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ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αγγελάκης Α.
Αυλωνίτου Ν. 

Βαλάση Δ.
Γεωργόπουλος Η.

Γιακούλας Δ.
Θανόπουλος Γ.

Λαΐου Ε. 
Λιντζέρης Π.
Μαραγκός Φ.

Μιχαλοπούλου Γ. 
Μπεκρή Δ.
Μυσίρη Ε.

Προφύρη Ι.
Πρωτοπαπαδάκης Π.

Σιωμάδης Β.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Μισεντζής Γ.
Καλουμένου Ι.

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»

Στις 25-26 Αυγούστου, κλιμάκιο της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά, πραγματοποίησε επίσκεψη στη 
Σαμοθράκη, σε άμεση ανταπόκριση ως προς τη δυσμενή κατάσταση 

που προέκυψε έπειτα από τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό του νησιού από την 
ηπειρωτική Ελλάδα κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν επαφές και 
συναντήσεις με επαγγελματίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους 
τοπικούς φορείς. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ακριβής αποτύπωση των 
προβλημάτων και των απωλειών που σημειώθηκαν σε επίπεδο εσόδων σε 
δεκάδες διαφορετικά επαγγέλματα από τη φιλοξενία και τον τουρισμό 
μέχρι την εστίαση και το εμπόριο λόγω της πρόσφατης διακοπής στην 
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη αλλά και 
των σημαντικών σχετικών προβλημάτων που προέκυψαν.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποστολής, πραγματοποιήθηκε επιτόπια 
επίσκεψη και επεξεργασία θεμάτων σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων 
που αφορούσαν τόσο στο ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης όσο και στα 
ζητήματα αναβάθμισης λιμενικών, πολιτισμικών και τουριστικών υποδομών. 
Υπό αυτό το πρίσμα, εντοπίσθηκαν χρόνια προβλήματα που χρήζουν 
επίλυσης και συνδέονται με την αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας 
και της αναπτυξιακής δυναμικής του νησιού.

Σε σχετική εκδήλωση που οργανώθηκε για τη δρομολόγηση και επεξεργασία 
άμεσων λύσεων, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς προχώρησε στην 
παρουσίαση συγκεκριμένων μέτρων βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
ορίζοντα που είχαν ως στόχο την άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας 
της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας καθώς και την προώθηση 
πρωτοβουλιών διαμόρφωσης ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου 
μακρού ορίζοντα που θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη αναπτυξιακή τόνωση 
του νησιού. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η 
Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μετά την πραγματοποίηση της επίσκεψης, η ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε σε μια 
αρχική ποσοτικοποίηση των απωλειών που καταγράφηκαν αλλά και στην 
εξειδίκευση συγκεκριμένων προτάσεων σε όλα τα σχετικά επίπεδα καθώς 
και την αντίστοιχη προώθηση των σχετικών μέτρων τόνωσης. Η ΓΣΕΒΕΕ 
παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης 
της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας, με βασικό μέλημα τη 
στήριξη των επαγγελματιών και των κατοίκων του νησιού. 

Επίσκεψη κλιμακίου της 
ΓΣΕΒΕΕ στη Σαμοθράκη με 
σκοπό την καταγραφή των 
προβλημάτων
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Η εξαμηνιαία έρευνα οι-
κονομικού κλίματος 
στις μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, η 22η κατά σειρά, 
αποτυπώνει σε ένα βαθμό δυο 
σημαντικές εξελίξεις: α) την 
κατάσταση των επιχειρήσεων 
σχεδόν ένα χρόνο μετά από 
την ολοκλήρωση των προ-
γραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής της ελληνικής 
οικονομίας και β) τις προσδο-
κίες που έχει δημιουργήσει η 
πρόσφατη αλλαγή της διακυ-
βέρνησης της χώρας ύστερα 
από τις εθνικές εκλογές της 
7ης Ιουλίου 2019.

Α) Η κατάσταση των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων μετά την έξοδο της ελ-
ληνικής οικονομίας από τα 
μνημόνια

Στις τέσσερις προηγούμενες 
έρευνες κλίματος του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ είχε αρχίσει να κατα-
γράφεται μια βελτίωση της 
οικονομικής δραστηριότητας 
των μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, που ωστόσο 
οφειλόταν περισσότερο στην 
ενίσχυση των τάσεων σταθε-
ροποίησης των βασικών δει-
κτών των ερευνών κλίματος 
και λιγότερο στην ενίσχυση 
των δεικτών βελτίωσης της 
επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας. Εξαίρεση αποτέλεσε 
η προηγούμενη έρευνα (Φε-
βρουάριος 2019) όπου κατα-
γράφηκε σημαντική αύξηση 
των δεικτών βελτίωσης με 
αντίστοιχη μείωση των δει-
κτών επιδείνωσης για το Β 
εξάμηνο του 2018, αποτυπώ-
νοντας τις θετικές συνέπειες 
της εξόδου της ελληνικής οι-
κονομίας από τα μνημόνια

Και σε αυτήν την έρευνα του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τα προβλήματα 
και οι προοπτικές των επιχει-
ρήσεων δεν χαρακτηρίζονται 
από ομοιογένεια. Διατηρεί-
ται ο ιδιότυπος οικονομικός 
δυισμός μεταξύ των επιχειρή-
σεων ανάλογα με το μέγεθος 
και την ηλικία τους, όπως έχει 
αναλυθεί στις προηγούμενες 

έρευνες οικονομικού κλίμα-
τος. Σε αυτήν ωστόσο την 
έρευνα αναδύεται και μια νέα 
μορφή οικονομικού δυισμού 
με κλαδική διάσταση. Εκείνο, 
δηλαδή, που  αποτυπώνεται 
πολύ έντονα και για πρώτη 
φορά είναι η σημαντική βελτί-
ωση των δεικτών του κλάδου 
της μεταποίησης κατά περίπου 
10 μονάδες έναντι των κλάδων 
του εμπορίου και των υπηρε-
σιών. Η βελτίωση της οικονο-
μικής δραστηριότητας των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων  
υποστηρίζεται και από το εύ-
ρημα ότι κατά μ.ο. αξιοποιούν 
το 60,7% του παραγωγικού 
τους δυναμικού, ποσοστό ση-
μαντικά υψηλότερο σε σχέση 
με το 2017 που ήταν στο 51,3%. 
Η βελτίωση της μεταποιητικής 
δραστηριότητας αναμφίβολα 
αποτελεί ένα από τα θετικά 
στοιχεία της έρευνας κλίμα-
τος. Το επόμενο ωστόσο διά-
στημα θα φανεί εάν τα στοι-
χεία αυτά είναι συγκυριακά ή 
αποτελούν τα πρώτα σημάδια 

Έρευνα 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Ιούλιος 2019

(0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των 
ελληνικών επιχειρήσεων) 

Εξαμηνία αποτύπωση οικονομικού 
κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
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μετασχηματισμού των επιχειρή-
σεων του μεταποιητικού κλάδου 
και αναγωγής του σε ατμομηχανή 
της ανάπτυξης.

Β) Οι προσδοκίες/προβλέψεις 
των μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων μετά από τις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου

Οι προσδοκίες σχετικά με την πο-
ρεία των επιχειρήσεων το επόμε-
νο εξάμηνο καταγράφουν ιστο-
ρικό υψηλό δεκαετίας. Μάλιστα 
για πρώτη φορά στις έρευνες 
κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τόσο ο 
γενικός δείκτης για την οικονομι-
κή κατάσταση το επόμενο εξάμη-
νο όσο και οι επιμέρους δείκτες 
προσδοκιών του κύκλου εργα-
σιών, της ζήτησης, της ρευστό-
τητας, των παραγγελιών και της 
απασχόλησης υπερτερούν των 
δεικτών επιδείνωσης.  Το 31% των 
επιχειρήσεων αναμένει βελτίω-
ση (έναντι 26,4% τον Ιανουάριο 

2019 και 17,5% τον Ιούλιο 2018), 
το 38,5% καμία μεταβολή (ένα-
ντι 38,2% τον Ιανουάριο 2019 και 
36,8% τον Ιούλιο 2018), ενώ μόλις 
το 16,6% των επιχειρήσεων ανα-
μένει επιδείνωση (έναντι 29,3% 
τον Ιανουάριο του 2019 και 37,6% 
τον Ιούλιο του 2018).

Ως προς τις επενδυτικές προβλέ-
ψεις για το επόμενο εξάμηνο η 
έρευνα καταγράφει το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό πρόθεσης αύξησης 
των επενδύσεων των ερευνών 
οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ καθώς το 15,4% των επι-
χειρήσεων δηλώνει πως θα πραγ-
ματοποιήσει επενδύσεις το επό-
μενο διάστημα.

Εάν τα στοιχεία αυτά επιβεβαι-
ωθούν και σε συνδυασμό με την 
θετική ψυχολογία που έχει δη-
μιουργηθεί από την μείωση της 
φορολογίας και τις πρόσφατες 
ασφαλιστικές και φορολογικές 

ρυθμίσεις, πιθανόν να δημιουρ-
γήσουν τις προϋποθέσεις επίτευ-
ξης του στόχου του πρωτογενούς 
πλεονάσματος για το 2019. 

Τα κύρια συμπεράσματα της 
έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που 
πραγματοποιήθηκε από την εται-
ρεία MARC ΑΕ σε πανελλαδικό 
δείγμα 806 πολύ μικρών και μι-
κρών επιχειρήσεων στο διάστη-
μα 15-23 Ιουλίου 2019, έχουν ως 
εξής:

 X Μικρή επιβράδυνση της επι-
χειρηματικής δραστηριότη-
τας το Α εξάμηνο του 2019 
με υψηλές προσδοκίες για 
το μέλλον

 X  Θετικές οι επιδόσεις στην 
μεταποίηση

 X  Υπερφορολόγηση και έλλει-
ψη χρηματοδότησης ανα-
σχετικοί παράγοντες για ζή-
τηση και επενδύσεις

Γράφημα 1- Δείκτης οικονομικού κλίματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, SME UNITED (SME Barometer)

Γράφημα 2- Δείκτης κύκλου εργασιών 
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1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών 
3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊό-

ντων 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 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο με τίτ-
λο  «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία2014-2020», που 
υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό          
Ταμείο -Ε.Κ.Τ.). 

Στόχος του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προ-
σόντων των εργαζομένων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση 
στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προ-
σαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολο-
γικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 
επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και δωρεάν διαδι-
κασιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 500 εργαζό-
μενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), του ιδι-
ωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, 
ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης τους σε όλες τις Περι-
φερειακές Ενότητες 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 : 

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

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

Ενίσχυση και 
πιστοποίηση 
επαγγελματικών 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων 
εργαζομένων 
σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε, κατόπιν προ-
κλήσεως, στη συνεδρίαση της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαί-

ας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βου-
λής, που διενεργήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2019, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Η διά-
σταση του φύλου στην επιχειρηματικότητα». 

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από 
εκπροσώπους Κοινωνικών Εταίρων,  Ομο-
σπονδιών, Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, 
καθώς και από ειδικούς επιστήμονες του Συ-
νηγόρου του Πολίτη.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκπροσώπησε στη συνεδρί-
αση το επιστημονικό του στέλεχος Ιωάννα 
Προφύρη. 

Στην τοποθέτησή της ανέδειξε μια σειρά ζη-
τημάτων, ξεκινώντας από το ποσοτικό και ποιοτικό έλλειμμα συμμετοχής των γυναικών στο «επιχει-
ρείν», αναφερόμενη, επίσης, στην απουσία των γυναικών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων στον 
επιχειρηματικό κόσμο,  παρά τα μετρήσιμα οφέλη με τη βελτίωση της απόδοσης των εταιρειών από 
τη μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στις διοικήσεις τους.

Ανέδειξε, επίσης, το ζήτημα των συμβοηθούντων μελών, που αφορά ιδιαίτερα την περίπτωση της 
Ελλάδας, λόγω και της φύσης της πλειονότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ως πολύ μικρές και οικο-
γενειακού τύπου. 

Αναφέρθηκε, επιπλέον, στο γεγονός της αύξησης του ποσοστού αυτοαπασχόλησης, τόσο στον γενικό 
πληθυσμό όσο και στις γυναίκες ειδικότερα, με το χάσμα επιχειρηματικότητας μεταξύ ανδρών - γυ-
ναικών να αμβλύνεται, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι η ανεργία και ιδιαίτερα για τις γυναίκες που πλήτ-
τονται περισσότερο, αποτελεί ισχυρό κίνητρο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, με αποτέλεσμα να 
οδηγούνται σε αυτό που αποκαλείται «επιχειρηματικότητα ανάγκης», με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Έκανε επίσης λόγο για το έλλειμμα των γυναικών ως προς το “επιχειρείν” στον κλάδο των νέων τε-
χνολογιών καθώς και για την κοι-
νωνική επιχειρηματικότητα και τα 
ζητήματα που μένει να επιλυθούν.

Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στο ζήτημα της εξισορρόπησης 
προσωπικής/οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής, με τις αυτο-
απασχολούμενες και τις γυναίκες 
επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν 
αυξημένες δυσκολίες, λόγω και 
του καθεστώτος κοινωνικής προ-
στασίας των συγκεκριμένων επαγ-
γελματικών ομάδων.

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
στη συνεδρίαση της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Ισότητας, Νεολαίας και 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  
με θέμα: 

«Η διάσταση 
του φύλου στην 
επιχειρηματικότητα»
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Ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο ενός σημαντικού έργου, που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 και υλοποιήθηκε 

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.. 

Με περίοδο υλοποίησης 7/11/2018 έως 
13/7/2019, το έργο αφορούσε στην ενί-

σχυση πρώην εργαζομένων, που απολύ-
θηκαν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

από εταιρείες του κλάδου του λιανι-
κού εμπορίου (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗ-

ΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH - EAST 
EUROPE AEBE, MEDIA SATURN 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ 
Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, 
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.) στην Αττική και σε δέκα άλλες περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, σκοπός του έργου ήταν η στήριξή των ατόμων αυτών για επανένταξη στην αγορά ερ-
γασίας, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος 
ενεργειών: 

 X εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων,

 X  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης 

Συνολικά διενεργήθηκαν  5.425 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής προς όφελος 217 
ατόμων, εκ των οποίων, οι 166 παρακολούθησαν επιτυχώς προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματι-
κής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, (119 παρακολούθησαν εξ αποστάσεως κατάρτιση και 
47 άτομα συμβατική κατάρτιση) που οδήγησαν σε εξετάσεις πιστοποίησης βασικών ψηφιακών δεξιο-
τήτων και εκπονήθηκαν 22 επιχειρηματικά σχεδία. Σημειώνεται ότι τα άτομα για τα οποία εκπονήθη-
καν επιχειρηματικά σχέδια συμμετείχαν σε ενέργεια προώθησης επιχειρηματικότητας που υλοποιού-
νταν με εWυθύνη της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (σε εταιρικά, ατομικά ή συνεργατικά σχήματα) προκειμένου 
να λάβουν, υπό ισχύουσες προϋποθέσεις, χρηματοδότηση για την υποστήριξη της υπό σύστασης 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες του φορέα υλοποίησης του 
έργου και της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 X https://egf-greece.gr/  

 X www.eiead.gr, 

Εξατομικευμένες 
ενέργειες 

υποστήριξης 
απολυμένων 

από εταιρίες 

λιανικού 

εμπορίου
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«Σύγχρονες παγγελματικές προκλήσεις: 
στοχεύοντας σε μία ίση πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας» 

Συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 
διημερίδα με θέμα «Σύγχρο-
νες επαγγελματικές προκλή-

σεις: στοχεύοντας σε μία ίση πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας» της 
EEO Group, στο πλαίσιο της ενότη-
τας «Γυναίκες και αγορά εργασίας: 
Αναβάθμιση ικανοτήτων με στόχο 
την επαγγελματική ενσωμάτωση»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε, κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης, σε διημερί-
δα με θέμα «Σύγχρονες επαγγελ-
ματικές προκλήσεις: στοχεύοντας 
σε μία ίση πρόσβαση στην αγο-
ρά εργασίας», που διοργανώθηκε 
από την EEO Group στις 29 & 30 
Αυγούστου 2019, με αφορμή την 
ολοκλήρωση τεσσάρων προγραμ-
μάτων Erasmus+ (J.U.M.P., INSERT, 
AXESS, MedLit 45). Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο κε-
ντρικό Αμφιθέατρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. 

Οι Ψηφιακές Ικανότητες, το 
Εργασιακό Περιβάλλον και η 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία απετέλεσαν τους τρεις θεμα-
τικούς κύκλους της διημερίδας, 
στην οποία έγινε παρουσίαση από 
το στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ιωάν-
να Προφύρη με θέμα: «Εξοπλίζο-
ντας τις γυναίκες με τις δεξιότητες 
της σύγχρονης εποχής: Στοχεύο-
ντας στην ισότητα», στο πλαίσιο 
της ενότητας “Γυναίκες και αγορά 
εργασίας: Αναβάθμιση ικανοτή-
των με στόχο την επαγγελματική 
ενσωμάτωση”. 

Το θέμα που πραγματεύθηκε στην 
παρουσίασή του το στέλεχος του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αφορούσε στην πα-
ρουσία των γυναικών στην ψηφια-
κή εποχή και το έμφυλο ψηφιακό 
χάσμα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές 
που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της 
παρουσίασης αυτής αφορούσαν 
στο χαμηλό επίπεδο ψηφιακού 
γραμματισμού σε εθνικό αλλά και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώ-
νοντας στο ψηφιακό χάσμα στην 
Ελλάδα, την αναντιστοιχία δεξιο-
τήτων και ζήτησης από την αγορά 
εργασίας, τη χαμηλή συμμετοχή 
γυναικών, τόσο σε εκπαιδευτικό 
όσο και σε επίπεδο συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας αναφορι-
κά με τις νέες τεχνολογίες και τις 
οικονομικοκοινωνικές επιπτώσεις 
της τάσης αυτής, καθώς και την 
περεταίρω επιδείνωση του έμφυ-
λου χάσματος στον τομέα της Τε-
χνητής Νοημοσύνης. 

Ιδιαίτερα δε, επισημάνθηκε ο αντί-
κτυπος του επιπέδου δραστηρι-
οποίησης γενικά και ειδικότερα 
όσον αφορά στο ποσοστό συμμε-
τοχής των γυναικών στον τομέα 
των νέων τεχνολογιών όσον αφο-
ρά στο “επιχειρείν”, επικεντρώ-
νοντας στον χώρο των μικρών 
επιχειρήσεων.  
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετεί-
χε, από τις 23 έως  τις 
26 Σεπτεμβρίου σε study 

visit στη Γαλλία στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος  «Building Alternative Skills’ 
Innovative sChemes - BASIC. Επι-
σκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε 
ένα σύνολο δημοσίων και ιδιω-
τικών φορέων που ασχολούνται 
με την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση, την μελέτη 
των αναγκών της αγοράς εργα-
σίας αλλά και την αναγνώριση 
προσόντων και την πιστοποίηση 
τους.

Ειδικότερα, η ομάδα του 
BASIC επισκέφτηκε την Ακαδη-
μία των Βερσαλλιών - Δίκτυο 
GRETA  (Académie de Versailles 
- Groupement d’établissement 
de l’éducation nationale pour 
la formation professionnelle 
continue), το οποίο είναι ένα Δί-
κτυο Ιδρυμάτων Εθνικής Παιδεί-
ας για την συνεχιζόμενη επαγ-
γελματική κατάρτιση, το Κέντρο 
Ανάπτυξης της Πληροφόρη-
σης για την Διαρκή Κατάρτιση 

Συμμετοχή του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
σε study visit 
στη Γαλλία στο 
πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος:  
Building 
Alternative 
Skills’ Innovative 
sChemes - BASIC
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(Centre Inffo - Département of 
Local European and International 
affairs), το οποίο αποτελεί τον 
εθνικό πυλώνα της πληροφόρη-
σης και της τεκμηρίωσης στους 
τομείς του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της επαγ-
γελματικής κατάρτισης, τον 
AFPA (Agence nationale pour la 
formation professionnelle des 
adultes - national organization 
for adult vocational training), 
που ασχολείται με την ανάπτυξη 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτιση με 
έμφαση στις ανάγκες των επαγ-
γελματιών ενώ έχει σημαντικό 
ρόλο και στη διαμόρφωση πολι-
τικών απασχόλησης. 

Τέλος, επισκέψεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στην φορέα 
ESPEREM ο οποίος παρεμβαίνει 
στην περιφέρεια Ile de France 
για την υποστήριξη των πολι-
τών που αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες και ασχολείται, ανάμεσα σε 
άλλα και με την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τόσο των βασικών 
και των εγκάρσιων όσο και των 

επαγγελματικών σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. Τέλος, επί-
σκεψη και συζητήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν με το Δίκτυο 
IRIV (Institut de Recherche et 
d’Information sur le Volontariat) 
το οποίο, αν και ιδιωτικός φο-
ρέας, εντούτοις συνεργάζεται 
συστηματικά με δημόσιους φο-
ρείς, υπουργεία αλλά και κοι-
νωνικούς εταίρους για την ανά-
πτυξη δράσεων συμβουλευτικής 
και κατάρτισης για οικογένειες 
με μεταναστευτικό background.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EaSI-
BASIC («Building Alternative 
Skills’ Innovative sChemes») υλο-
ποιείται από τον Μάιο του 2018, 
με συντονιστή τον Οργανισμό 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυ-
ναμικού (ΟΑΕΔ) και εταίρους 
την  Γενική Γραμματεία Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης Κατάρ-
τισης & Δια Βίου Μάθησης, το 
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ 
ΓΣΕΕ)  και το Ινστιτούτο Mικρών 
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ  και 
στόχο έχει:

 X να αποτυπώσει την κατά-
σταση στην Ελλάδα ανα-
φορικά με την ανάγκη 
αναβάθμισης των δεξιοτή-
των σε ενηλίκους χαμηλής 
εξειδίκευσης σε ένα πιο 
συστηματικό επίπεδο, 

 X  να συμβάλλει εμπεριστα-
τωμένα στον σχετικό διά-
λογο και να προτείνει, σε 
πιλοτικό επίπεδο, συγκε-
κριμένες δράσεις αναφο-
ρικά με την εκπαίδευση 
των ενηλίκων χαμηλής 
ειδίκευσης / κατάρτισης 
των ενηλίκων.

Επιδιώκει δηλαδή, την ευαι-
σθητοποίηση για τη σημασία 
της ανάπτυξης δράσεων ανα-
φορικά με την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των ενηλίκων, στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρω-
τοβουλίας «Διαδρομές ανα-
βάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες 
ευκαιρίες για ενηλίκους», του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ποιοτική και χω-
ρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση.



www.imegsevee.gr
12

Χρήσιμες κατευθύνσεις για την υποβολή επι-
χειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο των προ-
γραμμάτων αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ

Ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων την τρέχουσα περίοδο είναι οι δύο ακό-
λουθες δράσεις του ΟΑΕΔ οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση ανέργων στην 
αυτοαπασχόληση:

 X Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώ-
ην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας  

 X  Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενί-
σχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 
ετών  

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κάθε δράσης όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στις παραπάνω προσκλήσεις στην ιστοσελίδα του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), παράλληλα με την υποβολή της αίτησης, πρέπει απα-
ραίτητα να υποβάλλουν ένα συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο πε-
ριγράφεται η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης κάθε αίτησης, εξετάζεται επιπρόσθε-
τα η ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφω-
να µε τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία είναι κοινά και στις δύο δράσεις:

1. Σαφής περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας

2. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερόμενου µε το αντικείμενο της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας

3. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου

4. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις 
µε υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

5. Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας µε τομείς οι οποίοι προσδιο-
ρίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια, απαιτείται να αναλυθεί συνοπτικά στην αί-
τηση και με βάση την τεκμηρίωση του βαθμολογείται από 0 έως 5. Προκειμένου 
να προεγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική 
βαθμολογία τουλάχιστον 8.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των προσκλήσεων των πα-
ραπάνω δράσεων και για τη διευκόλυνση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
που σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση στα προγράμματα αυτά, προετοίμασε 
αναλυτικές κατευθύνσεις για την συγγραφή των επιχειρηματικών πλάνων, οι 
οποίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του φορέα (www.imegsevee.gr - ενότητα: 
νέα).
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Το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο εκπονήθηκε από το επιστημονικό 
στέλεχος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Ιωάννα Μακρή προσεγγίζει το πεδίο της βιώσιμης 
ανάπτυξης εστιάζοντας στην Agenda 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμή 

ανάπτυξη και την εφαρμογή της στην Ελλάδα εστιάζοντας ιδιαίτερα στους στόχους 
που αφορούν στην εκπαίδευση και την εργασία και την οικονομική ανάπτυξη. 
Η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία οριοθετείται από την ενσωμάτωση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών πυλώνων, αποτελεί έννοια ζωτικής σημασίας για 
την εξέλιξη της ανθρωπότητας και γενικότερα του πλανήτη. Το 2015 υιοθετήθηκε 
από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ η Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 
Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης με 17 
στόχους και 169 ειδικότερους στόχους και επιδιώκει την προαγωγή της ευημερίας 
του ανθρώπου και του πλανήτη μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Το ενημερωτικό σημείωμα αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, επιχειρείται 
η περιγραφή του ορισμού της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών που έχουν 
καταβληθεί από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ευμάρεια και η ευημερία 
όλων. Το δεύτερο μέρος είναι επικεντρωμένο 
στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης α) Ποιοτική 
Εκπαίδευση (ΣΒΑ4) και β) Αξιο¬πρεπής Εργασία 
& Οικονομική Ανάπτυξη (ΣΒΑ8) για τους οποίους 
ενώ επισημαίνονται μειονεξίες και ανισότητες, 
εντούτοις χαρακτηρίζονται από τάσεις προόδου. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ποιοτική Εκπαίδευση 
βρίσκεται μεταξύ των τριών κορυφαίων στόχων των 
κρατών μελών της ΕΕ-27 στην παγκόσμια κατάταξη, 
ενώ κύρια προτεραιότητα για 17 κράτη μέλη της 
ΕΕ αποτελεί η επίτευξη του στόχου Αξιοπρεπής 
Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη. Στο τρίτο μέρος 
επιχειρείται η καταγραφή της πορείας της Ελλάδας 
και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις/
πολιτικές σε σχέση με τους δυο προαναφερθέντες 
στόχους. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά η 
σχέση των ελληνικών ΜΜΕ με την Agenda 2030.
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Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιή-
θηκε στη Λωζάννη της Ελβετίας η δεύτερη δι-
ακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “Mentorship 
Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at 
EU” (#Mentor4WBL@EU) στο οποίο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
συμμετέχει ως συντονιστής. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης μεταξύ των 7 εταίρων από την Ελλάδα, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και την Τουρκία, 
συζητήθηκαν το Παραδοτέο 2 του Έργου που αφο-
ρά τη δομή και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος που θα αναπτυχθεί για την εκπαί-
δευση και πιστοποίηση των υπαρχόντων και δυνά-
μει μεντόρων στον χώρο της εργασίας. Έμφαση 
δόθηκε στα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει 
να έχει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεικτής 
μάθησης καθώς αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 
με τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει 
ένας in-company μέντορας. 

Επιπλέον, συζητήθηκε η πορεία του Παραδοτέ-
ου 3 που αφορά το σχήμα πιστοποίησης που πρέ-
πει να περιέχεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

στηριζόμενο και στις κατευθυντήριες αρχές του 
ISO 17024, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να οδη-
γούνται στην πιστοποίησή τους ως μεντόρων αλλά 
και το Παραδοτέο 4 που αφορά τον ενδεδειγμένο 
τρόπο αξιολόγησης που πρέπει να επιλεγεί για την 
πιστοποίηση των γνώσεων τόσο κατά τη διάρκεια 
όσο και κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
Το παραγόμενο σύστημα αξιολόγησης στο πλαίσιο 
του συγκεκριμένου Παραδοτέου φιλοδοξεί να και-
νοτομήσει ως προς τη δυνατότητα ανατροφοδό-
τησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και από 
τους διδάσκοντες αλλά και από τους ίδιους τους 
εκπαιδευόμενους- δυνάμει μέντορες και, παράλ-
ληλα, ως προς την παροχή δυνατότητας διορθω-
τικής επαναξιολόγησης σε περίπτωση μη επιτυχούς 
αξιολόγησης. 

Η υλοποίηση του Έργου που αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Σεπτέμβριο 2020 προχωρά και οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να βρουν περαιτέρω πληρο-
φορίες στην ιστοσελίδα https://www.mentor4wbl.
eu/ και να επισκέπτονται και το προφίλ του Έργου 
στο Facebook Mentor4WBL.eu. 

2η Διεθνής συνάντηση στο πλαίσιο 
του Έργου Erasmus+ (KA2) “Mentorship 
Evaluation aNd Training in ORganisations 
for WBL at EU- #Mentor4WBL@EU”



15
www.imegsevee.gr

Στις 12 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τε-
λική Διάσκεψη με τίτλο «Η Ενσωμάτωση των 
Μεταναστών στην Εργασία και την Κοινωνία: 

Προκλήσεις, Διαδικασίες και Εργαλεία που Προω-
θούν την Αποτελεσματική Ένταξη», με την οποία 
και ολοκληρώθηκε το Έργο «Εκπαιδεύοντας τους 
κοινωνικούς εταίρους για την εθνοτική ποικιλο-
μορφία στις ΜμΕ - MigrAID» του προγράμματος 
Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι 
των Δημοσιογράφων στη Λευκωσία. 

Η σύνθεση του ακροατηρίου, συμπεριλαμβανομέ-
νων μελών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων, ενώσεων μεταναστών, δημόσιων αρχών 
και ΜΚΟ, συνέβαλε σε μια ουσιαστική συζήτηση. 

Στη Διάσκεψη, παρουσιάστηκαν τα τελικά παραδο-
τέα του Έργου εκ μέρους των εταίρων, ο αντίκτυ-
πός τους, οι εμπειρίες τους από την υλοποίηση του 
έργου, καθώς και οι προκλήσεις και ευκαιρίες για 
τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το ζήτημα 
της κοινωνικοοικονομικής ένταξη των μεταναστών/
τριών. 

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ ο «Οδηγός για την εθνοτική ποικιλομορφία 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», που απετέλεσε τη 
μελέτη που είχε αναλάβει να εκπονήσει στο πλαί-
σιο του Έργου, καθώς και ζητήματα και προκλήσεις 
σχετικά με την κοινωνικοοικονομική ένταξη των με-
ταναστών/τριών ειδικότερα στον χώρο των μικρών 
επιχειρήσεων. 

Η κεντρική ομιλήτρια Δρ. Rebekka Ehret, από το 
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τε-
χνών της Λουκέρνης, παρουσίασε τις πολλαπλές 
διαστάσεις της “διαφορετικότητας”, με τις λεγό-
μενες “διασταυρούμενες ανισότητες” να λειτουρ-
γούν ως εργαλείο κατανόησης για το πώς παράγο-
ντες όπως η εθνικότητα διασταυρώνονται με άλλα 
προσωπικά χαρακτηριστικά, συντελώντας στη βίω-
ση  εμπειριών διακρίσεων. 

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσίασαν ομιλίες που, 
βασιζόμενες σε βιωμένες εμπειρίες και περιπτω-
σιολογικές μελέτες, ανέδειξαν σημαντικά ζητήμα-
τα σχετικά με την ένταξη των μεταναστών/τριών 
στην αγορά εργασίας και τους όρους απασχόλη-
σής τους.

«Η Ενσωμάτωση των Μεταναστών στην 
Εργασία και την Κοινωνία: Προκλήσεις, 
Διαδικασίες και Εργαλεία που Προωθούν 
την Αποτελεσματική Ένταξη» 
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Πραγματοποιήθηκαν  στην Βαρκε-
λώνη η 11η συνάντηση Δικτύωσης 
Εμπειρογνωμόνων  στις 5 Σεπτεμ-

βρίου 2019  και η 11η  συνάντηση Παρα-
κολούθησης του Έργου αντίστοιχα την 
επομένη, 6 Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχαν τα στελέχη 
Ηλίας Γεωργόπουλος και  Φώτης Μαρα-
γκός. Κατά την διάρκεια της συνάντη-
σης της Παρακολούθησης του Έργου, ο 
Ηλίας Γεωργόπουλος επανεξελέγη Αντι-
πρόεδρος της σύμπραξης των εταίρων 
για την Διοίκηση του Έργου και ορίσθηκε 
μετά από πρόταση της EASME, μαζί με τον 

συντονιστή του έργου Morten Moller  και 
τον Pablo Garcia Valdecasas από την Περι-
φέρεια της Μαδρίτης  να εκπροσωπήσουν 
και να παρουσιάσουν την γενική πρόοδο 
του έργου, και ειδικότερα στην Ελλάδα και 
την Ισπανία, κατά την διάρκεια της  Ετήσι-
ας Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (SME Assembly), στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας, την 26ην Νοεμβρίου 2019.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε στις Βρυ-
ξέλλες, η παρουσίαση του έργου στις προ-
σκληθείσες μόνιμες αντιπροσωπείες στην 
EU των  χωρών που συμμετέχουν  στο Early 
Warning Europe. 
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Ένα νέο έργο Erasmus+ με τίτλο: “Craft & SMES VETNET”  εγκρίθηκε 
στο οποίο συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως εταίρος, στο πλαίσιο της 
στοχευμένης πρόσκλησης 37/2018 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) με αντι-
κείμενο την δημιουργία εθνικών, περιφερειακών ή κλαδικών δικτύων και 
συμπράξεων  στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, το έργο, χρονικής διάρκειας 2 ετών, έχει ως κύριο στόχο 
την ανάπτυξη μιας κοινής διακρατικής πλατφόρμας συνεργασίας και δι-
κτύωσης μεταξύ διαφορετικών παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης από την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, και Βέλγιο προκει-
μένου να τα κάνουν πιο ελκυστικά.

Το εταιρικό σχήμα που θα υλοποιήσει το έργο είναι διακρατικό και αποτε-
λείται από τους:

 X  ECIPA, ερευνητικό ίδρυμα της Ιταλικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τοβιοτεχνών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CΝΑ), ως Επικεφαλής 
Εταίρος,

 X  Ακαδημία ΜΜΕ Avignon,

 X  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Μικτή Κατάρτιση (EFQBL),

 X  Ομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Καταλονίας (PIMEC),

 X  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Δημιουργία 
συμπράξεων 
στον χώρο 
της 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 
και κατάρτισης

Οι κύριες δράσεις του συγκεκριμένου έργου, πέραν του συντονισμού, της διαχείρισης, και της αξιολόγησης 
είναι:

 X  η δημιουργία  μιας διακρατικής πλατφόρμας δικτύωσης,

 X  η ίδρυση κοινοτήτων ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο,

 X  η κατασκευή ενός ψηφιακού αποθετηρίου καλών πρακτικών και συναφών πληροφοριακών υλικών,

 X  η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εξ αποστάσεως μάθησης, συμβουλευτικής, και ενδυνάμω-
σης των μελών του δικτύου μέσα από την ανάπτυξη της κοινότητας,

 X η διοργάνωση 2 θεματικών εργαστηρίων και 1 τελικού συνεδρίου,

 X  η δημιουργία μια ψηφιακής πλατφόρμας δημοσιότητας,

 X  η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας & δικτύωσης του Έργου και

 X  η διοργάνωση  διακρατικών συναντήσεων εργασίας.

Erasmus+: 
“Craft & SMES  VETNET”  
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