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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ         
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΔΙΑΚΥΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 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»

Το α’ εξάμηνο του 2018 συνδέεται σε ένα βαθμό με την αναμενόμενη 

έξοδο της ελληνικής οικονομίας από τα προγράμματα δημοσιονο-

μικής προσαρμογής. Αποτελεί την 3η συνεχόμενη εξαμηνία έρευνα 

όπου είναι εμφανής η βελτίωση στους δείκτες οικονομικού κλίματος, που 

επιτυγχάνεται ωστόσο αργά αλλά σταθερά. Συμβαδίζει με την σταθερή βελ-

τίωση των μακροοικονομικών δεικτών (μείωση της ανεργίας, επίτευξη των 

δημοσιονομικών στόχων, βελτίωση των όρων του εξωτερικού εμπορίου), 

αλλά και άλλων δεικτών (θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρή-

σεων, ισχυρές επιδόσεις σε ορισμένους κλάδους όπως του τουρισμού). 

Τα βασικά συμπεράσματα είναι:

Α) Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πλέον προσαρμόσει την 

δραστηριότητα τους μέσα σε ένα περιοριστικό οικονομικό περιβάλλον και 

αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και την αργή τους ανάκαμψη.

Β)  Έχει παγιωθεί ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονο-

μία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς 

τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού έκανε αισθητή 

την παρουσία της το καλοκαίρι του 2015, με αποτέλεσμα οι μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επιβίωσαν στην πρώτη φάση της ύφεσης 

(2010-2014), να δυσκολεύονται να επανακάμψουν. Παράλληλα, έχει ανα-

πτυχθεί μια δεύτερη εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν 

μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε μια δύ-

σκολη συγκυρία διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον, και εκεί-

νων των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες συνεχίζουν 

να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Στην έρευνα οικονομικού κλίματος Ιουλίου 2018 καταγράφεται σαφέστατη 

βελτίωση των θετικών προβλέψεων, η οποία όμως αντισταθμίζεται σε ένα 

βαθμό από υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες. 

Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2018 εξακολουθεί να επιβεβαιώνει την υπόθεση της σταθεροποίησης και στα-

διακής ανάκαμψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς σημειώνεται ιστορικό υψηλό 8ετίας, τόσο στο 

δείκτη σταθερότητας (39%) όσο και της βελτίωσης (13,8%). Η χώρα μας ακολουθεί μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα τις θετικές τάσεις που εμφανίζει το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο ΜΜΕ της UEAPME, με υπαρκτό το χάσμα 

μεταξύ Βορρά και περιφέρειας της ΕΕ.

Ρευστότητα – Επενδύσεις

Παρά την ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία, 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνουν επιδείνωση της κατάστασης ρευ-

στότητας. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την εικόνα σταδιακής επενδυτικής επαναφοράς για ένα υψηλότερο 

ποσοστό επιχειρήσεων (15,1% από 11,1%), το οποίο ωστόσο παραμένει περιορισμένο. Η χαμηλή επενδυτι-

κή εμπιστοσύνη και η απουσία ή αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν μόνιμο 

διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και ως τέτοιο επηρεάζει τις 

προοπτικές ανάκαμψης των κλάδων στους οποίους κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι μόλις το 7,1 % των επιχειρήσεων έχουν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε κάποια τράπεζα ενώ μόλις 

στο 3,1% των επιχειρήσεων το αίτημα αυτό εγκρίθηκε. Το γεγονός ότι 9 στις 10 ΜμΕ δεν απευθύνονται στις 

τράπεζες για χρηματοδότηση αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα και ένα σημαντικό διαθρωτικό πρόβλημα 

 X  Ο δείκτης βιωσιμότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συνεχίζει να βελτιώνεται καταγρά-

φοντας την καλύτερη επίδοση κατά την 8ετία. Παρά ωστόσο το θετικό αυτό εύρημα, ο δείκτης ανασφά-

λειας και φόβου για την πορεία της επιχείρησης διατηρεί υψηλές τιμές. Το 31,4% των επιχειρήσεων 

θεωρεί αρκετά και πολύ πιθανό να κλείσει το επόμενο διάστημα (έναντι 34,5% του προηγούμενου εξα-

μήνου και 38,1% της αντίστοιχης έρευνας του Ιουλίου του 2017). 

 X  Τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρούνται η υψηλή φορολογία, η έλλει-

ψη ρευστότητας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η χαμηλή ζήτηση 

 X  Οι τάσεις αποκλιμάκωσης της ανεργίας που αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (19,5% 

τον Μάιο του 2018) καταγράφονται και στην αποτίμηση της έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την 

απασχόληση όπου μάλιστα για πρώτη φορά καταγράφονται περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις 

(10,8% έναντι 6,1%). Οι προοπτικές ωστόσο για το επόμενο διάστημα είναι αρνητικές κυρίως λόγω της 

εποχικότητας.

Γράφημα 1- Δείκτης οικονομικού κλίματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, UEAPME (SME Barometer)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
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Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, εργοδότες 

και συμβοηθούντα μέλη των οικογενειακών επιχει-

ρήσεων συγκροτούν μία ιδιαίτερη ομάδα εργαζο-

μένων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. 

Κοινό τους γνώρισμα, η επιλογή τους στην αυτο-

απασχόληση. Μία επιλογή που παραμένει δημοφι-

λής είτε σε περιόδους έντονης ύφεσης είτε σε συν-

θήκες δυναμικής ανάπτυξης. 

Από το 2005 έως το 2017, στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση των 28 κρατών-μελών καταγράφονται ως αυ-

τοαπασχολούμενοι σταθερά περισσότερα από 35,5 

εκατ. άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Την ίδια περί-

οδο, τα ποσοστά της αυτοαπασχόλησης ως προς τη 

συνολική απασχόληση, ήταν σταθερά υψηλότερα 

του 15,5% (Βάση δεδομένων ΟΟΣΑ).

Τα παραπάνω μεγέθη δεν έφθιναν παρά την συνε-

χή κλαδική αναδιάρθρωση της οικονομίας και τις 

μεταβολές που επήλθαν από το 2008 και έπειτα με 

την χρηματοπιστωτική κρίση. Χαρακτηριστικά, ενώ 

η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (παραδοσια-

κός τομέας αυτοαπασχόλησης) μειώθηκε δραματι-

κά, αντίθετα ενισχύθηκε η απασχόληση στον τομέα 

των υπηρεσιών και από το 2008 που ξεκίνησε να 

φθίνει η συνολική απασχόληση, η αυτοαπασχόλη-

ση σε πραγματικές τιμές έφθινε αναλογικά και πε-

ρισσότερο συγκρατημένα.

Στην Ελλάδα (υψηλός αριθμός αυτοαπασχολού-

μενων στον πρωτογενή τομέα, όπως και εμπόρων, 

επαγγελματιών) η αυτοαπασχόληση το 2017 απο-

τελούσε σχεδόν το 1/3 της συνολικής απασχόλη-

σης. Ενώ από το 1981 έως το 2007 η μείωση του 

ποσοστού αυτοαπασχόλησης στην χώρα ήταν -με 

ελάχιστες εξαιρέσεις- συνεχής, από το 2008 (35%) 

μέχρι το 2013 (37%) τα ποσοστά ενισχύονται. Η 

ενίσχυση αυτή συντηρήθηκε σε σημαντικό βαθμό 

από την ίδια την κρίση, που ώθησε κατά ανάγκη τα 

άτομα στην αυτοαπασχόληση, ελλείψει άλλων επι-

λογών απασχόλησης.

Κατά θέση στο επάγγελμα, όπως αποτυπώνεται 

στην ακόλουθη εικόνα, το 2017 οι εργαζόμενοι για 

δικό τους λογαριασμό (αυτοαπασχολούμενοι χω-

ρίς προσωπικό) αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα το 

22,8% της συνολικής απασχόλησης, οι εργοδότες 

(αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό) το 7,3% και 

τα συμβοηθούντα μέλη (βοηθοί στην οικογενειακή 

επιχείρηση) το 3,9%.

Η επιλογή της αυτοαπασχόλησης ωστόσο έχει 

προκλήσεις και εμπόδια, καθώς όπως προκύπτει 

από ευρήματα έρευνας της Eurofound, σχεδόν 1 

στους 4 αυτοαπασχολούμενους στην Ε.Ε. δυσκο-

λεύεται να ανταπεξέλθει στις ευθύνες της επιχεί-

ρησης του, ενώ σχεδόν 1 στους 2 δηλώνει ανα-

σφάλεια σε περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό και στις δύο περιπτώσεις 

(δυσκολία + ανασφάλεια) καταγράφεται στην Ελ-

λάδα, όπως και το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπα-

σχολούμενων στην Ευρώπη.

Μία κοινή τάση επίσης στην πλειοψηφία των 

χωρών, αφορά στην ενίσχυση του ποσοστού 

των αυτοαπασχολούμενων που εργάζονται σε 

καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, σε 

πολλές χώρες, το φαινόμενο αυτό ενισχύεται ση-

μαντικά την τελευταία δεκαετία εξαιτίας και των 

νέων ευκαιριών που αναδεικνύονται στις οικονο-

μίες όπου κυριαρχούν οι ευέλικτες και προσωρι-

νές μορφές εργασίας. Η νέα αυτή τάση, απορρέει 

από την άνθηση της οικονομίας του διαμοιρα-

σμού (“sharing economy”) και αναφέρεται συχνά 

ως “gig economy”, με τα πραγματικά της νούμερα 

ενδεχομένως να είναι αρκετά υψηλότερα από τα 

εκτιμώμενα, συμπεριλαμβάνοντας και τους αυ-

τοαπασχολούμενους που εκμεταλλεύονται την 

τάση αύτη ως συμπληρωματική (και σε αρκετές 

περιπτώσεις κύρια) πηγή εισοδήματος.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, το ερευνητικό κεί-

μενο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο "Η αυτοαπασχό-

ληση στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Διαχρονική 

επιλογή και ανθεκτική πραγματικότητα", το οποίο 

εκπονήθηκε από το επιστημονικό στέλεχος του 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, εστίασε με 

λεπτομέρεια στη μελέτη του φαινομένου, ανα-

δεικνύοντας βασικά συμπεράσματα και ευρή-

ματα από πρόσφατες βιβλιογραφικές πηγές και 

βάσεις δεδομένων στο πεδίο, χαρτογραφώντας 

το προφίλ και το περιβάλλον των αυτοαπασχο-

λούμενων στην Ευρώπη και επισημαίνοντας τις 

σύγχρονες τάσεις που αναμένεται να επιδράσουν 

σημαντικά στη διαμόρφωση πολιτικών απασχό-

λησης και επιχειρηματικότητας.

Συμβοηθούντα και
μη αμειβόμενα μέλη 

του νοικοκυριού
3,9

Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό
22,8

Εργοδότες
7,3

Μισθωτοί
66,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Στο Ενημερωτικό Σημείωμα με τίτλο "Το νέο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων και το 
ελληνικό σύστημα διάγνωσης αναγκών 
επαγγελμάτων και σύξευξης δεξιοτήτων", 
το οποίο εκπονήθηκε από τον εκτελεστικό 
διευθυντή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Παρασκευά 
Λιντζέρη, παρουσιάζονται οι προτάσεις 
του νέου θεματολογίου για την Ευρώπη, 
οι προτάσεις του εθνικού μηχανισμού διά-
γνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, κα-
θώς και οι πρωτοβουλίες των κοινωνικών 
εταίρων. Στη βάση των ευρωπαϊκών πολι-
τικών ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργή-
θηκε στην Ελλάδα ο Μηχανισμός Διάγνω-
σης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας 
στο πλαίσιο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργα-
σίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). 
Η ΓΣΕΒΕΕ και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι 
συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του 
Μηχανισμού διάγνωσης αναγκών πραγμα-
τοποιώντας σχετικές μελέτες και Έρευνες.

Στο Ενημερωτικό Σημείωμα με τίτλο "Η νέα 
πρωτοβουλία της Ε,Ε. για την ανάπτυξη "δι-
αδρομών" αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
(Upskilling Pathways) στην ευρώπη", το οποίο 
εκπονήθηκε από το επιστημονικό στέλεχος 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αντώνη Αγγελάκη, επιχει-
ρείται να παρουσιαστεί το πλαίσιο εφαρμο-
γής της πρωτοβουλίας Upskilling Pathways. 
Η αρχή ότι κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανο-
μένων των ενηλίκων, έχει δικαίωμα σε ποι-
οτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση αποτελεί μία 
από τις 20 βασικές αρχές που προτείνονται 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοι-
νωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
νέα πρωτοβουλία "Διαδρομές αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων" προσφέρει ένα νέο ξεκίνη-
μα σε άτομα που έχουν ανάγκη από βασική 
ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω προσαρμοσμέ-
νων μαθησιακών πακέτων και αξιολογήσεων 
δεξιοτήτων για να τους βοηθήσουν να απο-
κτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, 
αριθμητικής και ψηφιακών δεξιοτήτων ή/και 
ενός ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων.

Στο Κείμενο Γνώμης με τίτλο  "Ο Ευρωπα-
ϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρι-
κή Σχέση (ECCP) στο πλαίσιο των Ευρω-
παϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων", το οποίο εκπονήθηκε από το 
επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
Δέσποινα Βαλάση, επιχειρείται να παρου-
σιαστεί το πλαίσιο εφαρμογής του Ευρω-
παϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Εται-
ρική Σχέση (ECCP) με έμφαση στις θέσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ για τη λειτουργία των Επιτρο-
πών Παρακολούθησης στην Ελλάδα. O 
ECCP θεσπίζει ένα σύνολο κοινών προδια-
γραφών προκειμένου να επιτευχθεί  ορθή  
διαβούλευση, συμμετοχή και διάλογος με 
τους εταίρους (σε περιφερειακό, εθνικό 
και τοπικό επίπεδο) για τον προγραμματι-
σμό και την εφαρμογή των πρωτοβουλιών 
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επεν-
δυτικών ταμείων αποσκοπώντας. Τα πα-
ραπάνω αποσκοπούν στην ενδυνάμωση 
των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών 
και των εταίρων που συμμετείχαν στην 
υλοποίηση έργων και δράσεων, διευκολύ-
νοντας με τον τρόπο αυτό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, εμπειρίας, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών κατά τη νέα προ-
γραμματική περίοδο.

Στο Ενημερωτικό Σημείωμα με τίτλο "Η 
συμμετοχή των κοινωνικών Εταίρων 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου", το οποίο εκπονήθηκε από το 
επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
Δημήτρη Γιακούλα, παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της έρευνας που υλοποί-
ησαν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των κοι-
νωνικών εταίρων για το βαθμό εφαρμο-
γής της αρχής της εταιρικότητας και του 
ενεργού ρόλου των κοινωνικών εταίρων 
στην υλοποίηση και παρακολούθηση 
των δράσεων του ΕΚΤ. Στο κείμενο ανα-
δεικνύονται ιδιαίτερα η οπτική των κοι-
νωνικών εταίρων στην Ελλάδα η οποία 
συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
τρέχουσα περίοδο καθώς η χώρα διανύ-
ει μία περίοδο «μη κανονικότητας» στην 
οποία ο ρόλος  και η ισχύς των κοινω-
νικών εταίρων αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις.

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

https://imegsevee.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/05/%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%97_2017_12_CEDEFOP-%CE%95%CE%95%CE%9A_24-04-2018.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΠΡΟΦΥΡΗ_2018_02_ΕΣ_work-life-balance.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΕΣ_ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ-ΑΤΖΕΝΤΑ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ_2017-12_ΕΣ_ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ_2017-12_ΕΣ_ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ_2017-12_ΕΣ_ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ_2017-12_ΕΣ_ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΕΣ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΕΣ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΕΣ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΕΣ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΒΑΛΑΣΗ_2018_4_ΚΓ_ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ECCP.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΒΑΛΑΣΗ_2018_4_ΚΓ_ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ECCP.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΒΑΛΑΣΗ_2018_4_ΚΓ_ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ECCP.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΒΑΛΑΣΗ_2018_4_ΚΓ_ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ECCP.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΒΑΛΑΣΗ_2018_4_ΚΓ_ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ECCP.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΒΑΛΑΣΗ_2018_4_ΚΓ_ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ECCP.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/04/ΒΑΛΑΣΗ_2018_4_ΚΓ_ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ECCP.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ_2017_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΚΤ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ_2017_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΚΤ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ_2017_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΚΤ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ_2017_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΚΤ.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ_2017_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΚΤ.pdf
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Σε δύο ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το 

κείμενο Εργασίας του επιστημονικού στελέ-

χους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Λεωνίδα Βατικιώτη, 

με τίτλο «Διακυβεύσεις και Αντιπαραθέσεις σχετικά 

με την επικείμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση»: Με ποιο τρόπο και 

σε ποιο βαθμό θα επηρεαστούν οι ελληνικές ΜμΕ 

από το Brexit και τι συμφέρει περισσότερο τα ελ-

ληνικά νοικοκυριά και τις ΜμΕ. 

Η έρευνα, που υλοποιήθηκε και συντάχθηκε με αφορμή 

την επίσημη συνάντηση του αρμόδιου επίτροπου της ΕΕ 

Μισέλ Μπαρνιέ στην Αθήνα με εκπροσώπους των κοι-

νωνικών εταίρων (μεταξύ αυτών και της ΓΣΕΒΕΕ), 

παραθέτει όλα τα πεδία στα οποία υφίστανται οικο-

νομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Συγκεκριμέ-

να:

Σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, η Ελλάδα πα-

ρουσιάζει σταθερά έλλειμμα παρότι με την πάροδο 

του χρόνου μειώνεται. Ενδεικτικά, ενώ το 2004 

το ελληνικό εμπορικό έλλειμμα ανερχόταν πε-

ρίπου σε 1 δισ. ευρώ πλέον έχει μειωθεί στα 

60 εκ. ευρώ. Η αιτία της μείωσης του ελλείμ-

ματος βρίσκεται στην μείωση των βρετανικών 

εξαγωγών προς την Ελλάδα. Οι βρετανι-

κές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, σε όρους 

αποθέματος, στην Ελλάδα ανέρχονταν 

το 2016 σε μισό περίπου δισ. ευρώ. Ως 

αποτέλεσμα το ΗΒ καταλαμβάνει την 10η 

θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών. Οι του-

ρίστες που έφθασαν στην Ελλάδα από 

το ΗΒ το 2017 άγγιξαν τα 2 εκ. (από 

1,4 εκ. το 2014), ενώ με βάση τις τα-

ξιδιωτικές εισπράξεις το ΗΒ καταλαμβά-

νει τη δεύτερη θέση των χωρών από τις 

οποίες η Ελλάδα καταγράφει τις μεγαλύτε-

ρες εισροές, μετά τη Γερμανία.                                              

Τέλος, ιδιαίτερα αναπτύχθηκαν οι οικονομικές σχέσεις της 

Ελλάδας με το ΗΒ με αφορμή το brain drain των τελευ-

ταίων ετών, μιας και οι νέοι επιστήμονες που μετανά-

στευσαν στο ΗΒ μόνο την περίοδο 2008-2016 ανέρχο-

νται σε 60.000!

Τούτων δοθέντων, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για την 

μορφή και το περιεχόμενο των οικονομικών σχέσεων του 

ΗΒ με την ΕΕ, και κατ’ επέκταση με την Ελλάδα, 

μετά τον Μάρτιο του 2019. Επιπλέον, κι απαντώ-

ντας και στο δεύτερο ερώτημα, το ζητούμενο 

είναι να αποφευχθούν οικονομικές αναταράξεις 

που θα επιφέρουν σημαντικά επιπλέον κόστη στο 

εμπόριο, τις κινήσεις κεφαλαίων, ακόμη και τις μετα-

φορές μικροποσών. Εν συντομία, μια «ήπια έξοδος» 

(«soft Brexit») συμβάλλει στις ομαλές εμπορικές 

και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο μερών. 

Καθόλου ωστόσο ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι 

εξασφαλισμένο. Αντιθέτως, τόσο η ευρωπαϊκή όσο 

κι η βρετανική πλευρά από το καλοκαίρι του 2018 

λάβαιναν τα μέτρα τους για ένα ενδεχόμενο ρήξης. 

Αυτή η προοπτική πρακτικά μεταφράζεται στην υπαγωγή 

των εμπορικών σχέσεων ΕΕ – ΗΒ στο πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που είναι μεν 

το πλαίσιο του πλέον ευνοούμενου κράτους απου-

σιάζουν ωστόσο όλα εκείνα τα διευκολυντικά μέτρα που 

έχουν συμφωνηθεί κι εφαρμόζονται με άλλες χώρες: 

Από την Τουρκία και τη Νορβηγία, μέχρι την Ιαπωνία. 

Σε αδρές γραμμές τα σενάρια αυτά συγκεφαλαιώνονται 

στα εξής ενδεχόμενα για το ΗΒ: μέλος της Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Αγοράς, μέλος τελωνειακής ένωσης και 

υπογραφής διμερούς συμφωνίας. Στο Κείμενο Εργασίας 

αναφέρεται ότι το Λονδίνο απέρριπτε αρχικά αυτά τα εν-

δεχόμενα επειδή συνεπάγονταν την ανάληψη υποχρε-

ώσεων και δεσμεύσεων εκ μέρους του, που κατά τα 

λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας θόλωναν το μήνυμα 

των βρετανών ψηφοφόρων του Ιουλίου το 2016. 

ΔΙΑΚΥΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
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Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επιχείρηση συνιστά μια πολύ βασική παράμετρο 

για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μάθησης στην εργασία 

(WBL), μεταξύ των οποίων και η μαθητεία. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε από το 

ΙΚΥ το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (KA2) με τίτλο “Mentorship Evaluation aNd 

Training in ORganisations for WBL at EU”. 

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων προδιαγραφών και προσόντων 

τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές στην επιχείρηση, ακολουθώντας μια 

πάγια πρακτική και άλλων αντίστοιχων αποτελεσματικών συστημάτων μαθητείας σε 

πολλές χώρες του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρό-

τασης στοχεύει στον εντοπισμό συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

που είναι απαραίτητες να διαθέτει ο εκπαιδευτής προκειμένου να μπορεί να επιτελέσει 

αποτελεσματικά τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Μεταξύ άλλων, στόχος του Έργου είναι η 

παροχή σε πιλοτικό επίπεδο, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές στην 

επιχείρηση, αλλά και η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης/ αναγνώρισης των 

συγκεκριμένων προσόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό το συγκεκριμένο Έργο θα υλοποιήσει μια σειρά από ενέργειες οι ση-

μαντικότερες εκ των οποίων είναι η:

 X δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές στην επιχείρηση,

 X  ανάπτυξη ενός πλαισίου πιστοποίησης/ αναγνώρισης των προσόντων των συγκε-
κριμένων εκπαιδευτών,

 X  δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης εκπαιδευτών,

 X  ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος,

 X  πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συστήματος 
πιστοποίησης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι ο συντονιστής εταίρος του Έργου, ενώ εταίροι είναι ο ΟΑΕΔ και το 

ΙΕΚ Αιγάλεω από την Ελλάδα, η EFCoCert (φορέας πιστοποίησης) και η ViaSyst (εται-

ρεία πληροφορικής) από την Ελβετία, το BAU University από την Τουρκία, καθώς και η 

C4FF (πάροχος εκπαίδευσης και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής για τις ΜμΕ) από 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Έργο έχει διάρκεια δύο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί 

τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Η Ενεργειακή βιωσιμότητα, έχει αποτελέσει κατά τα τελευταία χρόνια μια σημαντική προτεραιότητα της 

ΕΕ, δημιουργώντας αφενός νέες ανάγκες σε επίπεδο περιβαλλοντικών και πράσινων δεξιοτήτων και 

αφετέρου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός σημαντικού κενού στην αγορά εργασίας. Υπό το παρα-

πάνω πρίσμα  σημαντική παράμετρος αποτελεί η αύξηση της χρήσης του αλουμινίου στον κατασκευαστικό 

κλάδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένων και των σημαντικών θετικών επιδράσεων που μπορεί να έχει 

για το περιβάλλον. 

Το Έργο Erasmus+ (KA3) με τίτλο “Joint Higher VET Course in the Metal Sector”, λαμβάνοντας υπόψη κι 

άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί κατά το παρελθόν, στοχεύει στην ανάπτυξη συγκε-

κριμένων προδιαγραφών και πρακτικών οι οποίες θα συμβάλλουν στον περιορισμού του παραπάνω κενού 

που εντοπίζεται τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως εταίρους στο συγκεκριμένο Έργο, ενώ μέλη της κοινοπραξίας αποτελούν η 

Σιβιτανίδειος Σχολή (συντονιστής εταίρος), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 

Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) και η TUV AUSTRIA HELLAS από 

την Ελλάδα, η ENAIP (πάροχος εκπαίδευσης) από την Ιταλία, EVTA (δίκτυο 

ενίσχυσης της ΕΕΚ) από το Βέλγιο, καθώς και η IFB (πάροχος εκππαίδευσης) 

από τη Γερμανία. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που θα αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος είναι, η:

 X δημιουργία ενός επικαιροποιημένου επαγγελματικού περιγράμμα-
τος για τους απασχολούμενους στον κλάδο του αλουμινίου και του 
σιδήρου με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες,

 X ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος σπουδών (EQF 5) στις χώρες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

 X δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕΚ, το οποίο θα 
περιλαμβάνει καινοτόμες διδακτικές μεθόδους με έμφαση στις νέες 
τεχνολογίες,

 X δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης στη βάση συγκεκριμένων προ-
σόντων (σύμφωνα με το ISO/IEC 17024).

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ειδικευμένους εργαζόμενους του κλάδου 

που επιδιώκουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, όσο και αποφοίτων 

σχετικών ειδικοτήτων που χρειάζονται περισσότερες γνώσεις γύρω από το συ-

γκεκριμένο αντικείμενο.

Το Έργο έχει διάρκεια δύο χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον                            

Σεπτέμβριο  του 2020. 

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
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+ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
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Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε μια 

ευρεία ένωση εταίρων, με συντονιστή 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εργοδοτών 

& Επιχειρήσεων (CEEP), προκειμένου για 

την εφαρμογή μιας σειράς δράσεων, οι 

οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης & Ενσωμάτωσης 

(AMIF) 2014-2020 της Γενικής Διεύθυνσης 

Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δράσεις, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 

από 1/12/2018 έως 30/11/2021, αφορούν 

σε ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

εύρεσης εργασίας, με σκοπό την ένταξη 

στο κοινωνικό σύνολο μεταναστών και 

προσφύγων που έχουν πρόσφατα αφιχθεί 

σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα στο 

πλαίσιο πακέτου εργασίας που αφορά 

στην Ελλάδα, με υπεύθυνο το Εργατικό 

Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 

έχει αναλάβει την υλοποίηση σεμιναρίων 

κατάρτισης στο πεδίο των Ψηφιακών 

Ικανοτήτων, συνολικής διάρκειας πενήντα 

(50) ωρών. Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν 

στις εγκαταστάσεις του φορέα στην Αθήνα 

και θα συμμετέχουν σε αυτά περίπου 100 

πρόσφυγες και μετανάστες.

Καταληκτικά, το έργο «LABOR-INT2» 

αποσκοπεί στην καθιέρωση μιας καινοτόμου 

προσέγγισης ενσωμάτωσης στο κοινωνικό 

σύνολο μεταναστών και προσφύγων που 

έχουν πρόσφατα αφιχθεί σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασισμένης κατά 

κύριο λόγο στη συνεργασία, το διάλογο 

και τη δέσμευση των οικονομικών και 

κοινωνικών εταίρων.

LAB INT 2: ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΙΑ 
ΠΛΕΙΟΝΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρωτοβουλία 

«Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: 

Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» του Συμβουλίου 

της ΕΕ, θέτει με σαφήνεια το δικαίωμα σε ποιοτική και 

χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου 

μάθηση. H πρωτοβουλία αποσκοπεί να προσφέρει ένα 

νέο ξεκίνημα σε άτομα που έχουν ανάγκη από τη βασική 

ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να αποκτήσουν 

ένα ελάχι-στο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητικής, 

ψηφιακών δεξιοτήτων ή/και ευρύτερου συνόλου 

δεξιοτήτων. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ (leader), την 

ΓΓΔΜ&Ν και το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ υλοποιούν το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα με τίτλο “ BUILDING ALTERNATIVE SKILLS’ 

INNOVATIVE SCHEMES (BASIC)” το οποίο θα διαρκέσει 

ως τον Απρίλιο του 2020.  Στόχος των τεσσάρων 

φορέων είναι: 

 X να αποτυπώσουν την κατά-σταση στην Ελλάδα 
αναφο-ρικά με την ανάγκη ανα-βάθμισης των δε-
ξιοτήτων σε ενηλίκους χαμηλής εξειδίκευσης σε 
ένα πιο συστηματικό επίπεδο, 

 X να συμβάλλουν εμπεριστατωμένα στον σχετικό δι-
άλογο και 

 X να προτείνουν, σε πιλοτικό επίπεδο, συγκεκριμέ-
νες δράσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των 
ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης / κατάρ-τισης των 
ενηλίκων. 

Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρηθεί να δοθούν μερικές 

πρώτες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

 X Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 
στο πεδίο της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 
ενηλίκων; 

 X Ποιες είναι οι ομάδες πληθυσμού που έχουν άμε-
ση ανάγκη παρέμβασης για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων τους. 

 X Μέσω ποιών υφιστάμενων διαδρομών και ευκαι-
ριών μπορεί αυτό να γίνει αυτό;

 X Mέσω ποιων εργαλείων αποτίμησης δεξιοτήτων 
θα αναδειχθούν οι ανάγκες αυτές;

 X Ποιες είναι οι καταλληλότεροι μέθοδοι εκπαίδευ-
σης για άτομα χαμηλής ειδίκευσης;

Από την πλευρά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα επιχειρηθεί η 

διαμόρφωση προτάσεων προς τα θεσμικά όργανα 

άσκησης πολιτικής για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού 

πλαισίου για την ύπαρξη αλλά και αξιοποίηση των 

εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης για 

άτομα με χαμηλή εξειδίκευση.  

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 
την ευαισθητοποίηση και την 

ανάπτυξη δράσεων στα ζητήματα της 
αναβάθμισης δεξιοτήτων των ενηλίκων 
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Παρουσίαση δράσεων 
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ στην Επι-

τροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της 

Βουλής με αφορμή τη συζήτηση 

του νομοσχεδίου για τις ασφαλιστι-

κές και συνταξιοδοτικές εισφορές 

5 έως 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Υποστήριξη εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ 

του «2ου  Lesvos Food Fest 2018» 

που έχει ως κύριο στόχο την ανά-

δειξη των τοπικών προϊόντων και 

της γαστρονομικής παράδοσης του 

νησιού της Λέσβου.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. 

Γ. Καββαθά στο Συνέδριο της Ένω-

σης Συνεταιριστικών Τραπεζών με 

θέμα «ΜμΕ & Τραπεζικό Σύστημα»

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Συνάντηση αντιπροσωπείας της 

ΓΣΕΒΕΕ με την Ένωση Εργαζομένων 

Καταναλωτών Ελλάδας 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Συμμετοχή του Αντιπροέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Βαργιάμη στη συνάντηση 

εργασίας της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσία 

του κ. Μπαρνιέρ (επικεφαλής δια-

πραγματευτή της ΕΕ με το Ηνωμένο 

Βασίλειο), με θέμα το Brexit

27 & 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Επίσκεψη κλιμακίου της ΓΣΕΒΕΕ 

στις πυρόπληκτες περιοχές με κύριο 

στόχο την ενημέρωση αναφορικά 

με τις ζημιές που υπέστησαν οι 

ΜμΕ και την κατάθεση προτάσε-

ων ενίσχυσης των πυρόπληκτων 

επιχειρήσεων

8 έως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Λειτουργία περιπτέρου της ΓΣΕΒΕΕ 

στην 83η ΔΕΘ με στόχο την ενημέ-

ρωση των επισκεπτών για τις θέσεις 

της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και τις δράσεις 

που αναπτύσσουν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση του προέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά με την 

Υπουργό Εργασίας κα. Αχτιόγλου με 

θέμα την μείωση των ασφαλιστικών 

εισφορών

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Συμμετοχή του προέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ σε συνέδριο στη Σόφια με 

θέμα την ένταξη των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας. Στο σεμινά-

ριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των 

Ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργα-

νώσεων (UEAPME, BusinessEurope, 

CEEP), συνδικάτων και της Ένω-

σης Ευρωπαϊκών Εμπορικών και 

Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 

(Eurochambers)

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Επίσημη συνάντηση στα γραφεία 

της ΓΣΕΒΕΕ με την Ένωση Εμπορι-

κών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων 

Κωνσταντινούπολης (İSTESOB)

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 

Επίσκεψη πραγματοποίησε 
αντιπροσωπεία της Ένωσης 
Εμπορικών και Βιοτεχνικών 

Επιμελητηρίων Κωνσταντινούπο-
λης (İSTESOB), με επικεφαλής τον 
Πρόεδρό της, κ. Faik Yilmaz, και τη 
συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα 
της, κ. Muzaffer Garip, και του συμ-
βούλου Προέδρου για τις εξωτερι-
κές υποθέσεις κ. Mustafa Bektaş, 
στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθή-
να, την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 
του 2018. 

Την İSTESOB υποδέχτηκε ο Πρό-
εδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος 
Καββαθάς, ο Γενικός Γραμματέας 
της Συνομοσπονδίας, κ. Γιώργος 

Κουράσης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Αθα-
νάσιος Μπέλλας, καθώς και στελέχη 
της ΓΣΕΒΕΕ και του Ινστιτούτου της, 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
υπό το πρίσμα των διεθνών εξελί-
ξεων και των διμερών Ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων, επικαιροποιήθηκαν 
οι απόψεις των φορέων σε σχέση 
με τα κοινά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι ελληνικές και τουρ-
κικές πολύ μικρές επιχειρήσεις, και 
τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών 
συνεργασιών. Σε συνέχεια και Συμ-
φώνου Συνεργασίας που είχε υπο-
γραφεί μεταξύ των δύο φορέων το 
2016, διερευνήθηκαν δυνατότητες 

συνεργασίας στο πλαίσιο, Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων, σχεδιάζο-
ντας Ακολούθησε γεύμα το οποίο 
παρέθεσε προς τιμήν των προσκε-
κλημένων ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, 
στο οποίο παρέστη ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιό-
τητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και 
τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, κ. 
Γιώργος Κατρούγκαλος.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται σε 
σειρά δράσεων της ΓΣΕΒΕΕ και του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ενίσχυση των 
συνεργασιών με άλλες χώρες και 
φορείς, ιδίως μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, σε θέματα και σημεία κοι-
νού ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΤΗΣ İSTESOB ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ

http://www.gsevee.gr
http:// www.imegsevee.gr
http://www.kekgsevee.gr 
http://www.facebook.com/imegsevee 


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
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