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4Ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΈΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΈΣ: ΤΑΣΈΙΣ ΚΑΙ ΈΞΈΛΙΞΈΙΣ ΣΤΗΝ 
ΈΡΈΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ

ΈΝΗΜΈΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΈΙΩΜΑ ΤΟΥ IME ΓΣΈΒΈΈ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΗΣΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΣΠΑ 2014-2020

ΈΤΗΣΙΑ ΈΡΈΥΝΑ ΈΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΑΠΑΝΈΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΈΥΣΈΙΣ ΤΟΥ ΙΜΈ ΓΣΈΒΈΈ

ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΈΝΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΈΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΩΝ

ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (KA2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΑΣΙΑΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2019 - 2021

ΈΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
LABOUR-INT 2

ΠΑΝΈΛΛΑΔΙΚΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΈΩΝ & ΔΈΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΈΚΔΗΛΩΣΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ «ΓΥΝΑΙΚΈΣ & 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ»
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ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΈΣ 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
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ΔΩΡΕΑΝ 
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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»

4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο 4ο συνέδριο Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες: τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και στις πολιτικές το οποίο δι-

εξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 29& 30 Μαρτίου 2019. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήματα «Χωροταξίας και Ανάπτυξης» και 
«Δημοσιογραφίας και ΜΜΜΕ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Ινστι-
τούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και είχε ως σκοπό 
την καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, την ανταλλαγή 
απόψεων και τη δημιουργία ευκαιριών για νέες συνεργασίες στον τομέα των 
δημιουργικών βιομηχανιών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο της τεχνολογίας και της δικτύωσης ως βασι-
κών συντελεστών του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται οι ΠΔΒ. 

Στην ενότητα του συνεδρίου «Χαρτογραφήσεις της δημιουργικότητας» ο Δρ. Δη-
μήτρης Γιακούλας, στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της 
έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων στη δημιουρ-
γική και πολιτιστική βιομηχανία: Η περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα και 
των ζωντανών παραστάσεων». 

Η εν λόγω έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο 
ευρωπαϊκό έργο Live Skills. 

Στην έρευνα αναδεικνύονται μία σειρά από σημαντικά ευρήματα αναφορικά με 
τις τρέχουσες τάσεις στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώ-
πη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ατομικά χαρακτηριστικά και στις ανάγκες σε επιχει-
ρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών των οπτικοακουστικών 
μέσων και των ζωντανών παραστάσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρα ευρήματα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω της έρευνας 
του καταλήγει σε μία σειρά από προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των ΜΜΕ 
που δραστηριοποιούνται στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. 



Τις τελευταίες δεκαετίες, βασική πηγή ενίσχυσης 
της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας αποτελούν 

προγράμματα και δράσεις που συγχρηματοδοτού-
νται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως σχεδιάζονταν από τα πρώτα «Κοινο-
τικά Πλαίσια Στήριξης» μέχρι το τελευταίο πακέτο 
στήριξης που αφορά στο «Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης» - ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Επίδοξοι επιχειρηματίες, νέες και καθιερωμένες επι-
χειρήσεις αναζητούν διαρκώς ενίσχυση είτε για να 
στηρίξουν τα πρώτα τους βήματα είτε για να ανα-
βαθμίσουν την επιχείρηση τους, επιτυγχάνοντας το 
συγκριτικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει να ξεχω-
ρίσουν στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Κοινή 
συνισταμένη στις επιχειρηματικές αυτές προσπάθει-
ες αποτελεί, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω και με στόχο την κατα-
νόηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο 
«Η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το σημείωμα εστιάζει αρχικά στη ανάδειξη 
της σημασίας της έγκυρης πληροφό-
ρησης για δράσεις χρηματοδότησης, 
επισημαίνοντας τις βασικές πηγές ενημέ-
ρωσης, καθώς αρκετές φορές διαπιστώ-
νεται σύγχυση στη διάδοση αξιόπιστων 
πληροφοριών.

Στη συνεχεία δίνονται απαντήσεις σε βασικές 
ερωτήσεις όπως «Με αφορά ένα πρόγραμμα 
χρηματοδότησης που μόλις δημοσιεύτηκε;», 
επικεντρώνοντας σε «όρους επιλεξιμότητας», ως 
είθισται να αναφέρεται στην ορολογία του ΕΣΠΑ. 
Τονίζεται επίσης η ανάγκη προετοιμασίας ενός επι-
χειρηματικού πλάνου το οποίο περιλαμβάνει εντοπι-
σμένες ανάγκες χρηματοδότησης του επιχειρηματία 
και θα τον διευκολύνει να απαντήσει στην ερώτηση 
«Θα έκανα την συγκεκριμένη επένδυση/δαπάνη αν 
δεν υπήρχε το πρόγραμμα;».

Ακολούθως γίνεται μία χαρτογράφηση των κρίσι-
μων σταδίων που σχετίζονται με την χρηματοδότη-
ση, από την προετοιμασία και την υποβολή της αί-
τησης μέχρι την οριστική της έγκριση και την πρώτη 
εκταμίευση. Για την πληρέστερη κατανόηση των δι-
αδικασιών αυτών, αξιοποιήθηκε σύγχρονη εμπειρία 
δράσεων χρηματοδότησης που έχουν ολοκληρωθεί 
όπως και δράσεων που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, 
προκειμένου να εξοικειωθεί ο επιχειρηματίας με δι-
αδικασίες που θα τον απασχολήσουν στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων.

Οι ενότητες του ενημερωτικού σημειώματος ακο-
λουθούν τη λογική ενός αναλυτικού οδηγού βη-
μάτων, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα βήματα και 
προτάσεις που πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται 
υπόψη σε κάθε σχεδιασμό. Με αυτόν τον τρόπο δί-
νονται γενικές και επίκαιρες κατευθύνσεις, με στόχο 
την ενίσχυση του βαθμού ετοιμότητας του επι-
χειρηματία στο πλαίσιο μιας δράσης 
χρηματοδότησης. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ IME ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

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%b7-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1-2014-2020/
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Η φετινή έρευνα 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

για το εισόδημα 

και τις δαπάνες 

δ ι α β ί ω σ η ς 

των νοικο-

κυριών, η 7η 

κατά σειρά, 

αποτελεί την 

1η που διε-

ξάγεται ύστερα 

από την ολοκλή-

ρωση των προγραμ-

μάτων δημοσιονομικής 

προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Από τα 

ευρήματα της έρευνας καταγράφεται μια βελτίωση 

στους περισσότερους από τους δείκτες προσδιο-

ρισμού της κατάστασης των νοικοκυριών, γεγονός 

που ακολουθεί την γενικότερη βελτίωση που κα-

ταγράφουν οι κύριοι δείκτες της ελληνικής οικο-

νομίας. Ωστόσο είναι εμφανείς οι επιπτώσεις από 

την 10ετή οικονομική κρίση και την πολιτική της 

εσωτερικής υποτίμησης που επιλέχθηκε ως μέτρο 

αντιμετώπισης της κρίσης χρέους της ελληνικής 

οικονομίας.

Έτσι και παρά την βελτίωση των δεικτών της έρευ-

νας εισοδήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνονται 

τα ακόλουθα που θα πρέπει τουλάχιστον να προ-

βληματίσουν την ελληνική κυβέρνηση και τα πολι-

τικά κόμματα:

 X 3 στα 10 νοικοκυριά διαβιούν με ετήσιο εισό-
δημα λιγότερο από 10.000 €

 X  για 1 στα 2 νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα 
δεν επαρκεί για όλο τον μήνα

 X  9 στα 10 νοικοκυριά δεν μπορούν να 
αποταμιεύσουν

 X  2 στα 10 νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον 1 
άνεργο μέλος

 X  για 1 στα 2 νοικοκυριά η κύρια πηγή εισοδή-
ματος είναι η σύνταξη

 X  περισσότερα από 2 στα 10 νοικοκυριά έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή 
τις τράπεζες

Με βάση αυτά τα βασικά ευρήματα για την έξοδο 

των νοικοκυριών από τον κίνδυνο φτώχειας απαι-

τούνται πολιτικές ενίσχυσης των εισοδημάτων 

τους, που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, άρα δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και νέου πλούτου.

Με βάση αυτά τα βασικά ευρήματα για την έξοδο 

των νοικοκυριών από τον κίνδυνο φτώχειας απαι-

τούνται πολιτικές ενίσχυσης των εισοδημάτων 

τους, που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, άρα δημιουρ-

γία νέων θέσεων εργασίας και νέου πλούτου. Στο 

πλαίσιο αυτό σημειώνουμε τα εξής: Η πρόσφατη 

αύξηση του κατώτατου μισθού ανταποκρίνεται 

στην παραπάνω ανάγκη. Ωστόσο η αύξηση αυτή 

δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εάν 

δεν συνοδευτεί με κάποια επιπρόσθετα μέτρα 

που: α) επηρεάζουν το τελικό καθαρό μισθό και β) 

επηρεάζουν την επιχειρηματική συμπεριφορά εν 

γένει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η αύξηση του 

κατώτατου μισθού δεν επαρκεί για την ικανοποιη-

τική αύξηση των εισοδημάτων και την δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας. Διαχρονικό ζητούμε-

νο είναι η δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχει-

ρήσεις περιβάλλοντος και η αποτελεσματικότερη 

αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Επιπλέον, 

οι επιδοματικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί 

(κοινωνικό μέρισμα, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγ-

γύης) αν και όπως φαίνεται από τα ευρήματα της 

έρευνας έχουν κατευθυνθεί προς τα νοικοκυριά 

που τα είχαν περισσότερο ανάγκη, δεν επαρκούν 

για να καλύψουν το εισοδηματικό χάσμα και πα-

ράλληλα προϋποθέτουν την δημιουργία υπερπλε-

ονασμάτων για την εξεύρεση των σχετικών πόρων. 

Με βάση αυτά είναι δύσκολο να δημιουργηθούν 

οι προϋποθέσεις αντιστροφής της υψηλής εξάρ-

τησης των μισών περίπου νοικοκυριών από την 

Ετήσια έρευνα 
Εισόδημα – δαπάνες 

νοικοκυριών 
Μάρτιος 2019
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σύνταξη ως κύριας πηγής εισοδήματος. Οι συντάξεις 

που τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χαρακτηριστικά 

στοιχεία υποκατάστατου κοινωνικής προστασίας. Επι-

πλέον, η αδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών να απο-

ταμιεύσουν αντανακλά και τις χαμηλές τους προσδοκίες 

για το μέλλον, αφαιρώντας παράλληλα ένα μέρος των 

κεφαλαίων που χρειάζονται οι τράπεζες για χρηματοδο-

τήσουν την πραγματική οικονομία. Επιπροσθέτως, στην 

έρευνα εισοδήματος καταγράφεται, αν και μειωμένο, ένα 

υψηλό ποσοστό υπερχρεωμένων νοικοκυριών που βρί-

σκονται σε αδυναμία πληρωμής, τόσο ως προς την εξό-

φληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων όσο και 

ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του τραπεζικών 

τους δανείων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι κυρίως προϊόν 

της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή της μεί-

ωσης των εισοδημάτων χωρίς αντίστοιχη μείωση των 

φορολογικών ή/και δανειακών υποχρεώσεων. Γενικά, η 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων οικονομικής προσαρ-

μογής και παρά τις πολυετείς δεσμεύσεις που ανέλαβε η 

χώρα, δίνει ένα περιθώριο προώθησης μιας περισσότερο 

ευέλικτης και προσαρμοσμένης πολιτικής στις ανάγκες 

των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα φυσικά με τις 

δημοσιονομικές δυνατότητες. Ωστόσο αυτό απαιτεί ένα 

πλαίσιο ευρύτερης συνεννόησης του πολίτικου προσω-

πικού της χώρας με στόχο την ενίσχυση και προώθηση 

της υγιούς επιχειρηματικότητας, στη βάση μιας ισχυρής 

αντιολιγοπωλιακής πολιτικής και ισότιμης συμμετοχής 

στην οικονομική ευημερία.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕ-

ΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ 

σε πανελλαδικό δείγμα 804 νοικοκυριών, στο διάστημα 

7 έως 12 Δεκεμβρίου 2018 έχουν ως εξής: Οριακή βελ-

τίωση παρατηρείται αναφορικά με την εισοδηματική κι-

νητικότητα. Ωστόσο περίπου 1 στα 3 νοικοκυριά (31,7%) 

δηλώνει ότι διαβιώνει με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα 

(έως 10,000€). Το 43,9% των νοικοκυριών δήλωσε μεί-

ωση των εισοδημάτων το 2018 σε σχέση με το 2017, 

αλλά και ένα αυξανόμενο ποσοστό (48,9% έναντι 35,6% 

στην έρευνα 2017) δήλωσε σταθεροποίηση της εισοδη-

ματικής του κατάστασης. Ένα σταθερά υψηλό ποσοστό 

61,1% δήλωσε ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για να 

καλύψει τις βασικές του ανάγκες.
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Το ερευνητικό κείμενο το οποίο εκπονήθηκε από τον επι-

στημονικό διευθυντή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Παρασκευά Λιντζέ-

ρη, παρουσιάζει και σχολιάζει το βιβλίο του Nick Srnicek, Κα-

πιταλισμός της ψηφιακής πλατφόρμας (2017, Polity Press). 

Οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν ένα σχετικά νέο επιχει-

ρηματικό μοντέλο που επεκτείνεται ραγδαία στο σύνολο της 

παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Srnicek αναλύει τις ψηφιακές πλατφόρμες ως καπιταλιστι-

κές επιχειρήσεις σε τρεις φάσεις:

 X το παρελθόν: όπου εξετάζει επιλεγμένα περιστατικά της 
οικονομικής ιστορίας του καπιταλισμού, από τα μέσα της 
δεκαετίας 1970 και μετά, τα οποία μας οδήγησαν στην 
ανάπτυξη και την μονοπωλιακή θέση που διατηρούν στις 
μέρες μας οι σημαντικότερες ψηφιακές πλατφόρμες·

 X  το παρόν: όπου εξηγεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά και 
τα κύρια είδη ψηφιακής πλατφόρμας, και

 X  το μέλλον: όπου αναλύει τις βασικές τάσεις και προοπτι-
κές στην εξέλιξη των ψηφιακών πλατφορμών.

Επισημάνσεις και σχόλια με αφορμή τη 
μελέτη του βιβλίου του Nick Srnicek 
Καπιταλισμός της ψηφιακής πλατφόρμας

Το κείμενο αποτελεί μετάφραση του επιστημονικού στελέ-

χους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ιωάννας Προφύρη του ενημερωτι-

κού δελτίου της Small Business Act (SBA) για την Ελλάδα για 

το 2018. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα όσον αφορά 

στον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜμΕ στην ελληνική οικονο-

μία, τόσο ως προς τη συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία 

όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, υπερβαίνοντας και 

στους δύο τομείς τον ευρωπαϊκό μέσον όρο.

Ιδιαίτερη μάλιστα είναι η συμβολή των πολύ μικρών επιχει-

ρήσεων στον τομέα της απασχόλησης, αφού αποτελούν τους 

βασικούς δημιουργούς θέσεων εργασίας, παρέχοντας 6 στις 

10 θέσεις!

Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που σε επίπεδο ΜμΕ πα-

ρουσιάζουν τη σημαντικότερη ανάπτυξη είναι αυτοί των υπη-

ρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και της μεταποίη-

σης, με τον κλάδο των προϊόντων διατροφής να αποτελεί τον 

σημαντικότερο υποτομέα.

2018 SBA Ενημερωτικό Δελτίο

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%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-nick-srnicek_%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%82/
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%82/2018-sba-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-2018-sba-fact-sheet-greece/
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Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρ-

τιση - ΣΕΕΚ (Advisory Committee on Vocational Training 

- ACVT) είναι μια επίσημη και διαρκής επιτροπή της Ευρω-

παϊκής Ένωσης που έχει ως αποστολή της την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης.  Στο παρόν Ενη-

μερωτικό Σημείωμα παρουσιάζονται οι επικρατούσες τάσεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα 

συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπο-

ρούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για την αντιμετώπιση 

των μελλοντικών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. 

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλεί στη συγκρότηση μιας ομά-

δας εργασίας αποτελούμενη από τα τρία μέρη: κυβέρνηση, 

εργαζόμενοι, εργοδότες με σκοπό τη συμβολή -εκ μέρους της 

χώρας μας- στις επεξεργασίες της ΣΕΕΚ και γενικότερα στη 

διατύπωση θέσεων και προτάσεων για μια ανοιχτή, αντιπρο-

σωπευτική και κριτική προσέγγιση των ευρωπαϊκών πολιτι-

κών ΕΕΚ.

Στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα  παρουσιάζονται τα 

στοιχεία της Παγκόσμιας Έκθεσης για το Χάσμα των Φύ-

λων (Global Gender Gap Index). Σε αυτήν αναφέρεται ότι πα-

ρόλη την ευαισθητοποίηση αλλά και τις δεσμεύσεις, τόσο σε 

διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με την ισότητα των 

φύλων και  την πληθώρα μέτρων που έχουν ληφθεί σε θε-

σμικό/νομοθετικό επίπεδο, θα χρειαστούν 108 χρόνια για την 

πλήρη εξάλειψη της ανισότητας λόγω φύλου, γεγονός που 

μαρτυρά την ανθεκτικότητα των στερεοτύπων και την από-

σταση που χωρίζει τη θεωρία από την πράξη. Ειδική αναφορά 

γίνεται στην Ελλάδα και τη θέση της στην παγκόσμια κατάτα-

ξη. Η Έκθεση επισημαίνει ότι, σχετικά με την Ελλάδα, παρου-

σιάζεται χειροτέρευση στον τομέας της υγείας και επιβίωσης, 

ενώ, από την άλλη μεριά, βελτιωμένος παρουσιάζεται ο δεί-

κτης της οικονομικής συμμετοχής και των ευκαιριών.

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.

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/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf-2020/
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/%cf%87%ce%ac%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%8d%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2018-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc/
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει από το 

Σεπτέμβριο του 2018 ως εταί-

ρος στο ευρωπαϊκό έργο «ETTE», 

στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 

(KA2) του Erasmus+ η οποία αφορά 

προγράμματα συνεργασίας για την 

προώθηση της καινοτομίας και την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια η 

EVTA (European Vocational Training 

Association) ανέλαβε μια πρωτο-

βουλία για την ανάπτυξη Κέντρων 

Αριστείας (Vocational Education 

and Training Centres of Excellence - 

VCEs) για την Επαγγελματική Εκπαί-

δευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) με κύριο 

στόχο τη συνεχή ποιοτική επαγγελ-

ματική εξέλιξη εκπαιδευτών και ερ-

γαζομένων σε κέντρα παροχής ΕΕΚ.

Το συγκεκριμένο έργο, σε συνέχεια 

της παραπάνω πρωτοβουλίας, έχει 

ως στόχο να θέσει τα θεμέλια για 

την ενσωμάτωση των VCEs τόσο ως 

έννοια όσο και ως πραγματικότητα. 

Η συγκεκριμένη εταιρική συνεργα-

σία (ETTE) προσπαθεί να ενισχύσει 

και να επεκτείνει τα δίκτυα και τη 

συνεργασία των VCEs ως ένα πρώτο 

βήμα για την εδραίωση και διάδοση 

σε όλη την Ευρώπη ενός προτύπου 

ποιότητας και αριστείας της ΕΕΚ. Το 

έργο απευθύνεται άμεσα στους εκ-

παιδευτές και στους επαγγελματίες 

της ΕΕΚ με στόχο την ενίσχυση συ-

νεργιών και διακρατικών εταιρικών 

σχέσεων μεταξύ τους. Ο ευρύτερος 

σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα 

European Trainers’ Training for Excellence

Ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων Αριστείας 
για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
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συστηματικό και συνεργατικό πλαί-

σιο για την προώθηση της κατάρ-

τισης και της επανακατάρτισης, της 

διά βίου μάθησης καθώς και της 

αναβάθμισης προσόντων στον το-

μέα της ΕΕΚ.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (έως 

τον Αύγουστο του 2020) και υλοποι-

είται από εταιρικό σχήμα εννέα (9) 

φορέων με συντονιστή την EVTA και 

εταίρους από έξι (6) χώρες, Βέλγιο, 

Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία 

και Ελλάδα η οποία εκπροσωπείται 

από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών 

πρακτικών η βασικότερη δράση του 

έργου είναι η υλοποίηση 4 Κοινών 

Εκπαιδεύσεων Προσωπικού (Joint 

Staff Trainings - JSTs) με στόχο 

53 συμμετέχοντες σε κάθε ένα από 

αυτά και για συνολικά 212 εκπαι-

δευτές και εργαζόμενους στην ΕΕΚ 

σε τρείς (3) χώρες (Βέλγιο, Γαλλία 

και Ιταλία).

Η βασική έννοια και λειτουργία ενός 

πρότυπου κέντρου ανάπτυξης δεξι-

οτήτων αποτέλεσε τον πυρήνα του 

πρώτου θεματικού σεμιναρίου που 

διοργάνωσε ο εταίρος Le Forem 

από τις 18 έως τις 21 Μαρτίου στην 

περιοχή της Βαλλονίας. Οι συμμετέ-

χοντες παρακολούθησαν παρουσιά-

σεις και συμμετείχαν σε επιμορφωτι-

κές επισκέψεις που αφορούσαν την 

απασχόληση και την επαγγελματική 

κατάρτιση στον τομέα της εφοδια-

στικής αλυσίδας (logistics).
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Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (KA3) με τίτλο 

VET2Business, στοχεύει να εγκαθιδρύσει μια ισχυρή διαπε-

ριφερειακή συνεργασία σε Ελλάδα και Γερμανία, με στόχο 

την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί 

στις δεξιότητες των σπουδαστών στον Τομέα του 

Τουρισμού. Βασικός στόχος του προγράμματος εί-

ναι η δημιουργία δύο καινοτόμων προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET) στον Τομέα 

της Φιλοξενίας και της Εστίασης, οικοδομώ-

ντας, παράλληλα, ένα ισχυρό δίκτυο συνεργα-

σίας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στο Έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς, επι-

μελητήρια, σύνδεσμοι ξενοδοχείων και εστιατο-

ρίων από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Μεταξύ των 

εταίρων συγκαταλέγονται το ΙΕΚ ΑΚΜΗ (ως επικεφα-

λής εταίρος), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ως συνεργαζόμενος εταί-

ρος), το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-

τήριο, καθώς και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 

Σε Ποιους Απευθύνεται το Έργο: 
1. Χρήστες:

 X Σπουδαστές, νέοι μαθητές, εκπαιδευτές ΕΕΚ και εργοδότες (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στον Τομέα 
του Τουρισμού)

2. Ενδιαφερόμενοι:

 X  Σύλλογοι εργοδοτών και επαγγελματίες, φορείς χάραξης πολιτικής, τοπικές και περιφερειακές αρ-
χές, οργανισμοί νεολαίας

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (ΚΑ3) 
με τίτλο «Συνεργασίες στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση με έμφαση στη 

μαθητεία» (VET2Business).
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Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου: 
Έχοντας εντοπίσει ότι τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης (ΕΕΚ) δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ψηφιακής 

εποχής, το έργο VET2Business δημιουργεί έναν νέο Χάρτη Δεξιοτήτων για τον Τουρισμό με έμφαση στα 

λεγόμενα “soft skills”, αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων από τους εργα-

ζόμενους του κλάδου. 

Αναπτύσσονται επιπλέον δύο νέα προγράμματα σπουδών στους Τομείς της Φιλοξενίας και της Εστίασης. 

Το πρώτο αφορά την ενίσχυση των Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και το δεύτερο τις Ψηφιακές Δεξιότητες. 

Κατά την περίοδο 28-29 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 4η Διακρατική Συνάντηση του Έργου, στο 

Κότμπους της Γερμανίας, όπου οι εταίροι του προγράμματος εστίασαν στις προδιαγραφές υλοποίησης 

της πιλοτικής  εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών κατά την περίοδο Ιούνιου-Ιουλίου 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος μπορούν να αναζητη-

θούν στην ιστοσελίδα http://vet2business.eu/el/
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Στις 6 Φεβρουαρίου του 2019, οι Ευρωπαίοι Κοινω-

νικοί Εταίροι (SMEunited, CEEP, BusinessEurope, 

ETUC) παρουσίασαν και υπέγραψαν στις Βρυξέλλες το 

νέο Πρόγραμμα Εργασίας τους Κοινωνικού Διαλόγου 

2019 - 2021. 

 Η επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε, 

παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, Valdis Dombrovskis, της Ευρωπαίας Επιτρόπου 

Marianne Thyssen, και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-

νωνικής Δικαιοσύνης Ρουμανίας, Marius-Constantin 

Budăi, αποτέλεσε μέρος του συνεδρίου των Ευρωπαί-

ων Κοινωνικών Εταίρων για την «Προώθηση και την 

Ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου της ΕΕ», όπου η 

ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο της συμμετείχαν διά επιστη-

μονικού τους στελέχους. 

 Στο συνέδριο σκιαγραφήθηκαν και συζητήθη-

καν οι ακόλουθες προτεραιότητες του Προγράμματος 

Εργασίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου 2019 - 

2021:

1. ψηφιακή μετάβαση,

2. βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας 

και των κοινωνικών συστημάτων, 

3. δεξιότητες,

4. αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών πτυχών και κινδύ-

νων στην εργασία,

5. θεσμική ενδυνάμωση για έναν ισχυρότερο 

κοινωνικό διάλογο, 

6. κυκλική οικονομία.

 Το Πρόγραμμα Εργασίας 2019 - 2021, το 6ο 

Πρόγραμμα Εργασίας Κοινωνικού Διαλόγου που συ-

νυπογράφει η SMEunited, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπον-

δία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στην 

οποία μετέχει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνιών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ως πλήρες 

μέλος, αποτελεί βασικό κείμενο του Κοινωνικού Διαλό-

γου σε επίπεδο ΕΕ, και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς 

κατά τα επόμενα τουλάχιστον 2 έτη. Σε αυτό γίνεται σύ-

ντομη επισκόπηση των παραπάνω 6 προτεραιοτήτων, 

και περιγραφή των δράσεων που θα αναλάβουν οι Ευ-

ρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι σε κάθε μία, με αναφορά 

σε συγκεκριμένα μέσα που θα αξιοποιηθούν στην κάθε 

προτεραιότητα.

 Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η Γενική 

Γραμματέας της SMEunited, Véronique Willems, η 

υπογραφή του προγράμματος εργασίας αποδεικνύει 

τη ζωντάνια και την αποτελεσματικότητα του κοινωνι-

κού διαλόγου· ο διάλογος ανάμεσα στους κοινωνικούς 

εταίρους αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης 

αγορών εργασίας με εύρυθμη λειτουργία, χωρίς απο-

κλεισμούς, καθώς και συμβολής στις οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις στα Κράτη Μέλη.

Παρουσίαση και υπογραφή Προγράμματος Εργασίας 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου 2019 - 2021
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Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου στα γραφεία της European Trade Union 

Confederation (ETUC) στις Βρυξέλλες, η εναρκτήρια συνάντηση του Έρ-

γου Labour-Int 2- “Labour market integration for migrants. A multistakeholder 

approach”. Το Έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, έχει ως 

στόχο την προώθηση της απασχόλησης ως βασικού παράγοντα στη διαδικασία εν-

σωμάτωσης των πρόσφατα αφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών και 

προσφύγων) στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη 

συνέχεια του Labour-Int 1. 

Κύριοι ωφελούμενοι του Έργου είναι οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες σε όλη 

την ΕΕ. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του Έργου από το Βέλγιο (συ-

ντονιστής εταίρος ETUC), την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Ελλάδα και 

συζητήθηκαν οι κύριοι άξονες υλοποίησης των δράσεων του Έργου. 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίρος από την Ελλάδα, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην 

υλοποίηση σεμιναρίων (5000 σεμινάρια με 90.000 εκπαιδευόμενους από το 1995), 

που απευθύνονται μεταξύ άλλων και σε άτομα προερχόμενα από ευάλωτες κοινω-

νικές ομάδες, όπως μετανάστες, έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Labour-Int 2 το σχε-

διασμό και τη διεξαγωγή στην Αθήνα εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας πενήντα 

ωρών με αντικείμενο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για 100 συνολικά 

πρόσφυγες και μετανάστες. 

Κύριοι στόχοι της δράσης του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι να:

 X παρέχει στους ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
και ικανότητες στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων 

 X φέρει σε επαφή άτομα διαφορετικής κουλτούρας 

 X  προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και να

 X  διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ιδίως ατόμων που προέρχο-
νται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Μέσα από την κατάρτισή τους, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν βασικές 

ψηφιακές δεξιότητες αλλά και συγκεκριμένες στάσεις ως προς την επιχειρηματικότη-

τα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, να αναπτύξουν μία θετική διάθεση απέναντι 

στη διά βίου μάθηση, να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους  αλλά και να μάθουν να 

αναπτύσσουν την αυτο-εικόνα τους.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ
 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
LABOUR-INT 2

"LABOUR MARKET INTEGRATION 
FOR MIGRANTS. 

A MULTISTAKEHOLDER APPROACH"
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Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμε-

τοχής υποψηφίων ωφελούμενων σε ένα σημαντικό 

έργο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που υλοποιείται με τη συγχρη-

ματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επι-

χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Το έργο περιλαμβάνει πανελλαδικές δράσεις επιδοτού-

μενης κατάρτισης (50 ώρες) και δωρεάν διαδικασίες 

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνικές εξοι-

κονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατα-

σκευαστές, για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων, 

για τους ηλεκτρολόγους, για τους υδραυλικούς και για 

τους ψυκτικούς.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) επιχειρήσε-

ων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη 

σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) οι 

οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους 

θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματι-

κής τους κινητικότητας.

Καταληκτικός σκοπός του είναι η ενδυνάμωση των γνώ-

σεων και των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον στρα-

τηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέ-

ματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν 

στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr ) 

στην ενότητα «Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί», όπου εκτός 

της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων συμ-

μετοχής υποψηφίων ωφελούμενων, έχουν αναρτηθεί και 

προσκλήσεις συγκρότησης μητρώων εκπαιδευτών και 

γραμματειακών υποστηρίξεων. 

 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΝΩΣΕΩΝ & 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ



15
www.imegsevee.gr

Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τίμησαν την Ημέρα της 

Γυναίκας πραγματοποιώντας στις 8 Μαρτίου εκδή-

λωση με θέμα «Γυναίκες και συνδικαλισμός» στο πλαίσιο 

μιας σειράς εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών που διενερ-

γούνται σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή την ανακήρυξη 

του «2019» ως επετειακό έτος εορτασμού των 100 χρό-

νων της. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υπο-

έργου  2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη-

ση».

Η εκδήλωση αποσκοπούσε, τόσο στην ιστορικά αναδρο-

μική παρουσίαση του ρόλου και της δράσης των γυναι-

κών στον χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων 

όσο και στην ανάδειξη των προκλήσεων που συνεχίζουν 

να υφίστανται και την αναζήτηση προοπτικών, προτάσε-

ων και λύσεων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και 

εκπροσώπηση των γυναικών στον συνδικαλιστικό χώρο.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. 

Γιώργος Καββαθάς και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ 

κ. Γιώργος Κουράσης, οι οποίοι τόνισαν τη διαχρονικά ση-

μαντική συμβολή των γυναικών στον χώρο των μικρών 

επιχειρήσεων, επισημαίνοντας πως η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, προσπαθούν μέσω των δράσεών τους να συμ-

βάλλουν στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύ-

πων, την ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών και 

την εκπροσώπησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το θέμα παρέθεσαν 

με τις εισηγήσεις τους η Ιωάννα Πορφύρη, Επιστημονι-

κό Στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η κοινωνιολόγος και δι-

δάσκουσα στο ΕΑΠ Άννα Κουμανταράκη, η Φραντζέσκα 

Τατούλη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλι-

κείων Δημόσιων & Ιδιωτικών Σχολείων και η Χρυσούλα 

Μαυράκη, Ψυχολόγος και Σύμβουλος Παιδαγωγικών Θε-

μάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτι-

κών Παιδικών Σταθμών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύ-

θυναν χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύ-

λων, κα. Φωτεινή Κούβελα, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 

εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, κα. Χαρά Καφα-

ντάρη, η Βουλευτής και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρα-

τίας, κα. Σοφία Βούλτεψη, η εκπρόσωπος του Αντιπροέ-

δρου της Βουλής, κα. Μαρία Σταυρινούδη, η Πρόεδρος 

του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναι-

κών Επιχειρηματιών, κα. Σοφία Οικονομάκου

Εκδήλωση 8 Μαρτίου 
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ»
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο με 
τίτλο  «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 

σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.). 

Στόχος του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση 
των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη δι-
ατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρη-
ματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν επιδοτούμενα προγράμ-
ματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης γνώ-
σεων και δεξιοτήτων για 500 εργαζόμενους σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα της οι-
κονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του 
κλάδου απασχόλησης τους σε όλες τις Περιφερειακές Ενό-
τητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ειδικότερα, τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκει-
ας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική), αφο-
ρούν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα : 

1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών 

3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 

4. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων 

5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης 

6. Διαχείριση 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 

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά (εκτός ωραρίου εργασίας) οδηγεί στην επιδότηση5€ ανά ώρα κα-
τάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμ-
ματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Από τον Φεβρουάριο έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με κριτήριο το χρόνο υπο-
βολής της ηλεκτρονικής αίτησής και βάσει των απαραίτητων κριτηρίων συμμετοχής.  

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ειδική ενότητα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΓΝΙΣΜΟΙ», 
στην ιστοσελίδα του φορέα www.imegsevee.gr

Αιτήσεις συμμετοχής: Από Φεβρουάριο 2019

Πληροφορίες: www.imegsevee.gr



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
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Το  χρονικό διάστημα   24 και 25 Ιανουαρίου, πραγματο-

ποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Unione Industriale di 

Torino (UIT) στο Τορίνο,  η 9η συνάντηση παρακολούθησης  

(Steering Committee)  των εταίρων του έργου και η 7η  συ-

νάντηση εμπειρογνωμόνων (EWEEN) 

Την  5ην Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 

στα γραφεία της SME United (πρώην UEAPME)  η 8η συνά-

ντηση των  εμπειρογνωμόνων, με αντικείμενο τα ανάλογα 

μέτρα για την έγκαιρη αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων  

που λαμβάνονται από φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύρια 

μοντέλα που παρουσιάσθηκαν ήταν το μοντέλο του Δήμου 

του Ρότερνταμ της Ολλανδίας, το μοντέλο του Επιμελητη-

ρίου του Λουξεμβούργου  και το μοντέλο διαμεσολάβησης 

του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. 

Το διάστημα 3 και 4  Απριλίου πραγματοποιήθηκαν στις 

εγκαταστάσεις των Ευρωεπιμελητηρίων στις  Βρυξέλλες η 

10η συνάντηση παρακολούθησης  (Steering Committee)  

των εταίρων του έργου και η 9η  συνάντηση εμπειρογνωμό-

νων (EWEEN), στοχευμένη στην νέα οδηγία για την πτώχευ-

ση. Στην συνέχεια την 5ην Απριλίου έγινε η 3η και τελευταία 

συνάντηση επιθεώρησης – επίβλεψης του έργου (Review 

Meeting) από την αναθέτουσα αρχή EASME.  Στην συνάντη-

ση αυτή, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε, την μέχρι εκείνη την 

στιγμή πορεία, την ένταξή του στην νέα Δομή του άρθρου 

56 του Ν.4605/2019, καθώς και η έρευνα για την Διαμεσολά-

βηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου.
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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 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Συνάντηση του Προέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ, με τον επικεφαλής της 

Αποστολής στην Ελλάδα της 

Γεν. Δ/νσης Οικονομικών και 

Δημοσιονομικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Declan 

Costello, εν όψει της Έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Συνέντευξη Τύπου ανακήρυξης 

2019 σε έτος εορτασμού των 100 

χρόνων της Συνομοσπονδίας και 

παρουσίαση του προγράμματος  

εορταστικών και επιστημονικών 

εκδηλώσεων 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Συνάντηση αντιπροσωπείας της 

ΓΣΕΒΕΕ με την Υπουργό Πολιτισμού 

κα. Μ. Ζορμπά με θέμα τα Πνευματι-

κά Δικαιώματα.

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕ-

ΒΕΕ κ. Καββαθά, του Αντιπροέδρου 

κ. Βαργιάμη και του Γεν. Γραμματέα 

κ. Κουράση, με τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο με 

θέμα την επίσημη πρόσκληση στον 

εορτασμό των 100 χρ. της ΓΣΕΒΕΕ

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Συνάντηση αντιπροσωπείας της 

ΓΣΕΒΕΕ υπό τον Πρόεδρο κ. Καββα-

θά  με την διοίκηση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πραγματοποίηση της εκδήλωσης 

εορτασμού των 100 χρόνων της 

ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη στο 

Συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας 

Πειραιώς

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 Συμμετοχή Προέδρου στα επίσημα 

εγκαίνια της ΑΡΤΟΖΑ 2019, όπου 

ακολούθησε βράβευση σημαντι-

κών προσωπικοτήτων του κλάδου 

της Αρτοποιίας και της Ζαχαρο-

πλαστικής μεταξύ των οποίων και 

ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. 

Ασημακόπουλος 

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Πραγματοποίηση Ημερίδας στο 

Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα 

«Γυναίκες και Συνδικαλισμός», στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορ-

τασμού των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Συμμετοχή Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

στην εκδήλωση διαμαρτυρίας και 

το 24ωρο κλείσιμο των καταστημά-

των εστίασης σε Πάτρα και Αίγιο.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Συμμετοχή του Αντιπροέδρου της 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Βαργιάμη στην Επιτρο-

πή Παραγωγής και Εμπορίου της 

Βουλής και κατάθεση Υπομνήματος 

κατά την συζήτηση του Σ/Ν για το 

Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης

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


