλαίων και αγοράς 

εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τις δράσεις και τις παρεμ-

βάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επισκεφθείτε τις 

ιστοσελίδες www.gsevee.gr,
 www.imegsevee.gr, 

www.kekgsevee.gr
www.facebook.com/imegsevee 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχει-
ρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ συμμετέ-
χει ως εταίρος στο Έργο «LIVE 

SKILLS» (Δημιουργική οικονομία με 
έμφαση στους τομείς Οπτικοακουστι-
κών μέσων και ζωντανών παραστά-
σεων) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+. Στο έργο 
συμμετέχουν εννέα εταίροι από τέσ-
σερις χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελ-
λάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία) και επι-
κεφαλής εταίρος είναι το Βρετανικό 
Συμβούλιο. Σκοπός του Έργου είναι να 
αντιμετωπίσει την έλλειψη οριζοντίων 
επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιο-
τήτων στους δημιουργικούς κλάδους 
των οπτικοακουστικών μέσων και των 
ζωντανών παραστάσεων, βελτιώνο-
ντας με τον τρόπο αυτό τη συνάφεια 
της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης των χωρών 
που συμμετέχουν. To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, το 
συντονισμό και την υλοποίηση του 
ερευνητικού μέρους του έργου που 
αφορά στη διερεύνηση αναγκών για 
δεξιότητες στους δημιουργικούς κλά-
δους στις τέσσερις χώρες της περιο-
χής συνεργασίας.

Tην Παρασκευή 1.6.2018 πραγματο-
ποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα του 
έργου “LIVE SKILLS”, στην Εθνική 
Μουσική Ακαδημία της Βουλγαρίας, 
στη Σόφια. Η ημερίδα διοργανώθη-
κε από το Διεθνές Φεστιβάλ «Μου-
σικές εβδομάδες στη Σόφια» και το 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
«Διοίκηση Μουσικών Βιομηχανιών» 
της Εθνικής Μουσικής Ακαδημίας της 
Βουλγαρίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιά-
στηκαν από τον υπεύθυνο του έργου 
“LIVE SKILLS” για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. 
Δημήτρη Γιακούλα τα αποτελέσματα 
της έρευνας για τις τάσεις και τις ανά-
γκες επιχειρηματικών και ψηφιακών 
δεξιοτήτων των δημιουργικών και πο-
λιτιστικών κλάδων στην Ευρώπη.

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέδει-
ξε μία σειρά από σημαντικά ευρή-
ματα αναφορικά με τις τρέχουσες 
τάσεις στους κλάδους αυτούς, σε 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ρου-
μανία και  Βουλγαρία, καθώς και τα 
ατομικά χαρακτηριστικά και τις ανά-
γκες σε επιχειρηματικές και ψηφιακές 
δεξιότητες των επαγγελματιών και 

απασχολούμενων στους κλάδους των 
οπτικοακουστικών μέσων και των ζω-
ντανών παραστάσεων.

Η έρευνα θα είναι σύντομα διαθέσι-
μη σε αγγλικά, βουλγαρικά, ελληνι-
κά και ρουμανικά.  Τα αποτελέσματα 
της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις 
ανάγκες δεξιοτήτων θα αποτελέσουν 
εισροή για την πιλοτική ανάπτυξη 
προγραμμάτων μαθημάτων για δύο 
επιλεγμένα επαγγέλματα στην επόμε-
νη φάση του έργου. Τα υπόλοιπα ευ-
ρήματα της έρευνας θα συνοψιστούν 
στην τελική έκθεση, καθώς και στον 
οδηγό καλών πρακτικών και επιλεγ-
μένων περιπτώσεων, οι οποίες θα 
προκύψουν από την υλοποίηση του 
έργου.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
έργου https://www.live-skills.eu/  και 
εγγραφείτε στο newsletter του  htt-
ps://www.live-skills.eu/newsletter.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "LIVE SKILLS" ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΘΗΝΑ
Αριστοτέλους 46, 104 33
Τηλ.: 210 8846852
Φαξ: 210 8846853
info@imegsevee.gr 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστημίου 170, 264 43 
Πάτρα
Τηλ.: 2610 438557
Φαξ: 2610 461766
patra@imegsevee.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κωλέττη 24, 546 27
Τηλ.: 2310 545967
Φαξ: 2310 546275
thessaloniki@imegsevee.gr
ΚΡΗΤΗ
Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 361040
Φαξ: 2810 361150
iraklio@imegsevee.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καστοριάς 2α, 413 35 Λάρισα
Τηλ.: 2410 579876
Φαξ: 2410 579878
larisa@imegsevee.gr
ΉΠΕΙΡΟΣ
Σταύρου Νιάρχου 94, 45 500
Ιώαννινα
Τηλ.: 26510 44727
Φαξ: 26510 44541
ioannina@imegsevee.gr


