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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΟΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΟΥΜ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 100 
ΧΡΟΝΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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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 

Αγγελάκης Α.
Αυλωνίτου Ν. 

Βαλάση Δ.
Βατικιώτης Λ.

Γεωργόπουλος Η.
Γιακούλας Δ.

Θανόπουλος Γ.
Λαΐου Ε. 

Λιντζέρης Π.
Μιχαλοπούλου Γ.

Τζάμαλης Μ.
Χαριλόγη Α.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Μισεντζής Γ.

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»

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και 
τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών με 
έτος αναφοράς το 2019, είναι η 8η κατά σειρά, 
και αποτελεί την 2η που διεξάγεται έπειτα 
από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής 
οικονομίας και την ανάκτηση ορισμένων βαθμών 
ελευθερίας της εγχώριας  οικονομικής πολιτικής. 
Τα ευρήματα της έρευνας ευθυγραμμίζονται με 
τη γενικότερη τάση αισιοδοξίας που επικρατεί 
στους φορείς της ελληνικής οικονομίας 
(επιχειρήσεις, νοικοκυριά, επενδυτές) και 
η οποία αποτυπώνεται ως βελτίωση στους 
περισσότερους από τους δείκτες προσδιορισμού 
της κατάστασης των νοικοκυριών. Ουσιαστικά, 
παγιώνεται η αντίληψη ότι η χώρα έχει 
υπερβεί οριστικά τη δυσκολότερη περίοδο 
της πρόσφατης οικονομικής της ιστορίας.  
Ωστόσο, όπως προκύπτει, η 10ετής οικονομική 
κρίση διατηρεί το αποτύπωμά της στο σώμα 
της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα στα 
χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, τα οποία 
συνεχίζουν να βρίσκονται στο κατώφλι σοβαρών 
κοινωνικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων 
(υπερχρέωση και φτώχεια). 

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για 
το εισόδημα και τις 
δαπάνες των νοικοκυριών 
(Φεβρουάριος 2020)
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Είναι προφανές ότι η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, η οποία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο 

για τη διαμόρφωση ενός ενάρετου κύκλου της ελληνικής οικονομίας, που θα παράξει 

περισσότερες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τις επενδύσεις,  δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

αποτελεσματικά αν δε συνδυαστεί με ένα μίγμα σύγχρονων παρεμβάσεων στην κοινωνική πολιτική 

και την εισοδηματική επάρκεια των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων. Σε μακροοικονομικό 

επίπεδο, τούτο σημαίνει ότι η μείωση των στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος είναι καταλυτική 

για την απόσπαση περισσότερων βαθμών ελευθερίας στην οικονομική πολιτική. Σε επίπεδο 

διαχείρισης της καθημερινότητας, υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι που αφορούν το ενδεχόμενο 

πλήρους έκθεσης των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων σε μια κατάσταση υπερχρέωσης 

και μαζικών πλειστηριασμών (συμπεριλαμβανομένης και της α’ κατοικίας) και συνεπώς διάρρηξης 

της κοινωνικής σταθερότητας, που φαίνεται να έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, 

τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο όγκος των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών (105,6 δις €).  

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την 

εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 800 νοικοκυριών, στο διάστημα 19 έως 20 Δεκεμβρίου 

2019 και 3 ως 7 Ιανουαρίου έχουν ως εξής:

 X Η έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά διψήφια αύξηση στο ποσοστό των νοικοκυριών που 

σημείωσε ετήσια αύξηση εισοδημάτων (11,1%). Ως επί το πλείστον, η αύξηση αυτή οφείλεται 

στην αύξηση ονομαστικών μισθών, στην επανένταξη ανέργων και την αύξηση κερδών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα. Το 68% των νοικοκυριών διατήρησε σταθερή την 

εισοδηματική του βάση.

Το εισόδημά σας το 2019 σε σχέση με την περσινή χρονιά το 2018

αυξήθηκε 11,1

μειώθηκε 20,9

παρέμεινε το ίδιο 68,0
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 X Ένα δομικό χαρακτηριστικό που σχετίζεται με το δημογραφικό, και την διαγενεακή 

ανισορροπία εισοδημάτων είναι το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ως κύρια πηγή 

εισοδήματος τη σύνταξη. Παρά τη διαφαινόμενη υπέρβαση της κρίσης, την αποκλιμάκωση 

της ανεργίας, την αύξηση του κατώτατου αλλά και τις σημαντικές προσαρμογές που 

έγιναν στο κόστος του συνταξιοδοτικού, η σχέση μισθών- συντάξεων- εσόδων από άσκηση 

επιτηδεύματος παραμένει ανεπηρέαστη. Από την άλλη, είναι σαφές ότι οποιαδήποτε 

μονομερής αρνητική προσαρμογή των συντάξεων θα ανατροφοδοτήσει τη μείωση των 

εισοδημάτων και θα  διαμορφώσει νέους όρους έκθεσης σε φτώχεια και ανισότητα.

 X Τα πολύ χαμηλά ποσοστά 8,7% που εμφανίζει διαχρονικά η κατηγορία έσοδα από 

επιχειρηματικά κέρδη, υποδηλώνει αδυναμία των ελληνικών εγχώριων νοικοκυριών να 

αναπτύσσουν βιώσιμες και κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο 

οικονομικό περιβάλλον.

 X  Περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά (29,5%) έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστον άτομο σε 

ανεργία. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας (άνω του έτους) ανέρχεται στο 68,2% του 

συνολικού αριθμού των ανέργων

Δεκέμβριος   2013 2014 2015 2016 2017 2018

έναν άνεργο 25,4 26,9 23,5 24,9 22,1 25,6

δύο ανέργους 11,0 6,8 8,6 6,1 5,5 4,7

τρεις ανέργους 2,4 1,9 1,6 1,3 1,3 1,2

τέσσερεις ή περισσότερους ανέργους 1,4 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7

κανέναν άνεργο 59,7 63,3 66,1 66,8 70,0 67,8

Νοικοκυριά με άνεργο μέλος

 X  Το 16,1% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Τα πολυμελή 

νοικοκυριά, καθώς και όσα έχουν τουλάχιστον 1 άνεργο σημειώνουν σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά (άνω του 20%). Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΑΔΕ 2020) 

ανέρχεται στα 105,6 δις €, και ο συνολικός αριθμός οφειλετών υπερβαίνει τα 4,3εκ. Πάνω 

από το 50% των οφειλετών (2,5εκ.), έχουν χρέη έως 500€, ενώ 1,5εκ.έχουν χρέη από 500€ 

έως 10,000€.

 X  Οι ενδείξεις για τις επιδόσεις στους δείκτες κατανάλωσης τροφοδοτούν τις επιφυλάξεις 

διεθνών και εγχώριων αναλύσεων για σταθεροποίηση της οικονομίας μεν, αλλά με ασθενική 

ανάκαμψη της ζήτησης. Τα ευρήματα σχετικά με την κατανάλωση συγκεκριμένων ειδών 

(ένδυση- υπόδηση, οικιακά είδη) συνάδουν με τα πορίσματα του εμπορικού κόσμου για 

διατήρηση ενός αναιμικού επιπέδου εγχώριας κατανάλωσης. 

 X  Αντίθετα, αύξηση κατανάλωσης παρατηρείται για βασικές ανάγκες (είδη διατροφής, 

λογαριασμούς σπιτιού και φάρμακα), γεγονός που ενδεχόμενα εξηγείται από τις αυξητικές 

τάσεις των τιμών σε τρόφιμα (φρούτα, κρέας), ενέργεια- μετακινήσεις, φαρμακευτικά είδη 

ύλες (ΔΤΚ, ΕΛΣΤΑΤ, σύγκριση Δεκεμβρίου 2019 με Δεκέμβριο του 2018 όπου οι αυξήσεις 

υπερβαίνουν το 3%).
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Το αιφνίδιο ξέσπασμα και η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 προκάλεσε 
ταυτόχρονα, σε διεθνές επίπεδο, μια οριζόντια υγειονομική κρίση που ταχύτατα 
μετατράπηκε σε οικονομική επιβράδυνση λόγω και των αναγκαίων μέτρων κοινωνικο-

οικονομικού περιορισμού. 

Η ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζοντας άμεσα την ανάγκη συστηματικής και λεπτομερούς παρακολούθησης 
των εξελίξεων αλλά και τεκμηριωμένης ενημέρωσης και πληροφόρησης των επαγγελματιών 
και των μικρών επιχειρήσεων, συγκροτεί άμεσα (Μάρτιος 2020) το Παρατηρητήριο για την 
υγειονομική κρίση του Covid-19 (gsevee.gr), το οποίο είχε ως στόχους: 

Τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την υγειονομική κρίση του 
Covid-19 συνοψίζονται στη συμβολή ως προς την πληρέστερη παρακολούθηση των εξελίξεων, 
την αποδελτίωση και λεπτομερή ανάλυση των σχετικών μέτρων στα πεδία ενδιαφέροντος                 
(π.χ. φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα) και την αποτίμηση των επιδράσεων τους καθώς και 
στην ολοκληρωμένη καταγραφή των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων σε μια κρίσιμη περίοδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκαν συγκεκριμένοι άξονες προτάσεων πολιτικής για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας καθώς και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής

την παρακολούθηση και εις 
βάθος διερεύνηση των συνεπειών, 
επιπτώσεων και αναγκών που 
προκύπτουν από την εξέλιξη 
της πανδημίας μέσα από την 
πραγματοποίηση στοχευμένων 
ερευνών,

τη συνεχή και οργανωμένη 
καταγραφή και αξιολόγηση των 
μέτρων αντιμετώπισης και στήριξης 
των μικρών επιχειρήσεων, σε 
σύγκριση με αντίστοιχα μέτρα 
πολιτικής στο εξωτερικό

τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων 
παρεμβάσεων, κειμένων γνώμης 
και θέσεων πολιτικής για τη 
στήριξη των μικρών επιχειρήσεων 
και της ελληνικής οικονομίας

τη συγκέντρωση σχετικών 
δημοσιεύσεων, μελετών και ερευνών 
από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με 
τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 
της πανδημίας και τις ευρύτερες 
εξελίξεις σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο. 

Παρατηρητήριο ΓΣΕΒΕΕ για την 
υγειονομική κρίση του Covid-19

1

2

3

4
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Στις 5 και 6 Μαρτίου 2020, 
η ΓΣΕΒΕΕ φιλοξένησε 
στα γραφεία της στην 

Αθήνα αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) η 
οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα 
για το ζήτημα της ένταξης των 
μεταναστών, με επικεφαλής 
τον Πρόεδρό της, κ. Luca 
Jahier, και συμμετοχή μελών 
της από όλες τις Ομάδες 
(Εργοδοτών, Εργαζομένων, 
«Ευρώπης της πολυμορφίας»), 
περιλ. του εκπροσώπου της 
ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ. 

Η αποστολή αυτή ήρθε σε 
συνέχεια παρόμοιας που 
είχε πραγματοποιηθεί στο 
τέλος του 2015 σχετικά 
με τα προβλήματα που 
διαπιστώνονται, τις ανάγκες 
που υπάρχουν, και καλές 
και κακές πρακτικές στο 
πεδίο. Επίκεντρο της νέας 
συνάντησης στην Αθήνα ήταν 
ο ρόλος των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών στη 
διασφάλιση της ενσωμάτωσης 
και ένταξης των μεταναστών, 
σε σχέση και με την κατάσταση 
που είχε καταγραφεί το 2015. 

Το διήμερο των επαφών της 
ομάδας μελέτης περιελάμβανε 
συνάντηση των εταίρων 
του έργου LabourINT2 
«Ένταξη των Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών στην Αγορά 
Εργασίας: μια Πλειονομερής 
προσέγγιση», στις 5 Μαρτίου, 
με τη συμμετοχή του Κέντρου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) της ΓΣΕΒΕΕ το οποίο 
μετέχει στη σύμπραξη, και, 
την επόμενη ημέρα, διμερή 
συνάντηση μελών της 
αντιπροσωπείας της ΕΟΚΕ 
και στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ 
και του Ινστιτούτου Μικρών 
Επιχειρήσεων (ΙΜΕ). Στα 
γραφεία της Συνομοσπονδίας 
πραγματοποιήθηκε επίσης 
συνάντηση στρογγυλής 
τραπέζης με οργανώσεις 

της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και άλλες 
διμερείς συναντήσεις 
της ΕΟΚΕ με φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα.

Η επίσκεψη της ΕΟΚΕ, η 
οποία θα οδηγήσει σε 
έκθεση, έλαβε χώρα σε μια 
κρίσιμη συγκυρία για τη 
διαχείριση του προσφυγικού-
μεταναστευτικού, το οποίο 
αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα 
με αναγκαιότητα ανάληψης 
άμεσων πρωτοβουλιών. 
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΟΚΕ, 
στην οποία η ΓΣΕΒΕΕ 
συμμετέχει ενεργά με την 
ιδιότητα του μέλους, αποτελεί 
συμβουλευτικό όργανο που 
εκπροσωπεί την οργανωμένη 
κοινωνία των πολιτών, και 
επικουρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
της ΕΕ, και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Επίσκεψη ΕΟΚΕ στην Ελλάδα για το 
ζήτημα της ένταξης των μεταναστών
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Ψηφιακή παρουσίαση 
ιστορίας 100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ

Στο πλαίσιο του έργου για τα 100 
χρόνια λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ 
πραγματοποιήθηκαν σειρά ενεργειών 

ανάμεσα στις οποίες ήταν και ο σχεδιασμός 
και η δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης 
της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ. Στόχος της είναι η 
συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση, 
συντήρηση και δημόσια παρουσίαση 
του διαθέσιμου, από την ΓΣΕΒΕΕ και τις 
Ομοσπονδίες - μέλη της, υλικού που 
θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία και 
φιλοδοξεί να συμβάλει στην αναγνώριση των 
σημαντικότερων ζητημάτων και αιτημάτων που 
απασχόλησαν τους επαγγελματοβιοτέχνες και 
τους εμπόρους μέσα στα χρόνια αλλά και να 
παρακολουθήσει, υπό αυτήν τη σκοπιά, την 
κοινωνικοπολιτική και οικονομική εξέλιξη της 
σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.

Η παρουσίαση ξεκινάει από την ίδρυση της 
πρώτης μορφής της ΓΣΕΒΕΕ, της Ενώσεως 
Βιοτεχνικών Συντεχνιών και Σωματείων 
Εργοδοτών της Ελλάδος (ΕΣΣΕΕ), το 1919, και 
συνεχίζει με την παρουσίαση του κόσμου 
των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων 
και των μορφών οργάνωσης και δράσης 
της ΓΣΕΒΕΕ και των οργανώσεων που τη 
συγκροτούσαν από τον Μεσοπόλεμο έως 
τις μέρες μας. Ακολουθώντας τη δεύτερη 
ενότητα, παρακολουθεί κανείς την εξέλιξη των 

ζητημάτων που απασχολούσαν πάντοτε τους 
επαγγελματοβιοτέχνες και τους εμπόρους: 
τους φόρους, το ωράριο, την κυριακάτικη 
αργία, το ενοικιοστάσιο, την επαγγελματική 
στέγη, τα κλειστά επαγγέλματα και την 
ασφάλιση. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται 
η κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της 
ΓΣΕΒΕΕ, δίνοντας έμφαση στη ενεργητικότερη 
συμμετοχή των γυναικών, στον ρόλο της 
πιάτσας και των μικρομάγαζων της επαρχίας, 
καθώς και του συνδικαλιστικού Τύπου 
κ.λπ. Στην τέταρτη ενότητα ζωντανεύουν 
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία 
της ΓΣΕΒΕΕ  σε μια ξεχωριστή ενότητα που 
αφιερώνει περισσότερο χώρο σε σημεία-
σταθμούς, για να φτάσει κανείς στην 
τελευταία ενότητα που αποτυπώνει τη 
σημερινή εποχή και στις δράσεις της ΓΣΕΒΕΕ 
τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και της 
κρίσης, αφήνοντας ανοιχτό σε όλους το 
ερώτημα για την εξέλιξη του συνδικαλισμού 
και το ρόλο που θα διαδραματίσει η ΓΣΕΒΕΕ 
στα επόμενα χρόνια που ανοίγονται μπροστά 
της.

Για να δείτε την ψηφιακή παρουσίαση 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην διεύθυνση: 
www.imegsevee.gr/νέα/ψηφιακή παρουσίαση 
ιστορίας 100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ

http://www.imegsevee.gr/νέα/ψηφιακή παρουσίαση ιστορίας 100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ
http://www.imegsevee.gr/νέα/ψηφιακή παρουσίαση ιστορίας 100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ


www.imegsevee.gr
8

Την Δευτέρα 9 Μαρτίου αντιπροσωπεία 
της ΓΣΕΒΕΕ, αποτελούμενη από τον 
πρόεδρό της κ. Γ. Καββαθά, το στέλεχος 

της Συνομοσπονδίας κα. Στ. Τσιάμη και το 
επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Λ. 
Βατικιώτη έλαβαν μέρος στο Ελληνο-γερμανικό 
Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε 
στο Βερολίνο. 

Αντικείμενο της συνάντησης, που 
διοργανώθηκε από το Ελληνο-γερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ήταν 
πρωτοβουλίες για την προώθηση των διμερών 
οικονομικών σχέσεων, της εξωστρέφειας και 
της οικονομικής ανάπτυξης. Ενδεικτικό στοιχείο 
της σημασίας του φόρουμ ήταν πώς κεντρικοί 
ομιλητές ήταν η Γερμανίδα καγκελάριος κ. 
Α. Μέρκελ και ο Έλληνας πρωθυπουργός 
κ. Κ. Μητσοτάκης. Οι τοποθετήσεις όλων 
των πολιτικών αξιωματούχων και των 
εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας 
που έλαβαν μέρος περιστρέφονταν γύρω 
από τις επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς και 
τεχνολογίες αιχμής όπως για παράδειγμα η 
ενέργεια. 

Η σημασία των διμερών σχέσεων γίνεται 
καλύτερα αντιληπτή αν λάβουμε υπ’ όψη 
μας ορισμένα μεγέθη. Για παράδειγμα, οι 
καθαρές άμεσες γερμανικές επενδύσεις την 
περίοδο 2007-2018 ανήλθαν σε 6,33 δις. 
ευρώ, αποτελώντας το 27,5% του συνόλου 
και απασχολώντας, έμμεσα και άμεσα, 29.000 
εργαζόμενους. Εξ ίσου μεγάλες είναι και 
οι εμπορικές συναλλαγές. Οι εξαγωγές της 
Ελλάδας στη Γερμανία ανέρχονται σε 2,2 δις. 
ευρώ και της Γερμανίας στην Ελλάδα σε 6,1 
δις. ευρώ. Την Ελλάδα δε επισκέπτονται 4,4 
εκ. τουρίστες, πραγματοποιώντας 42,6 εκ. 
διανυκτερεύσεων. 

Για να συνεχιστούν οι επαφές που έγιναν στο 
Βερολίνο και να μπορέσουν να αποδώσουν 
καρπούς το Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Πρεσβείας Βερολίνου και το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο διοργάνωσαν ψηφιακή εκδήλωση 
επιχειρηματικής δικτύωσης μέσω ειδικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την Τρίτη 2 ως 
την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Ελληνο - γερμανικό 
Οικονομικό Φόρουμ
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Η βασισμένη στην εργασία μάθηση (work-
based learning) και η μάθηση στο χώρο 
εργασίας (workplace learning) έχουν 

έρθει τα τελευταία χρόνια με μεγάλη ένταση 
στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
Οι κρατικές πολιτικές εκπαίδευσης, όπως 
και πολλές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
του ιδιωτικού τομέα, ιδίως στο επίπεδο της 
ανώτερης δευτεροβάθμιας (Επαγγελματικό 
Λύκειο) και της μετα-δευτεροβάθμιας (έτος 
Μαθητείας ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) εκπαίδευσης ή της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
(Κέντρα Διά Βίου Μάθησης), στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη, αναπροσανατολίζονται 
ώστε να ενσωματώσουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό τέτοιες πρακτικές. Οι μορφές 
επαγγελματικά προσανατολισμένης μάθησης 
που περιλαμβάνουν, εκτός από τη διδασκαλία 
σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές, μια 
περίοδο εκμάθησης σε περιβάλλον εργασίας ή 
σε εργαστήριο πρακτικής άσκησης θεωρείται 
ότι εξασφαλίζουν κατάλληλο μαθησιακό 
πλαίσιο για την αποτελεσματική απόκτηση 
επαγγελματικών δεξιοτήτων. Θεωρείται επίσης 
ότι προετοιμάζουν καλύτερα τα άτομα που 
σπουδάζουν για μια συντομότερη και πιο 
ήπια μετάβαση προς την αγορά εργασίας, 
αφού εισάγουν στην εκπαίδευση «το πνεύμα 
της αγοράς εργασίας», δηλ. την αίσθηση 
των αναγκών, των περιεχομένων και των 
ιδιαιτεροτήτων των πραγματικών χώρων 
απασχόλησης. 

Στο συγκεκριμένο ερευνητικό κείμενο που 
συντάχθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Παρασκευά Λιντζέρη 
παρουσιάζονται και αναλύονται οι κύριες 
διαστάσεις της μάθησης που βασίζεται 
στην εργασία. Ειδικότερα, αναλύονται οι 
ορισμοί για την βασισμένη στην εργασία 
μάθηση, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 
μορφές με τις οποίες εμφανίζεται στις 
ευρωπαϊκές χώρες, σχολιάζεται κριτικά η 
κυρίαρχη ρητορική περί μάθησης βάσει 
εργασίας και επιχειρείται να εξηγηθεί το 
γιατί αυτή έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο 
των πολιτικών πρωτοβουλιών τις τελευταίες 
δεκαετίες. Στη συνέχεια αναλύεται το γιατί 
η μάθηση στην εργασία ενώ είναι στις μέρες 
μας σημαντική, δεν αρκεί για την απόκτηση 
ολοκληρωμένης γνώσης. Ακολουθεί σύγκριση 
ανάμεσα στη μάθηση που συντελείται σε 
οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στο 
χώρο εργασίας και συσχετίζονται οι χώροι 
εκπαίδευσης και εργασίας ως διακριτά 
πεδία κοινωνικής πρακτικής. Τέλος, 
επισημαίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά 
των εφαρμογών της βασισμένης στην 
εργασία μάθησης στην Ελλάδα, οι επιθυμητές 
συνθήκες για να υπάρξει μάθηση στο χώρο 
εργασίας και ορισμένες καίριες διαστάσεις 
αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

Θεωρητικές 
και πρακτικές 
διαστάσεις της 
βασισμένης στην 
εργασία μάθησης
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Το καθεστώς 
κοινωνικοασφαλιστικής 
προστασίας των ελεύθερων 

επαγγελματιών διαμορφώνεται 
εντός του ελληνικού ασφαλιστικού 
συστήματος παράπλευρα με τους 
θεσμούς κοινωνικής ασφάλισης 
των μισθωτών, ως ένα ιδιαίτερο 
και κατακερματισμένο μοντέλο 
προστασίας. Οι μεταρρυθμίσεις 
των τελευταίων  ετών στο καθεστώς 
κοινωνικής ασφάλισης του ελεύθερου 
επαγγελματία προβλέπουν μείζονες 
αλλαγές σε βάθος. Πρόκειται για 
τη μεταρρύθμιση στην οποία - μαζί 
με την οργανωτική ενοποίηση όλων 
των φορέων κύριας κοινωνικής 
ασφάλισης- επιχειρήθηκε να 
εφαρμοστούν ενιαίοι κανόνες 
για όλους τους ασφαλισμένους, 
ανεξάρτητα από τη φύση της 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Προκλήσεις και προοπτικές για 
το ασφαλιστικό των ελεύθερων 
επαγγελματιών.

Η μεταρρύθμιση του Ν.4387/2016 & 
οι προσαρμογές της
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Στην μελέτη «Προκλήσεις και προοπτικές 
για το ασφαλιστικό των ελεύθερων 
επαγγελματιών. Η μεταρρύθμιση του 
Ν.4387/2016 και οι προσαρμογές της», του 
Ευάγγελου Κουμαριανού, εξετάζονται τα 
βασικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του 
ασφαλιστικού των ελευθέρων επαγγελματιών 
και συγκρίνεται η μεταρρύθμιση με 
παραδείγματα διαφορετικών μοντέλων 
πολλών ευρωπαϊκών χώρων. Γίνεται, επίσης, 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αλλαγών 
στον υπολογισμό των εισφορών και των 
παροχών. Παράλληλα, αναδεικνύονται 
προβλήματα πρόσβασης στη σύνταξη και 
το βοήθημα ανεργίας, ως ειδικές μορφές 
έκφρασης της οικονομικής κρίσης στο 
ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών.

Αναλυτικότερα:

 X Επιχειρείται να γίνει αναφορά στα 
χαρακτηριστικά της κοινωνικής 
ασφάλισης των ελευθέρων 
επαγγελματιών και να εντοπιστούν 
τα κριτήρια με τα οποία αναπτύχθηκε 
στην Ελλάδα το κατακερματισμένο 
τοπίο της κοινωνικής ασφάλισης των 
ελευθέρων επαγγελματιών. Με αφετηρία 
τα συμπεράσματα αυτά, επιχειρείται μία 
παρουσίαση των επίκαιρων ζητημάτων 
που προκύπτουν δημιουργία του 
ΕΦΚΑ, ενώ αναλύεται η πρακτική και η 
θεωρητική δυσχέρεια σχεδιασμού κοινών 
κανόνων για ελεύθερους επαγγελματίες 
και μισθωτούς.

 X  Με αφορμή την οργανωτική ενοποίηση 
στον ΕΦΚΑ στη μελέτη αναπτύσσεται 
η προβληματική της αλλαγής των 
ρυθμίσεων διαδοχικής και παράλληλης 
ασφάλισης που αφορά ένα μεγάλο μέρος 
εργαζομένων που δραστηριοποιούνται ως 
μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες. 

 X  Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
της προβληματικής της μεταρρύθμισης 
του νέου τρόπου υπολογισμού 
εισφορών. Ειδικότερα αναφερόμαστε 

στη μεταρρύθμιση του 2016, τα 
αποτελέσματά της αλλά και τα ζητήματα 
συνταγματικότητας που προέκυψαν.

 X  Γίνεται μια προσπάθεια συγκριτικής 
παρουσίασης των διαφορετικών μοντέλων 
εισφοράς ελευθέρων επαγγελματιών σε 
ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, εξετάζονται 
ειδικότερα ζητήματα ελλιπούς κοινωνικο-
ασφαλιστικής προστασίας των ελευθέρων 
επαγγελματιών, όπως ρυθμίσεις για 
το βοήθημα ανεργίας των ελευθέρων 
επαγγελματιών και το ζήτημα της 
αδυναμίας συνταξιοδότησης λόγω χρεών 
στα ασφαλιστικά ταμεία.

 X Οι οργανωτικές παθογένειες της 
κοινωνικής ασφάλισης των ελεύθερων 
επαγγελματιών ήταν γνωστές από το 
παρελθόν.  Όμως, η επιλογή για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν ήταν 
ούτε δεδομένη ούτε κοινώς αποδεκτή. Με 
τους «δίδυμους» νόμους 3863 και 3865 
του 2010 (για τον ιδιωτικό και το δημόσιο 
τομέα αντίστοιχα) τέθηκαν όλοι οι 
κεντρικοί στόχοι του νέου ασφαλιστικού 
συστήματος και έκτοτε οι νομοθετικές 
παρεμβάσεις συγκεκριμενοποιούν και 
προσαρμόζουν στην συγκυρία αυτούς 
τους κεντρικούς στόχους. Ο οργανωτικός 
σχεδιασμός που τέθηκε το 2010 καθόριζε 
ως στόχο προς επίτευξη τη δημιουργία 3 
μεγάλων ταμείων Μισθωτών, Ελεύθερων 
Επαγγελματιών και Αγροτών. Η επιλογή 
της μεταρρύθμισης του 2016 για ένα 
μοναδικό και ενιαίο φορέα κύριας 
ασφάλισης είναι από τα λίγα σημεία που 
η μετέπειτα νομοθεσία απέκλινε από τη 
στοχοθεσία του 2010. Επρόκειτο για ένα 
πολύ απαιτητικό εγχείρημα διοικητικής 
αναδιάρθρωσης με μακροπρόθεσμα 
θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο της 
διαχείρισης αλλά και σοβαρά προβλήματα 
άμεσης εφαρμογής με δεδομένο ότι για 
την μεγάλης κλίμακας μεταρρύθμιση 
προβλέφθηκε ελάχιστος χρόνος 
μετάβασης και προσαρμογής.
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Τουρισμός και 
επιχειρηματικότητα: 
Μια εθνογραφική 
προσέγγιση

Στο ερευνητικό κείμενο με τίτλο «Τουρισμός 
και επιχειρηματικότητα: Μια εθνογραφική 
προσέγγιση» του στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Μανώλη 
Φραγκιαδουλάκη, επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης 
επιχειρηματικότητας και τουρισμού με άξονα αναφοράς 
τις μικρές και τις πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον Λιμένα Χερσονήσου 
Κρήτης μέσα από μια ανθρωπολογική προσέγγιση. 

Το κύριο σημείο που αναδεικνύεται αφορά στη 
διαχείριση των εντάσεων και των διαφορών που 
εντοπίζονται στο πεδίο των οικονομικών συμφερόντων 
μεταξύ των επιχειρηματιών, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η 
σύγκρουση αυτή μετακυλύεται στο πεδίο διεκδίκησης 
κοινωνικών συμφερόντων. Η υιοθέτηση νέων 
στρατηγικών, από την πλευρά των επιχειρηματιών, 
αποσκοπεί σ’ ένα πρώτο επίπεδο να διασφαλίσει 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους και στο 
επόμενο στάδιο να καθορίσει το χαρακτήρα του 
μετασχηματισμού της κοινότητας, χωρίς όμως να 
αμφισβητηθεί η συνοχή της τελευταίας.

Στο κείμενο γνώμης  με τίτλο «Παρατηρήσεις της 
ΓΣΕΒΕΕ στη διαβούλευση για Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα» του Ευθύμιου Ζέρβα, 
διατυπώνεται σειρά προτάσεων/παρατηρήσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ, για την ενέργεια και το κλίμα. Οι συνοπτικές 
αυτές προτάσεις αφορούν σε γενικά θέματα 
προσέγγισης των πολιτικών που χαράσσονται στο 
Σχέδιο και των δράσεων που αναπτύσσονται.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες:

Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με γενικά θέματα που 
αφορούν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με θέματα που 
επικε ντρώνονται περισσότερο στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜμΕ). 

Η τρίτη κατηγορία προτάσεων αφορά σε τεχνικές 
παρατηρήσεις επί της δομής του Σχε δίου, οι οποίες θα 
αναβαθμίσουν σημαντικά την κατανόηση του κειμένου 
και θα συνεισφέρουν στην ομογενοποίηση της επικοι-
νωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων.

Παρατηρήσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ στη 
διαβούλευση για 
Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια 
και το Κλίμα
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Στο ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Ευρωπαϊκός 
κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και 
κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την 
αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ» της Χριστίνας 
Καρακιουλαφη, εξετάζονται σειρά ζητημάτων που 
σχετίζονται με τις διαδικασίες και το περιεχόμενο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (θεσμοί, 
πρακτικές, ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, πλαίσιο 
ρύθμισης, αποτελέσματα, κ.ο.κ), και  σκιαγραφείται 
η εξέλιξή του από τη δεκαετία του 1980 και μέχρι 
και τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Επιπλέον, 
εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο από την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης και μετά. Ιδιαίτερη αναφορά 
γίνεται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
και τις δυνατότητες παρέμβασης των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιό του. Τέλος,  
διερευνάται ο ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου καθώς και οι 
μηχανισμοί μέσω των οποίων συμμετέχει σε αυτόν. 
Παράλληλα, κατατίθενται προτάσεις που αφορούν 
στην αναβάθμιση του ρόλου της και της συμμετοχής 
της στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο.

Στο ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Περιεκτική 
Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) και 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» του στελέχους του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ Αλέξη Πλέσσια αναλύονται οι εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά και 
το περιεχόμενο της Περιεκτικής Οικονομικής και 
Εμπορικής Συμφωνίας (CETA). 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο status quo των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των δύο εταίρων, 
ενώ εξετάζονται συγκεκριμένες διατάξεις 
της Συμφωνίας που επηρεάζουν άμεσα τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επιπλέον, γίνεται μια 
ειδική αναφορά για τις επιδράσεις της Συμφωνίας 
στην Ελλάδα.

Καταληκτικά, διαπιστώνεται πως μια «Συμφωνία 
Ελεύθερου Εμπορίου», όπως η  CETA, αποτελεί 
οικονομική ευκαιρία αλλά και μια εν δυνάμει 
ευνοϊκή πρόκληση για τις ελληνικές Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις, καθώς όλο και περισσότερο κρίνεται 
αναγκαίο να εμφανίσουν τάσεις εξωστρέφειας 
και ανθεκτική προσαρμοστικότητα στις τρέχουσες 
αλλαγές.

Περιεκτική Οικονομική 
και Εμπορική Συμφωνία 
(CETA) και Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκός κοινωνικός 
διάλογος: θεσμοί 
εκπροσώπησης και 
κατηγορίες παρεμβάσεων. 
Προτάσεις για την 
αναβάθμιση του ρόλου 
της ΓΣΕΒΕΕ
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Μετά από τρία χρόνια υλοποίησης το 
έργο Live Skills έφτασε στο τέλος 
του. Το έργο αποτέλεσε μία τομή στο 

χώρο της ανάπτυξης δεξιοτήτων δεδομένου 
ότι προσέγγισε ένα χώρο πέρα από τους 
παραδοσιακούς, αυτόν της δημιουργικής 
βιομηχανίας στοχεύοντας στην αντιμετώπιση 
της έλλειψης οριζοντίων επιχειρηματικών και 
ψηφιακών δεξιοτήτων στους εργαζόμενους 
του. 

Σκοπός του έργου  “Live Skills” ( Erasmus+) 
είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη αυτών των 
οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών 
δεξιοτήτων στους επαγγελματίες των 
δημιουργικών κλάδων των οπτικοακουστικών 
μέσων και των ζωντανών παραστάσεων. Στο 

έργο με επικεφαλής εταίρο το British Council 
συμμετείχαν 9 εταίροι από 4 χώρες (Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία). 

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου 
πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από 
συναντήσεις εργασίας και εργαστήρια με 
σκοπό την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων 
του έργου. Συγκεκριμένα στις 13.2.2020 
πραγματοποιήθηκε στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
συνάντηση φορέων για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του έργου. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η 
παρουσίαση από τους Έλληνες εταίρους των 
αποτελεσμάτων του έργου και αφετέρου 
η ανάπτυξη ενός διαλόγου πολιτικής, τόσο 
γύρω από το έργο όσο και γύρω από θέματα 

Ολοκλήρωση του έργου 

Live Skills
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ευρύτερου ενδιαφέροντος που άπτονται των δεξιοτήτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 
του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΙΕΑΔ, του Παντείου Πανεπιστημίου και του British 
Council.

Επιπροσθέτως σε 
συνεργασία με το ΑΚΜΗ 
που είναι εταίρος του 
έργου πραγματοποιήθηκαν 
δύο εργαστήρια, το ένα 
στη Θεσσαλονίκη στις  
27.2.2020 και το άλλο online 
στις 15.4.2020 αντίστοιχα. 
Στα εργαστήρια αυτά 
συμμετείχαν κατά βάση 
εκπαιδευτικοί από το 
χώρο της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και στόχος 
τους ήταν αφενός 
η παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού που 
παράχθηκε στο έργο και 
αφετέρου η διερεύνηση της 
δυνατότητας ενσωμάτωσης 
του υλικού σε υφιστάμενα 
ή μελλοντικά προγράμματα 
σπουδών. 

Τέλος την Πέμπτη 
26 Μαρτίου 2020 
πραγματοποιήθηκε, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, το 
καταληκτικό συνέδριο 
του ευρωπαϊκού έργου 
Live Skills. Το συνέδριο 
οργανώθηκε από κοινού 
με το έργο  ASAP, ενός παρεμφερούς ευρωπαϊκού έργου στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος με 
αντικείμενο τη βελτίωση δεξιοτήτων των απασχολουμένων στον τομέα των εκδόσεων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν σε απευθείας σύνδεση  συνολικά 73 συμμετέχοντες από πάνω από 40 
οργανισμούς σε 8 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, εθνικών 
πρεσβειών και  πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Γιακούλας  παρουσίασε την 
έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου σχετικά με τις τάσεις και τις ανάγκες για 
επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες στον δημιουργικό τομέα.

Το έργο αναδεικνύεται σε μία καλή πρακτική και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ήδη επεξεργάζεται ένα σχέδιο για την 
κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του καθώς και την ενίσχυση της ερευνητικής και επιχειρησιακής 
του δραστηριότητας του σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τους απασχολούμενους του δημιουργικού 
και πολιτιστικού τομέα. 
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 
η 1η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «TechCMS Technology Enhanced 

Career Management Skills - TechCMS Project» που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο του Erasmus +, KA3, Looking Forward 
Cooperation Projects.  Η συνάντηση έγινε στην πόλη 
Έμπολι της Ιταλίας.  Αντικείμενο της συνάντησης 
ήταν η οργάνωση και ο συντονισμός των επιμέρους 
δράσεων του προγράμματος και ο προσδιορισμός 
των όρων ποιότητας των παραδοτέων.

Το TechCMS φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμες 
υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και 
καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης σταδιοδρομίας 
για ιδιώτες και οργανισμούς και να μπορεί να 
αξιοποιηθεί, τόσο από τα άτομα (εργαζόμενοι και 
άνεργοι) όσο και από φορείς που ασχολούνται με 
την παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και 
υπηρεσιών μάθησης, μέσω των αρχών του Career 
Management Skills (CMS), δηλαδή των δεξιοτήτων 
διαχείρισης της καριέρας / σταδιοδρομίας.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στο συγκεκριμένο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ως εταίρος, έχοντας 
αναλάβει, ανάμεσα σε άλλα και την υλοποίηση του 
συνόλου των ερευνητικών και μελετητικών εργασιών, 
που αποτελούν βασικό στάδιο για την υλοποίηση 
όλων των άλλων φάσεων του έργου. Στη σύμπραξη 
συμμετέχουν από την Ιταλία οι φορείς ASEV, που είναι 
και ο συντονιστής του έργου, και ο IAL MARCHE. Από 
την Ελλάδα, εκτός από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η εταιρεία 
SKYBRIDGE και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ενώ από την Κύπρο 
συμμετέχει η EACG, η εταιρεία Zewelepe και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Eναρκτήρια 
συνάντηση του 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος

«TechCMS 
Technology 
Enhanced Career 
Management 
Skills - TechCMS 
Project»
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Ξεκίνησε από 01/01/2020 η υλοποίηση του 
προγράμματος  ERASMUS + «Δεξιότητες για 
την ανθεκτικότητα και την διάσωση των ΜΜΕ, 

Ενδυνάμωση της Έγκαιρης Προειδοποίησης».  Ουσιαστικά 
πρόκειται για την συνέχιση του έργου Early Warning 
Europe, σε επίπεδο δεξιοτήτων και εκπαίδευσης 
των επιχειρηματιών για την έγκαιρη διάγνωση του 
κινδύνου των επιχειρήσεών τους. Στο εταιρικό σχήμα 
συμπεριλαμβάνονται οι 5 εταίροι από το προηγούμενο 
σχήμα του EWEurope,  ήτοι α) Erhvervshus Midtjylland - 
Business Development Centre Central Denmark - AARHUS 
από την Δανία, β) FFR - Family Business από την Πολωνία, 
γ) CECOT Barcelona από την Ισπανία,  δ) το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και ε) το ΕΕΑ  από την  Ελλάδα με την προσθήκη ενός νέου 
εταίρου, στ) του Πανεπιστημίου JAMK   της Φινλανδίας. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η διάγνωση και η 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται να έχει ένας 
επιχειρηματίας, ώστε έγκαιρα να διακρίνει και να μπορεί 
να αντιμετωπίσει πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους 
για την επιχείρησή του. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
αυτών θα πραγματοποιηθεί με ειδικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης που θα καταρτισθεί και θα υλοποιηθεί 
πιλοτικά μέσω του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια 
συνάντηση των εταίρων (Kick off meeting),  στις Βρυξέλλες, 
την 19ην Φεβρουαρίου 2020. Από την πλευρά του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ο συντονιστής του προγράμματος για 
τον φορέα, Ηλίας Γεωργόπουλος

Πρόγραμμα, ERASMUS+ 
«Resilience and 
rescue skills for SMEs, 
strengthening Early 
Warning Europe 
-  ResC-EWEurope»

Μετά από πρόσκληση του 
φορέα IFKA Public Benefit 
Non-Profit Ltd, συντονιστή 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Interreg Danube Transnational 
Programme: «DanubeChance 
2.0»,  το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έλαβε μέρος 
στις εργασίες  της συνάντησης 
των εταίρων του προγράμματος  
(Policy Learning Dialogue 
Workshop), που πραγματοποιήθηκε 
στην πόλη Cluj - Napoca της 
Ρουμανίας, κατά το διάστημα 3 & 
4  Μαρτίου 2020. Το στέλεχος του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ηλίας Γεωργόπουλος, 
παρουσίασε την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Early 
Warning Europe στην Ελλάδα, η 
οποία έχει προκριθεί σαν καλή 
πρακτική. Στην παρουσίαση, εκτός 
των εταίρων του «DanubeChance 
2.0», παρέστησαν επίσης, ο Δανός 
συντονιστής του EWEurope  κ. 
Morten Moller, καθώς και ο 
επικεφαλής της διεύθυνσης Α.1.3 
της EASME (Επιχειρηματικότητα και 
Clusters) κ.  Ramunas Kuncaitis. 

Παρουσίαση 
καλών 
πρακτικών 
Early Warning 
στη Ρουμανία
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Μια ξεχωριστή ευκαιρία ενίσχυσης και 
αναβάθμισης προσόντων δόθηκε σε στελέχη 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο συμμετοχής 

του φορέα στο έργο «ETTE», με συντονιστή εταίρο 
την EVTA (European Vocational Training Association) 
και χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ERASMUS+. Σημειώνεται ότι κεντρικός σκοπός του 
έργου είναι η διάδοση πρακτικών κέντρων αριστείας 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω 
δράσεων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών 
που εμπλέκονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής δράσης, η οποία 
υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 21 - 24 Ιανουαρίου 
2020, ανέλαβε ο εταίρος ENAIP NET, ένα από τα 
μεγαλύτερα ιταλικά δίκτυα παρόχων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ιδρυτικό μέλος της 
EVTA.

Συμμετέχοντες, εκ μέρους όλων των εταίρων 
του έργου, ταξίδεψαν στην Ιταλία και με σημείο 
εκκίνησης την εκπαιδευτική δομή του ENAIP NET, 
στην πόλη Κονελιάνο, της επαρχίας Τρεβίζο, έλαβαν 
μέρος στην 3η κατά σειρά ομαδική εκπαίδευση 
με κύρια θεματολογία το «Food waste» και τίτλο 
«Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά: ο κοινωνικός και 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επικράτεια».

Βασικός σκοπός της διακρατικής αυτής 
εκπαιδευτικής συνάντησης ήταν η παρουσίαση ενός 
ολοκληρωμένου κύκλου κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, ανά ημέρα, βασιζόταν στην εκπόνηση 
βιωματικών δραστηριοτήτων, θεματικά εργαστήρια 
και παρουσίαση καλών  πρακτικών στο αντικείμενο 
του food waste. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στις γύρω περιοχές στον ευρύτερο κλάδο της 
αγροδιατροφής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνο που προέκυψε 
καταληκτικά από τη συγκεκριμένη διακρατική 
συνάντηση, πέραν των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων προώθησης και ανταλλαγής 
καλών πρακτικών ΕΕΚ σε επίπεδο έργου, ήταν η 
ανάδειξη μιας οπτικής, μέσω της οποίας συνδέεται 
η ανάπτυξη κύκλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης µε τον εντοπισμό στρατηγικών για ένα 
βιώσιμο μέλλον παγκοσμίως.
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