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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

LIVE SKILLS - INFO DAY 

Η UEAPME ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - SME UNITED

METVET:                                                                    
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (KA3)

#MENTOR4WBL@EU:                                      
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (KA2)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΟΥ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ EARLY WARNING EUROPE

ΓΣ ΜΜΕ (SME ASSEMPLY) - ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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.

Βατικιώτης Λ.
Γεωργόπουλος Η.

Γιακούλας Δ.
Θανόπουλος Γ.

Κάρουλας Γ.
Κοντίνη Τζ.

Λιντζέρης Π.
Μιχαλοπούλου Γ.

Προφύρη Ι. 
Χαριλόγη Α.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Μισεντζής Γ.
Πετρίδη Ε.
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 μήνα Νοέμβρη 2018, ξεκίνησε ένα ση-
μαντικό έργο, που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 
2014-2020 και υλοποιείται από το ΕΙΕΑΔ 
σε συνεργασία με τους φορείς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
&  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 
ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. &  ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.. 

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση στοχευ-
μένης ομάδας απολυμένων ατόμων, καθώς 
και η στήριξή τους για επανένταξη στην αγο-
ρά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι, μέσω ενός ολοκλη-
ρωμένου πλέγματος ενεργειών: 

εξατομικευμένης επαγγελματικής 
συμβουλευτικής 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης 

εξειδικευμένης κατάρτισης/
επιμόρφωσης 

Αυτή τη περίοδο δρομολογούνται ενέργειες 
συμμετοχής στις δράσεις των έργων των 
δικαιούχων ωφελούμενων μέσω ανοικτής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και παράλληλα προετοιμάζεται η έναρξη 
ενεργειών εξατομικευμένης επαγγελματικής 
συμβουλευτικής για τη χάραξη της ατομι-
κής διαδρομής επανένταξης στην αγορά 
εργασίας για καθέναν εξ αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτεί-
τε τις ιστοσελίδες του φορέα υλοποίησης 
του έργου, των συμμετεχόντων φορέων 
και της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.

https://egf-greece.gr, 

www.eiead.gr, 

www.kekgsevee.gr, 

www.imegsevee.gr,

www.inegsee.gr,

www.inemy.gr, 

www.kaele.gr

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΠΟ 9 ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΕ 

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 

σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, 

σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», που εγκρίθηκε στο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα-

γωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-

2020» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων της 

χώρας, όλων των κλάδων της οικονομίας, μέσω της πα-

ροχής, σε πανελλαδικό επίπεδο, 50ωρων προγραμμάτων 

κατάρτισης σε πέντε θεματικά αντικείμενα:

1.  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους 

αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

2.  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες 

τοποθέτησης υαλοπινάκων

3.  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους 

υδραυλικούς

4.  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους 

ηλεκτρολόγους

5.  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας 

για τους ψυκτικούς

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ & 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά θα οδηγεί στην επιδότηση 

5€ ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην από-

κτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμ-

ματος κατάρτισης, καθώς και σε διαδικασίες πιστοποίη-

σης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Αυτή τη περίοδο δρομολογούνται απαιτούμενες προ-

παρασκευαστικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η 

προετοιμασία διαδικασιών συμμετοχής των δικαιούχων 

ωφελούμενων μέσω ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, προκειμένου για την έναρξη υλοποίησης 

των προγραμμάτων τον Απρίλιο του 2019.

Επικαιροποιημένη πληροφόρηση μπορεί να 

αναζητηθεί στην ειδική ενότητα «ΕΡΓΑ», 

στην ιστοσελίδα του φορέα 

www.imegsevee.gr.

https://egf-greece.gr
http://www.eiead.gr
http://www.kekgsevee.gr
http://www.imegsevee.gr
http://www.inegsee.gr
http://www.inemy.gr
http://www.kaele.gr
http://www.imegsevee.gr
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Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018  υλοποιήθηκε από το 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ  ημερίδα με θέμα, «Ο 

Οπτικοακουστικός Τομέας & Παραστατικές Τέχνες στην Ελ-

λάδα. Εκτοξεύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και την πολιτι-

στική επιχειρηματικότητα». 

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί το έργο Live 

Skills και οι δραστηριότητες του.

Το έργο Live Skills αφορά στη διερεύνηση των τάσεων 

και των αναγκών δεξιοτήτων στη δημιουργική βιομηχανία  

εστιάζοντας στους κλάδους των Οπτικοακουστικών μέσων 

(audiovisual) και των Ζωντανών παραστατικών τεχνών (live 

performance) και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τριών 

καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και 

τεχνικής κατάρτισης για δύο επαγγέλματα των κλάδων αυ-

τών (sound managers & video και film editors) και μετέ-

πειτα στον ευρύτερο Δημιουργικό τομέα. Τα προγράμματα 

αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παρα-

κάτω κατηγοριών:

 � Διαχείριση της Τέχνης– Arts Management

 � Ψηφιακές και Νέες Τεχνολογίες – Digital and New 
Technologies

 � Επιχειρηματικότητα στον Πολιτισμό – Cultural 

Entrepreneurship

Κατά το πρώτο σκέλος της ημερίδας το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το 

ΙΕΚ ΑΚΜΗ παρουσίασαν το έργο  Live Skills και την εξέλιξη 

υλοποίησης του.

Συγκεκριμένα ο Δρ. Δημήτρης Γιακούλας – επιστημονικό 

στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε το πλαίσιο του έρ-

γου καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας για τις τάσεις 

και τις ανάγκες για οριζόντιες δεξιότητες στους δύο κλάδους 

στις χώρες του εταιρικού σχήματος (Βουλγαρία, Ελλάδα) η 

οποία υλοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Η κα Γιορίνα Μαράτση, Σύμβουλος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, παρου-

σίασε το ρόλο του στο Έργο Live Skills. Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ συμ-

μετέχει ενεργά στο σχεδιασμό των τριών πιλοτικών προ-

γραμμάτων σπουδών και καθοδηγεί την προετοιμασία και 

την υλοποίηση της εφαρμογής των πιλοτικών προγραμμά-

των σπουδών του Έργου σε Ελλάδα, Βρετανία, Βουλγα-
ρία και Ρουμανία. 

Κατά το δεύτερο σκέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν 

εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν τον ευρύτερο δημιουρ-

γικό και πολιτιστικό τομέα.

Ο κος Θοδωρής Παπανικολάου, Μηχανικός Ήχου (City, 

University of London) Καθηγητής Ηχοληψίας και Μουσικής 

Τεχνολογίας αναφέρθηκε στις σύγχρονες μεθόδους επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον οπτικοακου-

στικό τομέα, με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας. 

Η Δρ. Ευαγγελία Βαγενά, Δικηγόρος, PhD DEA Droit et 

Infromatique, CIPP/E αναφέρθηκε στο δίκαιο ως 

μοχλό ανάπτυξης της ψηφιακής επιχειρηματικό-

τητας. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της ψηφια-

κής οικονομίας και στο θεσμικό πλαίσιο και 

τις στρατηγικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

γύρω από την καινοτομία, την πνευ-

ματική ιδιοκτησία, τον αντα-

γωνισμό, την πολιτιστική 

κληρονομιά. 

Σε μια διαφορετική εκδήλωση, στις 6 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλ-

λες, παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο, Ulrike Rabmer-Koller και τη 

Γενική Γραμματέα, Véronique Willems, η νέα επωνυμία και το λογότυ-

πο της UEAPME: «SMEunited: Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών & 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», καθώς και το υπόμνημά της για τις Ευρω-

εκλογές το 2019.

Η SMEunited προασπίζεται όλες τις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, και βι-

οτεχνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, δίνοντάς τους δυνατή και μοναδική 

φωνή έναντι των Ευρωπαϊκών θεσμών και φορέων. Όπως επεσήμανε η 

Πρόεδρος της SMEunited, με τη νέα επωνυμία αποστέλλεται «ένα ισχυ-

ρό μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε προς όφελος όλων των 

ΜΜΕ και των Βιοτεχνιών στην Ευρώπη, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση 

μιας Ευρώπης για τις ΜΜΕ και στην ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ευρώπη μαζί 

με τα μέλη μας», επαναλαμβάνοντας ότι «οι ΜΜΕ αποτελούν το θεμέλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οικονομία μας και την κοινωνία μας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, συνεπώς, να αναγνωρίζει αυτές τις επιχειρήσεις 

παράγοντας πολιτικές προσαρμοσμένες στο μέγεθος, τις προκλήσεις, και 

τις ανάγκες των 24 εκατ. ΜΜΕ και Βιοτεχνιών στην Ευρώπη». Μόνο με 

ΜΜΕ που ευδοκιμούν θα μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις μελ-

λοντικές προκλήσεις και να αυξήσει την ευημερία, την ανάπτυξη, και την 

απασχόληση. 

To υπόμνημα της SMEunited για τις Ευρωεκλογές 2019 καλύπτει τις 10 

προτεραιότητες πολιτικής των ΜΜΕ και των Βιοτεχνιών, με βασικό μή-

νυμα την ενίσχυση των ΜΜΕ: «Οι ΜΜΕ πρέπει να ληφθούν περισσότερο 

από ποτέ υπόψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, 

ως οδηγοί της κοινωνικής προόδου, οι ΜΜΕ χρειάζονται μια επιχειρημα-

τική κοινωνία, εξειδικευμένο προσωπικό, χρηματοδότηση για να καινοτο-

μούν και να επενδύουν, ίσους όρους ανταγωνισμού, και μια πραγματική 

εφαρμογή της Ενιαίας Αγοράς».

Η UEAPME ΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ: 

SME UNITED
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 
& ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

https://imegsevee.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
https://imegsevee.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
https://imegsevee.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
https://imegsevee.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
https://imegsevee.gr/projects/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-live-skills/
https://imegsevee.gr/projects/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-live-skills/
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Πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στα γραφεία της 

ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου 

“Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at 

EU” (Αξιολόγηση και κατάρτιση μεντόρων για τη Μάθηση σε χώ-

ρους εργασίας σε χώρες της ΕΕ) - #Mentor4WBL@EU. Το Έργο 

που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ με Αναθέτουσα 

Αρχή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), έχει ως στόχο την ενί-

σχυση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην επιχείρηση με χρονικό 

ορίζονται ολοκλήρωσης το Σεπτέμβριο του 2020.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του Έργου 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής εταίρος), τον ΟΑΕΔ και το ΙΕΚ Αιγάλεω, τις εται-

ρείες πιστοποίησης και νέων τεχνολογιών EFCoCert και ViaSyst από 

την Ελβετία, το πανεπιστήμιο Bahcesehir Universitesi Foundation 

από την Τουρκία, και τον πάροχο εκπαίδευσης C4FF από το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και εκπρόσωπος της εταιρεί-

ας πιστοποίησης BQC, η οποία συμμετέχει στο Έργο ως συνεργαζό-

μενος εταίρος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαμορφώθηκαν και συζητήθηκαν 

οι κύριοι άξονες υλοποίησης των δράσεων του Έργου, οι οποίοι δια-

μορφώθηκαν στη βάση διαπιστωμένων αναγκών, που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη συγκεκριμένων προδιαγραφών της μάθησης στο χώρο 

εργασίας στις συμμετέχουσες χώρες. Οι κυριότερες δράσεις που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου περιλαμβάνουν:

 � Τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευ-
τές στην επιχείρηση,

 � Την ανάπτυξη ενός πλαισίου πιστοποίησης/ αναγνώρισης των 
προσόντων των συγκεκριμένων εκπαιδευτών,

 � Τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης εκπαιδευ-
τών στην επιχείρηση

 � Την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίη-
ση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

 � Τη πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
του συστήματος πιστοποίησης στις χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ERASMUS+ (ΚΑ2)

"MENTORSHIP EVALUATION AND 
TRAINING IN ORGANISATIONS 

FOR WBL AT EU"

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ERASMUS+ (ΚΑ3)

"JOINT HIGHER VET COURSE IN 
THE METAL SECTOR"

Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 

της Σιβιτανιδείου Σχολής η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμ-

ματος Erasmus+ (KA3) “Joint Higher VET Course in the Metal Sector”           

(Κοινό πρόγραμμα για την Ανώτερη ΕΕΚ στον κλάδο των Μεταλλι-

κών κατασκευών) - METVET.  Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 

των εταίρων που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα και προέρχονται από τέσ-

σερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία), με κύρια πεδία δραστη-

ριοποίησης, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την πράσινη 

ανάπτυξη, τις μεταλλικές κατασκευές και την πιστοποίηση. Πιο συγκεκρι-

μένα εταίροι του Έργου αποτελούν η Σιβιτανίδειος Σχολή (συντονιστής 

εταίρος), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η ΠΟΒΑΣ και η TUV Austria Hellas από την 

Ελλάδα, η EVTA από το Βέλγιο (Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ΕΕΚ), η ENAIP 

από την Ιταλία (πάροχος εκπαίδευσης ΕΕΚ) και η IFB από τη Γερμανία 

(πάροχος εκπαίδευσης ΕΕΚ).  Παράλληλα, ως συνεργαζόμενος εταίρος 

συμμετέχει από την Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσό-

ντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).  

Στόχος του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός σύγχρονου κοινού προ-

γράμματος σπουδών στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών, στις χώ-

ρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες 

δεξιότητες. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ειδικευμένους εργαζό-

μενους του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών που επιδιώκουν την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, όσο και σε αποφοίτους σχετικών ειδι-

κοτήτων που χρειάζονται περισσότερες γνώσεις γύρω από το συγκεκρι-

μένο αντικείμενο. 

Κύρια αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Έργου 

είναι:

 � η δημιουργία ενός επικαιροποιημένου επαγγελματικού περιγράμμα-
τος 

 � η ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος σπουδών (EQF 5)

 � η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕΚ, το οποίο θα 
περιλαμβάνει καινοτόμες διδακτικές μεθόδους

 � η δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης στη βάση συγκεκριμένων 
προσόντων (σύμφωνα με το ISO/IEC 17024)

Το Έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το Σεπτέμβριο του 2020.
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Οι μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο 

φύλα αποτελούν ένα από τα έμφυλα χάσμα-

τα με τη μεγαλύτερη δυσκολία γεφύρωσης, παρά 

την πληθώρα δεσμεύσεων, μέτρων και πολιτικών 

που, κατά καιρούς, προτείνονται, υιοθετούνται 

και εφαρμόζονται. Οι επιπτώσεις του είναι πολυε-

πίπεδες, με τις συνέπειές του να προσλαμβάνουν 

ιδιαίτερες διαστάσεις σε περιόδους κρίσης, όπως 

αυτήν που διανύουμε. Ενδεικτικό της σοβαρότη-

τας του φαινομένου είναι ότι η Παγκόσμια Έκθεση 

Μισθών (Global Wage Report) για το έτος 2018-

2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 

είναι «αφιερωμένη» στην ανάλυση του έμφυλου 

μισθολογικού χάσματος, φέροντας τον χαρακτη-

ριστικό τίτλο: «Τι κρύβεται πίσω από τις διαφορές 

στις αμοιβές των δύο φύλων». 

Ποιες είναι λοιπόν οι αιτίες που το καθιστούν 

τόσο ανθεκτικό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις του και 

ποια η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

στο εν λόγω φαινόμενο; Μπορούν οι κοινωνικοί 

εταίροι, με όχημα τον κοινωνικό διάλογο, να συμ-

βάλλουν ουσιαστικά στην άμβλυνση των έμφυ-

λων μισθολογικών ανισοτήτων; 

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα, 

που επιχειρεί να προσεγγίσει το παρόν κείμενο, 

μέσα από την παράθεση παραδειγμάτων, καλών 

πρακτικών, καθώς και δράσεων και πολιτικών, 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σχετική επικέντρωση 

στην περίπτωση της Ελλάδας.

Έναυσμα για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο 

ζήτημα απετέλεσε το Σχέδιο δράσης της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής 2017-2019 για την αντιμετώ-

πιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος. Στο 

πλαίσιό του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβα-

νόμενη την πολυπλοκότητα και τις διαστάσεις 

που προσλαμβάνει το φαινόμενο, σε σημείο να 

γίνεται πλέον λόγος για «φτώχεια γένους θηλυ-

κού», προσπαθεί να το αντιμετωπίσει μέσω μιας 

ολιστικής οπτικής, εμπλέκοντας όλα τα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη – ευρωπαϊκούς θεσμούς, 

εθνικές αρχές – κοινωνικούς εταίρους – φορείς 

ισότητας – σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 

προτείνοντας μια σειρά μέτρων και δράσεων, που 

στοχεύουν στην καταπολέμηση της μισθολογικής 

αδιαφάνειας, του οριζόντιου (κατά κλάδους) και 

του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού, ενώ 

μεριμνά και για το ζήτημα της εξισορρόπησης 

προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής, που συμβάλλει καθοριστικά στην ενταξιακή 

πορεία των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη 

διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΟΥ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ: 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 2017-2019 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις ο κρατικός προϋπολογισμός για το 

2019 που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή, 

καθώς οι προβλέψεις του επηρεάζουν σημαντι-

κά το διαθέσιμο εισόδημα και κατ’ επέκταση την 

κατανάλωση. 

Σε αυτό το πλαίσιο σε ανακοίνωση που εξέδωσε η 

ΓΣΕΒΕΕ τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2019 έχει μια 

ιδιαιτερότητα: Είναι ο πρώτος κρατικός προϋπολο-

γισμός μετά το 2009 που διαμορφώνεται από την 

ελληνική κυβέρνηση χωρίς την άμεση εμπλοκή των 

δανειστών. Ως εκ τούτου έχουν διαμορφωθεί σο-

βαρές προσδοκίες για χαλάρωση, τουλάχιστον, του 

αυστηρού μακροοικονομικού πλαισίου. 

Τα περιθώρια ωστόσο χάραξης της οικονομικής 

πολιτικής περιορίζονται σοβαρά λόγω του κύκλου 

συντονισμού οικονομικής και δημοσιονομικής πο-

λιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του πλαισί-

ου ενισχυμένης εποπτείας. Ο κρατικός προϋπολο-

γισμός του 2019 συντάχθηκε στη βάση αυτών των 

περιορισμών κι όσων νόμων έχουν ψηφιστεί τα τε-

λευταία χρόνια (όπως για παράδειγμα η εμφάνιση 

δημοσιονομικών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του 

ΑΕΠ μέχρι το 2022 και 2% ως το 2060) που ορί-

ζουν ένα σαφές πλαίσιο.

Επιπλέον, κατά την εκτίμηση της ΓΣΕΒΕΕ, η συνε-

χής επιδίωξη πρωτογενών πλεονασμάτων πάνω 

από τα συμφωνημένα επίπεδα του 3,5% του ΑΕΠ 

πιθανότατα θα συμπιέσουν τον ιδιωτικό τομέα, τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, γεγονός που απο-

τυπώνεται και από τον περαιτέρω περιορισμό  των 

προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. 

Παρόλο που η ελληνική οικονομία κατορθώνει να 

επιτύχει και φέτος θετικό δημοσιονομικό πλεόνα-

σμα, σημαντικές εκκρεμότητες παραμένουν, όπως 

η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

τον ιδιωτικό τομέα για τις οποίες, όπως εκτιμά η 

ΓΣΕΒΕΕ, κάθε νέα καθυστέρηση οδηγεί σε απώ-

λεια της αναπτυξιακής δυναμικής και περιορίζει 

τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον και δεδομένου ότι η επιχειρηματική δρα-

στηριότητα συντελείται σε περιβάλλον ιδιαίτερα 

υψηλής φορολόγησης είναι προφανές ότι το μέρι-

σμα από την μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας 

δεν διαχέεται στο σύνολο της επιχειρηματικότητας 

και ιδιαίτερα της μικρής και πολύ μικρής.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2019
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Το ζήτημα εξισορρόπησης επαγγελματικής 
- οικογενειακής/προσωπικής ζωής φαίνε-
ται να επηρεάζει πολλούς και σημαντικούς 
τομείς. Στον τομέα της οικονομίας, ευθύνε-
ται για τη δημιουργία των συνθηκών εκεί-
νων που οδηγούν στο έμφυλο μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα. Στον κοινωνικό 
τομέα επηρεάζει την κατανομή καθηκόντων 
στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, οδηγώ-
ντας σε αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύ-
πων, ενώ εμφανείς είναι οι επιδράσεις του 
και στο δημογραφικό τομέα. Ακριβώς λόγω 
των πολύπλευρων συνεπειών του, το ζή-
τημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος της διεθνούς  και ευρωπαϊκής πο-
λιτικής. Στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα 
το οποίο εκπονήθηκε από το επιστημονικό 
στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιωάννα Προφύ-
ρη, παρουσιάζονται οι επικρατούσες τάσεις 
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και οι 
ισχύουσες πολιτικές εξισορρόπησης επαγ-
γελματικής-οικογενειακής/προσωπικής 
ζωής για υτοαπασχολούμενους και επιχει-
ρηματίες, με επικέντρωση στην περίπτωση 
της Ελλάδας.

Οι παρεμβάσεις αντιμετώπισης της αυξη-
μένης ανεργίας (ιδίως της μακροχρόνιας 
ανεργίας και της ανεργίας των νέων οι 
οποίες αποτελούν και προτεραιότητες της 
ενωσιακής πολιτικής) που έχουν ακολου-
θηθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν περίπου 
την ίδια μορφολογία και αρχιτεκτονική με 
τις παρεμβάσεις των προηγούμενων σχε-
δόν δύο δεκαετιών.  Στο παρόν Κείμενο 
Γνώμης, το οποίο εκπονήθηκε από τον 
εκτελεστικό διευθυντή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
Παρασκευά Λιντζέρη, παρουσιάζονται, πέ-
ραν κάποιων επισημάνσεων για ζητήματα 
που έχουν αναδειχθεί από την υλοποίηση 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελμα-
τικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομέ-
νων, πρώτον,  μια πρόταση για το «μείγμα 
δεξιοτήτων» που πρέπει να εξασφαλίζεται 
από όλα τα σεμινάρια κατάρτισης και δεύ-
τερον, συγκεκριμένες προτάσεις για θεμα-
τικά αντικείμενα κατάρτισης που θα ήταν 
χρήσιμο να ληφθούν υπόψη.

Τα 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 μελετών και της παρακολούθησης πολιτικών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

To 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα κείμενο πολιτικής με τίτλο                                
«Το Μέλλον της Εργασίας. Δεξιότητες και Ανθεκτικότητα για ένα Κόσμο που Αλλάζει» 
στο οποίο διαπιστώνει ότι η εργασία δεν είναι πλέον μια στατική έννοια, αλλά ένα 
όρος «ομπρέλα» για ρόλους που εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο και υπό διαφο-
ρετικές νομικές ρυθμίσεις. 

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «μέλλον της εργασίας» είναι «εδώ» και σηματοδοτεί 
βαθιές αλλαγές στα πρότυπα και τις προτιμήσεις ζωής και εργασίας και σημαντικούς 
μετασχηματισμούς στους κλάδους απασχόλησης και τα εκπαιδευτικά συστήματα. Στο 
περιβάλλον αυτό, οι δεξιότητες αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα τόσο της προ-
σαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις αλλαγές αυτές όσο και της διατήρησης 
των ατόμων σε μια «κανονικότητα» που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση τους στο κρά-
τος πρόνοιας και την αποφυγή του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας.

Ανεξάρτητα από το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με την παραπάνω διατύπω-
ση το συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 
εμπεριέχει προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες του μέλλοντος και θέσεις που 
έχουν λάβει ήδη τη μορφή πολιτικών.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στην μετάφραση του από τους Παρασκευά Λιντζέρη και 
Δέσποινα Βαλάση, με στόχο το παρόν κείμενο πολιτικής της ΕΕ, ακριβώς λόγω της 
κρισιμότητας των θέσεων που εμπεριέχει, να διαβαστεί από ένα ευρύτερο κοινό και 
να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω κριτικής εξέτασης και διαλόγου.

Οι δημοσιεύσεις που παρουσιάζονται εδώ πραγματοποιήθηκαν στον πλαίσιο του έργου «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».

https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/συμφιλίωση-επαγγελματικής-και-προσωπικής-ζωής/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/προτάσεις-ιμε-γσεβεε-για-τις-ανάγκες-κατάρτισης-του-ανθρώπινου-δυναμικού/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/προτάσεις-ιμε-γσεβεε-για-τις-ανάγκες-κατάρτισης-του-ανθρώπινου-δυναμικού/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/συμφιλίωση-επαγγελματικής-και-προσωπικής-ζωής/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/προτάσεις-ιμε-γσεβεε-για-τις-ανάγκες-κατάρτισης-του-ανθρώπινου-δυναμικού/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/το-μέλλον-της-εργασίας-european-political-strategy-centre/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/το-μέλλον-της-εργασίας-european-political-strategy-centre/
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Κατά το διάστημα 22 με 24 Οκτωβρίου το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ υποδέχθηκε στην Αθήνα τους εταί-

ρους του Early Warning Europe, καθώς φιλοξένη-

σε τις Εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης  

(Steering Committee),  καθώς και την εκδήλω-

ση συνάντησης των Εξειδικευμένων Στελεχών 

(EWEEN) για την διάχυση του έργου και σε άλλα 

κράτη - μέλη της ΕΕ.

Την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, παρουσιάσθη-

κε από τους Δανούς εκπροσώπους του  Danish 

Business Authority στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕ-

ΒΕΕ και παρουσία των εκπροσώπων του Ελλη-

νικού Υπουργείου  Ανάπτυξης  και Οικονομίας,  

το πληροφοριακό Σύστημα που επεξεργάσθη-

κε το Υπουργείο Ανάπτυξης της Δανίας για τους  

Έλληνες Εταίρους.

Στην συνέχεια  Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018, συ-

νήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης των εταί-

ρων, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΓΣΕΒΕΕ, όπου έγινε αναφορά για τα πεπραγμένα 

στο έργο κατά το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρί-

ου 2018. Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, ο 

εκπρόσωπος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, εξελέγη Αντιπρόε-

δρος του Consortium.

Την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιή-

θηκε στον χώρο Innovathens  της Technopolis του 

Δήμου Αθηναίων η εκδήλωση  συνάντησης των 

Εξειδικευμένων Στελεχών (EWEEN) για την διάχυ-

ση του έργου στις χώρες του Δευτέρου Κύματος, 

της οποίας την ευθύνη και επιμέλεια είχε ο εταίρος 

SMEunited (πρώην UEAPME).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ 
EARLY WARNING EUROPE  

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η συνεργασία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με την Περιφέ-

ρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των προγραμμάτων Early Warning 

Europe (COSME) και REBORN (INTERREG)  πα-

ρουσιάσθηκε, σαν καλή πρακτική συνεργειών 

προγραμμάτων με συναφές αντικείμενο. Η παρου-

σίαση έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης λήξεως 

του προγράμματος REBORN, στην Βουδαπέστη, 

την 25 & 26 Οκτωβρίου 2018. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία και η υλο-

ποίηση του Early Warning Europe στην Δυτική 

Μακεδονία, συνεχίζεται δυναμικά και μετά την 

λήξη του προγράμματος REBORN.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Η Γενική Συνέλευση των ΜΜΕ (SME Assembly) 

πραγματοποιήθηκε στο Γκρατς της Αυστρί-

ας το διάστημα 19-21 Νοεμβρίου 2018, και στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν σύγχρονα 

θέματα που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρημα-

τικότητα, όπως η διεθνοποίηση, η ενιαία αγορά, οι 

επιπτώσεις του Brexit, το επιχειρηματικό περιβάλ-

λον σε μια περίοδο αναβίωσης του προστατευτι-

σμού, καθώς και η αγορά εργασίας. Όπως κάθε 

χρόνο, διοργανώθηκαν παράλληλες συνεδρίες 

ενημέρωσης και με διακριτά θέματα που αφορού-

σαν στο σχέδιο invest EU για την προώθηση επεν-

δύσεων στις χώρες της ΕΕ, το ρόλο των νεοφυών 

επιχειρήσεων και την προσαρμογή των παραδοσι-

ακών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Παράλληλα, την τελευταία μέρα δημοσιεύτηκε η 

Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, η οποία 

περιλαμβάνει στοιχεία και αναλύσεις για την πε-

ρίοδο 2017-2018, ενώ επιχειρεί και μια προβολή 

των πιο αξιοσημείωτων μακροοικονομικών και μι-

κροοικονομικών τάσεων που θα ακολουθήσουν.

Στο ειδικό τεύχος για την ελληνική οικονομία και 

τις μικρές επιχειρήσεις, η Έκθεση επισημαίνει ως 

θετικά στοιχεία την ελαφρά αύξηση του αριθμού 

των επιχειρήσεων (4,1%) και της απασχόλησης 

(10,7% την περίοδο 2015-2017, η οποία προήλ-

θε κυρίως από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις), και 

ως αποθαρρυντικό στοιχείο την αναιμική έως και 

αρνητική εκτίμηση του δείκτη προστιθέμενης αξίας 

(υπολογίζεται ότι η συνεισφορά στη συνολική ΠΑ 

μειώθηκε κατά 3,3% την περίοδο 2015-2017).

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των δεικτών φαί-

νεται να διαδραματίζει η συνεισφορά του κλάδου 

μεταφορών και αποθήκευσης, καθώς η δημιουρ-

γία υποδομών και σημείων διαμετακόμισης ενι-

σχύει τα μέσα και τις ευκαιρίες διακίνησης των 

αγαθών. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγω-

γών στον κλάδο των αγροδιατροφικών προιόντων 

(46% αύξηση την περίοδο 2010-2016).

Στους επιμέρους δείκτες αξιολόγησης της Πρά-

ξης για τις ΜΜΕ (Small Business Act), η Ελλάδα 

σημειώνει πρόοδο στον τομέα προώθησης των 

δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύ-

σεων, όπως και της υπεύθυνης διακυβέρνησης, 

αλλά παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο στο σκέλος της δεύτερης ευ-

καιρίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και καινοτο-

μίας. Παρά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο χρη-

ματοπιστωτικό σκέλος (εξωδικαστικός μηχανισμός 

ρύθμισης οφειλών, κα), η πρόσβαση στη χρηματο-

δότηση παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος για τις 

ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε στις εργασίες της ΓΣ 

από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά, το ΚΕΚ 

ΓΣΕΒΕΕ από το Γεν. Γραμματέα Γ. Κουράση, ενώ εκ 

μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέστη ο επιστημονικός 

συνεργάτης Η. Γεωργόπουλος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ                     

SME ASSEMBLY                   
GRAZ (ΑΥΣΤΡΙΑ)
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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 

Παρουσίαση δράσεων 
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση του Προέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ με τον Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας κ.. Μπακογιάννη 

για την υπογραφή Συμφώνου 

Συνεργασίας μεταξύ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

και Περιφέρειας στο πλαίσιο του 

προγράμματος EARLY WARNING.

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασί-

ας της ΓΣΕΒΕΕ με τον Οργανισμό 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και 

δέσμευση για υλοποίηση κοινών 

δράσεων ανακούφισης των πολιτών 

που δοκιμάζονται από τις φονικές 

πυρκαγιές του καλοκαιριού.

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση Προέδρων Κοινωνικών 

Εταίρων με θέμα την ΕΓΣΣΕ, καθώς 

και ζητήματα που αφορούν την 

αγορά εργασίας.

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Εκδήλωση παρουσίασης του 

σήματος «ΚΑΝΩΝ» και βράβευση 

σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών που το φιλοτέχνησαν 

στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ. 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Συμμετοχή αντιπροσωπείας της 

ΓΣΕΒΕΕ υπό τον Πρόεδρο και το 

Γεν. Γραμματέα της Συνομοσπον-

δίας στην ετήσια συνέλευση των 

Ευρωπαϊκών ΜμΕ στο Γκρατς της 

Αυστρίας.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟ-

ΕΣΕ με τον Οργανισμό Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας με θέμα τα Πνευματικά 

Δικαιώματα.

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

με τίτλο «ΜΜΕ: Απειλούμενες από 

την 4η Βιομηχανική Επανάσταση» 

στο πλαίσιο της εκδήλωσης του 

ECONOMIST με θέμα “Τεχνητή Νοη-

μοσύνη στον Τομέα της Λιανικής” 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

στην Ημερίδα του ΕΛΟΤ με τίτλο 

«Κανονιστική Εναρμόνιση & Πρό-

τυπα – Εθνικές Πολιτικές» η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών.

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ενημερωτική Εσπερίδα της ΓΣΕΒΕΕ 

με την συμμετοχή του Ειδ. Γραμμα-

τέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

κ. Κουρμούση με θέμα "Ρυθμίσεις 

Χρεών για ΜΜΕ και Ελεύθερους 

Επαγγελματίες: Ποιες είναι και κατά 

πόσο λειτουργούν".

Σε μια περίοδο 
που τα επαγγέλματα    
μετασχηματίζονται &  
η εργασία αλλάζει

Αναβάθμισε τα
επαγγελματικά
προσόντα και
τις δεξιότητές σου

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων στις 
Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας 

του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Πληροφορική τεχνολογία

• Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
• Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων

Τουρισμός – επισιτισμός

• Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων
• Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης
• Διαχείριση μονάδων εστίασης
• Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων
• Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων 
• Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών

Γενικά θέματα

• Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων

• Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες 
• Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Περιβάλλον

• Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι 80 ώρες αφορούν θεωρητικά μαθήματα, ενώ οι υπόλοιπες 20 έχουν τη μορφή πρακτικής άσκησης με βιωματικές ασκήσεις και 
μελέτες περιπτώσεων. Οι θεματικές ενότητες στοχεύουν στην παράλληλη ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματικών και οριζόντων 
– κοινωνικών δεξιοτήτων όπως οι ικανότητες οργάνωσης, η εργασία σε ομάδα, η υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Κάθε πρόγραμμα 
κατάρτισης έχει συνολική 
διάρκεια 100 ωρών

Επιδότηση
καταρτιζόμενου 
5 € ανά ώρα 
κατάρτισης

Δωρεάν               
εκπαιδευτικό 
υλικό & Βεβαίωση 
παρακολούθησης

Δωρεάν συμμετοχή 
σε διαδικασίες       
πιστοποίησης 
προσόντων και 
δεξιοτήτων, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC 17024

Εργαζόμενοι 
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιδοτούμενη κατάρτιση 
με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

13 αντικείμενα κατάρτισης 
διάρκειας 100 ωρών το καθένα

Δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης 
γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων

Υλοποίηση σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Κεντρικής ΜακεδονίαςΑιτήσεις συμμετοχής: Από Φεβρουάριο 2019

Πληροφορίες: www.imegsevee.gr

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


