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Οι διάλογοι της ΓΣΕΒΕΕ
συνεχίζονται!

Η

σειρά επεισοδίων #gseveeDialogues που υλοποιεί* το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ με θεματολογία από την επικαιρότητα των μικρών

και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε άλλα
έξι μέρη, με πεδία όπως η καινοτομία, οι συνέργειες, αλλά και οι

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»
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επιπτώσεις των μέτρων κατά της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο. Η
διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών
- μελών της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και η επιστημονική ομάδα του
Ινστιτούτου, συνομιλούν με τον δημοσιογράφο Νίκο Υποφάντη και
θίγουν σημαντικά θέματα που αφορούν το μικρό επιχειρείν στη
χώρα μας.

Τα επεισόδια που προβλήθηκαν στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο
youtube, κατά την τρέχουσα περίοδο είναι:

* Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, ερευνητική και
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) από το
Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"

Επεισόδιο 5ο : ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΜΕ

Επεισόδιο 6ο : Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Η καινοτομία στις ΜμΕ, οι συνεργατικοί σχηματισμοί
και οι προκλήσεις της νέας εποχής. Ποια είναι
τα πλεονεκτήματα και ποιες οι δυσκολίες στην
υιοθέτηση έξυπνων πρακτικών και συνεργασιών; Σε
αυτό το επεισόδιο των #gseveeDialogues στελέχη
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και επιχειρηματικές μονάδες
που επένδυσαν σε τεχνολογία, διαφοροποίηση και
συνεργασία.

Στο αυτό το επεισόδιο οι καλεσμένοι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
σχολιάζουν τον επερχόμενο «Κώδικα Ρύθμισης Οφειλών
και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» που βρίσκεται
σε διαβούλευση. Για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα
τοποθετούνται ο Φ. Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η Έ. Αχτσιόγλου ,
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μ. Κατρίνης, βουλευτής του
ΚΙΝΑΛ, ο Δ. Βερβεσός, πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών και ο Σ. Παπαμιχαήλ, Νομικός
Σύμβουλος της ΓΣΕΒΕΕ.

Επεισόδιο 7ο : ΜΕΡΟΣ Α - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Επεισόδιο 8ο : ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η πρόσφατη εμπειρία των μέτρων κατά της
πανδημίας του Covid-19 στην Ελληνική Περιφέρεια,
σε περιοχές όπως το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα
και τα Τρίκαλα είναι η θεματική ενότητα της
εκπομπής. Καλεσμένοι για να παραθέσουν την δική
τους εμπειρία, είναι ο Ε. Αγγελάκης Πρόεδρος ΟΕΒΕ
Τρικάλων, ο Β. Γιαγιάκος Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Τρικάλων, ο Χ. Λεκάκης Πρόεδρος ΟΕΒΕ Ηρακλείου, ο
Μ. Αλιφιεράκης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου,
η Ν. Τσουμάνη Πρόεδρος ΟΕΒΕ Ιωαννίνων, και ο Δ.
Δημητρίου Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Η πρόσφατη εμπειρία των μέτρων κατά της πανδημίας
του Covid-19 στην Ελληνική Περιφέρεια, σε περιοχές
όπως η Κοζάνη, η Βέροια και οι Σέρρες είναι θεματική
ενότητα της 8ης εκπομπής της σειράς. Σε αυτό το
2ο μέρος του "οδοιπορικού" της εκπομπής στην
ελληνική περιφέρεια, καλεσμένοι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ,
για να παραθέσουν την δική τους εμπειρία, είναι ο Ν.
Ζαρκάδας Πρόεδρος ΟΕΒΕ Κοζάνης, ο Λ. Ασλανίδης
Πρόεδρος ΟΕΒΕ Βέροιας, ο Σ. Κοτσάμπας Πρόεδρος
ΟΕΒΕ Σερρώνκαι ο Χ. Μέγκλας Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Σερρών.

Επεισόδιο 9ο :ΜΕΡΟΣ Γ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Το 9ο επεισόδιο των #gseveeDialogues
"επισκέπτεται" την Θεσσαλονίκη, μια πόλη με
έκρηξη κρουσμάτων αλλά και έκρηξη ανησυχίας
στον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης. Καλεσμένοι
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για να διατυπώσουν την άποψη
τους για τις επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης
της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία
της πόλης, είναι ο Α. Καπνοπώλης, Πρόεδρος του
ΒΕΘ, ο Μ. Ζορπίδης, Πρόεδρος του ΕΕΘ και ο Α.
Νικολόπουλος, Πρόεδρος ΟΒΣΘ και Γεν. Γραμματέας
της ΓΣΕΒΕΕ.

Επεισόδιο 10ο : Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΑΧΙ ΕΝ ΜΕΣΩ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο κλάδος των αυτοκινητιστών είναι από τους πλέον
πληττόμενους κλάδους της τρέχουσας περιόδου. Ο
περιορισμός των μετακινήσεων, κυρίως στα μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας, έχει δημιουργήσει νέα
δεδομένα στη λειτουργία του κλάδου, εντείνοντας
την ανησυχία για τη βιωσιμότητα πολλών ελεύθερων
επαγγελματιών του χώρου. Στο 10ο επεισόδιο,
εκπρόσωποι του κλάδου δίνουν την δική τους οπτική με
βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής τους
αγοράς. Μιλούν ο Π. Σκέντζος Πρόεδρος ΟΕΒΕ ΑΧΑΙΑΣ,
η Α. Αράπογλου Πρόεδρος σωματείου ΤΑΧΙ Δράμας
Άγιος Χριστόφορος, ο Σ. Ροϊνός Πρόεδρος ΟΕΒΕ
Λακωνίας, ο Ε. Λυμπερόπουλος πρώην Πρόεδρος ΣΑΤΑ
και ο Σ. Βαρδαρός στέλεχος ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ.

www.imegsevee.gr
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Διαδικτυακή
βιβλιοπαρουσίαση
Συλλογικού Τόμου
«ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ:
Ταυτότητες
αιτήματα
αναπαραστάσεις
στην τέχνη και
τον πολιτισμό»

θεματικές, όπως η διερεύνηση της συμμετοχής των
γυναικών στη ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και σε ζητήματα των
μελετών περίπτωσης.
Να αναφερθεί πως ο συγκεκριμένος Συλλογικός
Τόμος δημιουργήθηκε με αφορμή το συνέδριο του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τον Νοέμβριο 2019 «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ
1919–2019: Ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις, ένας
αιώνας διεκδικήσεις», στο πλαίσιο της επετείου των
100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό τη
διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης,
από ιστορικής άποψης, εικόνας για τον χώρο των
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, επικεντρώνοντας
σε ζητήματα αναζήτησης της ταυτότητας και της
θέσης τους στην κοινωνία και την οικονομία, σε
αιτήματα και διεκδικήσεις τους ανά τις δεκαετίες, στις
αναπαραστάσεις τους στην τέχνη και τον πολιτισμό
(λογοτεχνία, κινηματογράφο και ζωγραφική), καθώς
και σε παραδείγματα από την ιστορία τους, ως
αντιπροσωπευτικές μελέτες περίπτωσης, τόσο του
ρόλου που διαδραμάτισαν όσο και της εξελεγκτικής
πορείας τους στον χρόνο.

Σ

τις 20 Οκτωβρίου 2020, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση

για τη βιβλιοπαρουσίαση του Συλλογικού Τόμου
«ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ: Ταυτότητες
αιτήματα αναπαραστάσεις στην τέχνη και
τον πολιτισμό», εστιάζοντας περεταίρω στην
ανάδειξη των ερευνητικών ζητημάτων, των
νέων ερωτημάτων και των εμπειριών των
ερευνητών/τριών, όπως αυτά προέκυψαν από
τη συμμετοχή τους στο εν λόγω εγχείρημα.
Ορισμένες από τις ερευνητικές προκλήσεις και
μεθοδολογικά ζητήματα που αναφέρθηκαν από
τους/τις μελετητές/τριες σχετίζονταν με το
ιδιαίτερα εκτεταμένο εύρος του υπό εξέταση
δείγματος, λόγω της προσπάθειας κάλυψης
μιας χρονικής περιόδου 100 ετών, τη «σιωπή»
των αρχείων, υπό την έννοια της έλλειψης
στοιχείων, για ορισμένες εξεταζόμενες
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* Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική,
ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με
τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) από το Ε.Π. "Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"

Εργαστήριο πρόγνωσης και
παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων

Π

οιες είναι οι
τρέχουσες

τάσεις και δυναμικές
που καθορίζουν
την εξέλιξη ενός
επαγγέλματος σήμερα
και τα επόμενα έτη;
Πως μεταβάλλονται
οι απαιτούμενες
δεξιότητες για την
αποτελεσματική άσκηση
μιας επαγγελματικής
δραστηριότητας;
Σε ποιες ενέργειες
προετοιμασίας πρέπει
να προβεί ο επαγγελματίας για να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές;
Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, σε είκοσι (20) συνολικά επαγγέλματα, επιχειρεί να δώσει
η ερευνητική δράση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών
επαγγελμάτων» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 20142020 μέσω του Ε.Π. "Ανταγωνιστικόητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", ΕΠΑνΕΚ). Έμφαση δίνεται
σε τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα που εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής
βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες
τεχνολογίες και τάσεις (πχ 3D printing).
Η δράση είναι σε πλήρη ερευνητική εξέλιξη από το 2019 και έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης, ο εντοπισμός και μελέτη συγκεκριμένων θεματικών πεδίων (πχ επιχειρηματικό
περιβάλλον, θεσμικό πλαίσιο, νέες τεχνολογίες) που επιδρούν στα υπό εξέταση επαγγέλματα όπως
και εκτεταμένη ανάλυση των δεξιοτήτων (καταγραφή και πρόγνωση σημαντικότερων δεξιοτήτων,
διαπιστωμένες ελλείψεις κοκ).
Στο 1ο εξάμηνο του 2021, προβλέπεται η δημοσίευση των Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων,
οι οποίοι θα επικαιροποιούνται τακτικά ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς για την
αποτελεσματική ανταπόκριση επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων πολιτικής στις επικείμενες
μεταβολές.
Παράλληλα με τα πρώτα αποτελέσματα των Οδικών Χαρτών, σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις για τα
υπό μελέτη επαγγέλματα, όπως η εκπόνηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών
περιεχομένων και υλικών, η διαμόρφωση σχημάτων πιστοποίησης κ.ά.
www.imegsevee.gr
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Ανακαλύψτε τα
επιδοτούμενα
προγράμματα
κατάρτισης
εργαζομένων
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
σε θέματα
εξοικονόμησης
ενέργειας

Δηλώστε τώρα ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στο
https://form.jotform.com/imegsevee/024 και παρακολουθήστε
εξ αποστάσεως, από οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής
επικράτειας, επιδοτούμενα (5€/ώρα) προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων
ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 50 ωρών, που οδηγούν σε δωρεάν
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.
Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας,
οι συμβατικές ή εξ αποστάσεως δράσεις κατάρτισης &
πιστοποίησης, που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(ΟΠΣ 5002684) στο ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020, αφορούν σε 5
θεματικά αντικείμενα:
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για
α) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
β) ηλεκτρολόγους,
γ) τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
δ) υδραυλικούς,
ε) ψυκτικούς.
Σκοπός ενεργειών έργου συνολικά
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 Εξοικείωση του
καταρτιζόμενου με
παρεμβάσεις βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης
υλικών και κατασκευών και
δέσμες καλών πρακτικών
για την υποστήριξη
της υλοποίησης έργων
εξοικονόμησης ενέργειας
www.imegsevee.gr

 Ανάπτυξη, βελτίωση,
ενίσχυση γνώσεων &
δεξιοτήτων εργαζόμενων
 Ενίσχυση επαγγελματικής
θέσης
 Επαγγελματική
κινητικότητα

Γνωρίστε το ηλεκτρονικό
περιβάλλον εκπαίδευσης
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και
παρακολουθήστε το
πρόγραμμα που σας
ενδιαφέρει μέσω ηλεκτρονικής
διαδικτυακής πλατφόρμας
url: 024.eseminars.gsevee.gr

1
 Εύκολη
πλοήγηση
 Φιλικό και
εύχρηστο
περιβάλλον

2
Συμμετοχή σε πέντε (5)
ομαδικές διαδικτυακές
εκπαιδευτικές
συναντήσεις (εικονικές
ηλεκτρονικές
τάξεις), παρουσία
εκπαιδευτή, που
καλύπτουν συνολικά
15 ώρες (σύγχρονη
τηλεκατάρτιση)

3

4

Κατ’ ιδίαν μελέτη
διαδραστικού
ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού,
που καλύπτει συνολικά
35 ώρες (ασύγχρονη
τηλεκατάρτιση)

Τεχνική και
συμβουλευτική
υποστήριξη
 Εγχειρίδιο χρήσης
πλατφόρμας
 Γραφείο help desk
 Άμεση τηλεφωνική
και ηλεκτρονική
επικοινωνία

Συμπληρωματικοί
εκπαιδευτικοί πόροι
■ Εκπαιδευτικά εγχειρίδια
■ Video
■ Ιστοσελίδες για
περαιτέρω μελέτη

Επικοινώνησε με τις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για περισσότερες πληροφορίες
Επισκέψου την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
www.imegsevee.gr
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Ολοκλήρωση του έργου
«Ενίσχυση και πιστοποίηση
επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις» - ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας -

Τ

ο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της

Για την κάλυψη των αναγκών της κατάρτισης

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών

συγγράφηκαν νέα εκπαιδευτικά υλικά,

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),

επικαιροποιήθηκε το περιεχόμενο υπαρχόντων

ολοκλήρωσε κατά τα έτη 2019-2020 ένα

εκπαιδευτικών υλικών και δημιουργήθηκαν 4

σημαντικό σε μέγεθος και ποιότητα έργο

εκπαιδευτικά πολυμεσικά υλικά (εκπαιδευτικά

εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων

video), τα οποία αφορούσαν προσδιορισμένες

πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το έργο με τίτλο

ομάδες θεματικών αντικειμένων.

«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5010964,
υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 20142020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.).
Το έργο αφορούσε στην κατάρτιση και
πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και
δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISΟ/IEC 17024, 453 εργαζομένων σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου
απασχόλησης, σε 13 διαφορετικά αντικείμενα
κατάρτισης, με γεωγραφική διασπορά σε όλες
τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής
Μακεδονίας.
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Το περιεχόμενο της κατάρτισης και
πιστοποίησης αφορούσε κλάδους και τομείς
της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης)
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή
/ τρόφιμα, τουρισμό / υπηρεσίες και ενέργεια
/ περιβάλλον, οι οποίοι αποτελούν του
δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Στόχος του έργου ήταν η απόκτηση γνώσεων
και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην
αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων
των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική
επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας
τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις
αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού
περιβάλλοντος.
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Επικοινωνήστε με τα παραρτήματά
μας για περισσότερες πληροφορίες
Ενδεικτικά προγρά
μματα
● Ψηφιακές δεξιό
τητες για τη λειτο
υργία της μικρής
επιχείρησης.
● Επιμόρφωση ερ
γοδοτών και εργα
ζομένων για
θέματα άσκησης κα
θηκόντων τεχνικο
ύ ασφάλειας.
● Προγράμματα
κατάρτισης προσωπ
ικού
επιχειρήσεων επισ
ιτιστικών επαγγελμ
άτων σε
θέματα Υγιεινής κα
ι Ασφάλειας Τροφ
ίμων (ΕΦΕΤ).
● Ανάπτυξη δεξιο
τήτων επικοινωνίας
και
συνεργασίας.
● Εξειδικευμένα
προγράμματα σε
τεχνικά
επαγγέλματα

www.imegsevee.gr
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Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο
Βιοτεχνιών και ΜΜΕ SMEunited

Σ

τις 12 Οκτωβρίου 2020, παρουσιάστηκε το

δραματικές επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους

πλέον πρόσφατο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο

υπηρεσιών», δήλωσε ο Διευθυντής Οικονομικής

Βιοτεχνιών και ΜΜΕ της SMEunited, της

Πολιτικής της SMEunited, Gerhard Huemer,

Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, σε

προσθέτοντας ότι οι ΜΜΕ δεν αναμένουν

τηλεδιάσκεψη όπου συμμετείχε επιστημονικό

πραγματική ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα.

στέλεχος του φορέα μας. Πρόκειται για έρευνα

Οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο και

που δημοσιεύεται σε εξαμηνιαία βάση, στην

ανέφεραν τα χειρότερα στοιχεία προέρχονται

οποία το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεισφέρει με τα στοιχεία

από τον τομέα προσωπικών υπηρεσιών,

της έρευνας οικονομικού κλίματος.

περιλαμβανομένης της φιλοξενίας, το μικρό

Το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Βιοτεχνιών και

λιανεμπόριο, τον κλάδο καλλυντικών.

ΜΜΕ δείχνει πρωτοφανή πτώση του Δείκτη

Στις προτάσεις για την υπέρβαση της

Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ λόγω της κρίσης

κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας

CoViD-19, με πολύ αρνητικά αποτελέσματα για

περιλαμβάνεται η αύξηση του αναπτυξιακού

το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας

δυναμικού και της ανθεκτικότητας της

πτώση κατά 18,8 –στις 54,6 μονάδες, το

οικονομίας, η συνέχιση εφαρμογής μέτρων

χαμηλότερο επίπεδο που έχει ποτέ καταγραφεί.

στήριξης λόγω CoViD, η αποφυγή πτώχευσης

Παράλληλα, σημειώνεται αύξηση ξανά του

βιώσιμων εταιρειών, η εντατικοποίηση μέτρων

χάσματος Βορρά-Νότου (στις 15,8 μονάδες) μετά

απόκτησης προσόντων και δεξιοτήτων, η στήριξη

από έτη όπου καταγραφόταν σύγκλιση.

της καινοτομίας και της διπλής, ψηφιακής και

«Το τελευταίο Βαρόμετρό μας δείχνει ότι οι ΜΜΕ
έχουν επηρεαστεί βαρύτατα από την κρίση, και
οι περιορισμοί κυκλοφορίας ιδίως επέφεραν
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πράσινης, μετάβασης, η προώθηση του θεμιτού
ανταγωνισμού με ίσους όρους.

Κ

Η θέση της
ΓΣΕΒΕΕ για τον
πτωχευτικό
νόμο

εντρική δράση της ΓΣΕΒΕΕ στην τρέχουσα περίοδο αποτελεί
η αποφασιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων, ατομικών και

εταιρικών, που πλήττονται από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν

από το Μάρτιο 2020.
Σκοπός του πτωχευτικού νόμου πρέπει να είναι η διατήρηση, αξιοποίηση,
αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης και όχι η ταχεία

εκκαθάριση της αγοράς από τους μικρομεσαίους. Κοινωνική συνοχή με
επιχειρήσεις τεχνητά πτωχευμένες από χρηματοδοτικούς φορείς δεν νοείται.
Στο πλαίσιο αυτό, επισημάναμε εγκαίρως ότι το «πτωχευτικό» νομοσχέδιο, ήδη ν.4738/27.10.2020,
δεν προστατεύει την επιχειρηματικότητα, ιδίως την πολύ μικρή, μικρή και μεσαία, η οποία υφίσταται
πρωτοφανή πίεση. Το αίτημα μας για αναστολή του νόμου ικανοποιήθηκε, αλλά μόνο προσωρινά, έως
την 28η Φεβρουαρίου 2021, για δε την πτώχευση των επιχειρήσεων «μικρού αντικειμένου» καθώς και
των μη εμπόρων η αναστολή ισχύει έως την 31η Μαΐου 2021 (ν.4764/23.12.2020 αρ.83). Ταυτόχρονα,
οργανώνουμε δομή συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων με σκοπό την πρόληψη της
αφερεγγυότητας με έγκαιρη προειδοποίηση στο πρότυπο του early warning. Ειδικότερα επισημαίνουμε
ότι με τον νέο πτωχευτικό νόμο:

1

Θεσπίζεται νέος εξωδικαστικός μηχανισμός

3

Εισάγονται για πρώτη φορά αντικειμενικά τεκμήρια παύσης πληρωμών και πτώχευσης.

ρύθμισης οφειλών

2

Πτωχεύουν πλέον και τα φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι έμποροι

Ειδικώς, στη διαδικασία των «πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου» (αρ.172 επ.) ανήκει πλέον
δυνητικά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ και οι
Ομοσπονδίες της, αφού σύμφωνα με το νόμο για την υπαγωγή απαιτείται είτε ενεργητικό
έως 350.000 €, είτε καθαρός κύκλος εργασιών έως 700.000 €, είτε έως 10 εργαζόμενοι
(αρ.78 παρ.2). Όποια επιχείρηση λοιπόν πληροί ένα από τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον
οφείλει 30.000 € για πάνω από 6 μήνες, πτωχεύει με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά και
«δικάζεται» από το Ειρηνοδικείο, από το οποίο μπορεί να γίνει αυτομάτως δεκτή.

4
5

Αίρεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, ακόμη και με την κατάθεση της αίτησης
πτώχευσης
Εντάσσεται στην πτωχευτική
περιουσία και η πρώτη κατοικία
αλλά και το τυχόν μεταπτωχευτικό
εισόδημα που υπερβαίνει τις
εύλογες δαπάνες διαβίωσης

6

Οι προϋποθέσεις ένταξης στις
ρυθμίσεις περί ευάλωτων
οφειλετών, αλλά και απόκτησης,
μίσθωσης και επαναγοράς της
πρώτης κατοικίας είναι ιδιαίτερα
δυσμενείς

Η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι ο πτωχευτικός νόμος πρέπει να επανεξετασθεί.
www.imegsevee.gr
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Ευρωπαϊκός
κοινωνικός
διάλογος: θεσμοί
εκπροσώπησης
και κατηγορίες
παρεμβάσεων.
Προτάσεις για
την αναβάθμιση
του ρόλου της
ΓΣΕΒΕΕ

Η παρούσα μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από την κα.
Χριστίνα Καρακιουλάφη, Επίκουρη Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Κρήτης, αποσκοπεί στην αποτύπωση
και ανάλυση των πρακτικών και των θεσμών του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ). Ταυτόχρονα
αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στην εμπλοκή
και συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε αυτόν, και κατατίθενται
προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο του ΕΚΔ. Η μελέτη περιλαμβάνει τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τον
θεσμό και τις πρακτικές του ΕΚΔ τόσο στο διακλαδικό
και όσο και στο κλαδικό επίπεδο, και αναλύεται ο ρόλος
των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Επιπροσθέτως,
μελετάται η εξέλιξη του από τα πρώτα στάδια ίδρυσης
της ΕΟΚ και μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του
2000, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές
στο πλαίσιο διεξαγωγής και ρύθμισης του. Εν συνεχεία,
στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται οι εξελίξεις στο
πεδίο του ΕΚΔ από την έναρξη της οικονομικής κρίσης
και μετά. Έμφαση δίνεται στις συνέπειες της νέας
οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ως εργαλείου διαχείρισης της κρίσης) για τον ΕΚΔ
και το ρόλο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων.
Ειδικότερα, εξετάζονται, αρχικά, οι δυνατότητες
παρέμβασης των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων στο
πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
ενώ, εν συνεχεία, αναλύονται οι προσπάθειες για
την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου από το
2015 και μετά. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, δίνεται
έμφαση στο ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του ΕΚΔ.
Οι σχετικοί προβληματισμοί προκύπτουν κατά κύριο
λόγο από τα βασικά σημεία-συμπεράσματα των
δύο πρώτων μερών του κειμένου, καθώς και από
συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΒΕΕ σε
θεσμούς του ΕΚΔ. Το τρίτο μέρος, κλείνει με προτάσεις
που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ,
οι οποίες βασίζονται στους προβληματισμούς και τα
συμπεράσματα που έχουν αντληθεί και από τα τρία
μέρη του κειμένου.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»
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Τα Ταμεία
Επαγγελματικής
Ασφάλισης ως
πυλώνας του
ασφαλιστικού
συστήματος

Καθώς τα συνταξιοδοτικά συστήματα δέχονται έντονες
δημοσιονομικές πιέσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες,
κυρίως όμως από το 2010 και μετά, οπότε και οι
συνθήκες ώθησαν σε περικοπές συντάξεων, προέκυψε
η ανάγκη να μελετηθούν πιθανές εναλλακτικές επιλογές
για τη διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος κατά τη
συνταξιοδότηση. Μια εξ αυτών των επιλογών φάνηκε να
είναι και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).
Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη «Τα Ταμεία Επαγγελματικής
Ασφάλισης ως πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος»
η οποία εκπονήθηκε από τον κ. Γιώργο Συμεωνίδη,
στόχο έχει την παρουσίαση σειράς παραμέτρων που
σχετίζονται με τον διάλογο που έχει αναδειχθεί τα
τελευταία χρόνια, και στη χώρα μας, σχετικά με τα
ΤΕΑ. Έτσι, στη μελέτη αποσαφηνίζονται ζητήματα που
σχετίζονται με την ύπαρξη και τη λειτουργία των ΤΕΑ
τόσο διακριτά όσο και σε σχέση με τα διαφορετικά
είδη των συνταξιοδοτικών συστημάτων επί τη βάση
της χρηματοδότησής τους, αναδεικνύονται θέματα
που σχετίζονται με τις πρακτικές στο ζήτημα αυτό τόσο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των διαφορετικών
κρατών - μελών, του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας
τους και του κρίσιμου ζητήματος της εποπτείας τους.
Επιπλέον παρέχονται παραδείγματα που βοηθούν
τον αναγνώστη να κατανοήσει τα θετικά σημεία των
ΤΕΑ αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την
εφαρμογή τους.
Η συγκεκριμένη μελέτη για τα Ταμεία Επαγγελματικής
Ασφάλισης στόχο έχει στην ενημέρωση των
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων για ένα πεδίο
που ελάχιστα γνωρίζουν και παράλληλα να συνεισφέρει
στο διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών
εταιρών, που θα πρέπει να ανοίξει, δεδομένου ότι
οι κοινωνικοί εταίροι, στο πλαίσιο της ΕΓΣΣΕ (2018),
έχουν ήδη συστήσει ομάδα εργασίας που διερευνά
τις δυνατότητες ανάπτυξης εθνικού επαγγελματικού
ταμείου.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και
επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

www.imegsevee.gr
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Γνωμοδότηση
της ΓΣΕΒΕΕ για
το Σχέδιο Νόμου
«Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης
και άλλες
διατάξεις»

Η διαχρονική προσπάθεια της ΓΣΕΒΕΕ είναι να συμβάλει
με θέσεις και προτάσεις σε μια ποιοτική τεχνική
επαγγελματική εκπαίδευση με απόκτηση βασικών
γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και οριζόντιων
γενικών ικανοτήτων, και έχει καταθέσει πολλές φορές
στο παρελθόν, αλλά και δημοσιεύσει πρόσφατα, κείμενα
με τις προτάσεις της για τα συστήματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης,
εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης. Με
το παρόν Κείμενο Γνώμης εξέφρασε την αρχική
τοποθέτησή της για το Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης και άλλες διατάξεις» (υποβλήθηκε για δημόσια
διαβούλευση στις 23/11/2020).
Η δομή και τα περιεχόμενα του Σχεδίου Νόμου, και
πλέον Νόμος (4763/2020), αντιστοιχούν στην πρόθεση
να αυξηθεί ο ρόλος και η παρουσία της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, από τις
μεταγυμνασιακές Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης
μέχρι την μεταλυκειακή κατάρτιση των ΙΕΚ, έτσι ώστε
η «προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας»
να επιτευχθεί με ανακατανομή της σχέσης γενικής
- επαγγελματικής εκπαίδευσης υπέρ της δεύτερης,
δεδομένου ότι σήμερα οι 7 στους 10 απόφοιτους
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επιλέγουν το Γενικό
Λύκειο. Το Σχέδιο Νόμου δημιουργεί νέους χώρους
και πεδία ιδιωτικής εκπαίδευσης – κατάρτισης (π.χ.
διετείς Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης αμέσως
μετά το Γυμνάσιο) και πιστοποίησης (δυνατότητα του
ΕΟΠΠΕΠ να παραχωρεί την διαδικασία των εξετάσεων
πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης π.χ. τις εκροές
των σεμιναρίων των ΚΔΒΜ σε ιδιωτικούς φορείς που
αδειοδοτεί).
Οι βασικές θετικές πρόνοιες του Σχεδίου Νόμου είναι
η καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η κατάταξη της αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ) στην τυπική
εκπαίδευση, ο ενισχυμένος ρόλος των κοινωνικών
εταίρων σε συγκεκριμένα σημεία του σχεδιασμού, της
υλοποίησης και της διακυβέρνησης του συστήματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η
δυνατότητα των αποφοίτων ΙΕΚ και Έτους Μαθητείας
ΕΠΑΛ να παίρνουν μέρος σε κατατακτήριες εξετάσεις
που διεξάγουν τα ΑΕΙ για την είσοδο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και η προσπάθεια επαν-εισαγωγής
ορισμένων ποιοτικών διαστάσεων στη λειτουργία των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
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Αντιθέτως, οι σημαντικότερες αναφορές και ρυθμίσεις
που θεωρούνται ανεπαρκείς ή προβληματικές είναι η
εννοιολογική ασάφεια και άρση της αναγκαίας διάκρισης
μεταξύ των εννοιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και της επαγγελματικής κατάρτισης, η δημιουργία
δίχρονων σχολών πρόωρης κατάρτισης (Επαγγελματικές
Σχολές Κατάρτισης - ΕΣΚ) μετά το Γυμνάσιο, η σημαντική
υποβάθμιση των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕΔ, η έλλειψη δεσμεύσεων για την χρηματοδοτική
ενίσχυση των ΕΠΑΛ και των Δημοσίων ΙΕΚ, ιδίως με
τον εξοπλισμό κατάλληλων εργαστηριακών δομών και
την συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η έλλειψη
επαρκών μέτρων για την εξασφάλιση θέσεων μαθητείας
ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η
εκχώρηση εκ μέρους του ΕΟΠΠΕΠ της αρμοδιότητας των
εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων της μη τυπικής
επαγγελματικής κατάρτισης σε ιδιωτικά εξεταστικά
κέντρα.
Η ΓΣΕΒΕΕ σταθερά αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την
πρόωρη κατάρτιση χωρίς επαρκείς γνωστικές βάσεις,
που θα είναι ευάλωτη στις αλλαγές των εργασιακών
περιεχομένων, εύκολα απαξιώσιμη και ελάχιστα εξελίξιμη
σε μεσο-μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Το κύριο ζητούμενο
είναι ο συνδυασμός επαγγελματικής εκπαίδευσης
στο σχολείο και πρακτικής άσκησης σε σύγχρονα
εξοπλισμένα εργαστήρια ή μαθητεία σε κατάλληλες
επιχειρήσεις με επαρκή διάρκεια ώστε να εμπεδώνονται
οι επαγγελματικές γνώσεις αλλά και οι αναγκαίες
κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις που επιτρέπουν
και διευκολύνουν την ομαλή πρόσβαση στην οικεία
επαγγελματική κοινότητα πρακτικής και γενικότερα
εξασφαλίζουν αυτονομία, προσαρμοστικότητα του
ατόμου και ομαλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το παρόν Κείμενο Γνώμης εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική
και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

www.imegsevee.gr
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Η εξέλιξη του
κατασκευαστικού
κλάδου: από
τη δημιουργία
στη συντήρηση
του κτιριακού
αποθέματος

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης
"Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική
παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του
παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" μέσω του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
(ΕΠΑΝΕΚ)
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Στο ερευνητικό κείμενο του Δρ. Στυλιανού
Λαμπρακόπουλου παρουσιάζεται η εξέλιξη και ο
μετασχηματισμός του κατασκευαστικού κλάδου που
ασχολείται με τον κτιριακό τομέα.
Αρχικά εξετάζεται η εξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου
στην Ευρώπη και την Ελλάδα, παραθέτοντας και τις
μελλοντικές προοπτικές αυτού. Μελετάται η ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων και οι τάσεις ανακαίνισης /
ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού
αποθέματος καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας στα
κτίρια. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται στοιχεία για το
αν συμφέρει η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού
αποθέματος, σε σύγκριση με την ανέγερση νέων κτιρίων.
Καταγράφονται οι παράγοντες και οι πολιτικές που
συμβάλλουν στην τάση ανακαίνισης/αναβάθμισης του
κτιριακού αποθέματος. Περιγράφονται τα προγράμματα
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί
για το μέλλον. Παρουσιάζεται η έννοια του «έξυπνου
κτιρίου», καθώς οι έξυπνες συσκευές και εφαρμογές
οι οποίες ενσωματώνονται στα έξυπνα κτίρια και
λειτουργούν μέσω του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT),
συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας
στον κτιριακό τομέα. Επιπροσθέτως, παρέχουν πολλές
δυνατότητες στο χρήστη του κτιρίου, όπως ο έλεγχος
των λειτουργιών του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων
των συστημάτων HVAC (θέρμανση, εξαερισμός,
κλιματισμός), φωτισμού και μιας πλειάδας άλλων
συστημάτων, καλύπτοντας την ανάγκη για ένα αποδοτικό
και ταυτόχρονα υγιές κτίριο. Αναλύονται διεξοδικά οι
επιδράσεις στην εθνική οικονομία και το περιβάλλον,
καθώς η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
κτιριακού αποθέματος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην
εξοικονόμηση ενέργειας και την σταδιακή απεξάρτηση
από παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Παράλληλα
δημιουργούνται σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως
η μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου.
Ταυτόχρονα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του κοινωνικού
συνόλου, ενώ καταγράφεται σημαντική εξοικονόμηση
κόστους στον τομέα της υγείας. Τέλος χαρτογραφούνται
τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο,
παρουσιάζοντας τις επιδράσεις που αναμένεται να
υπάρξουν στην απασχόληση των εργαζομένων από την
επικείμενη ενεργειακή αναβάθμιση ενός μεγάλου μέρους
του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Πρόσφατες
εξελίξεις
στο δίκαιο
πνευματικής
ιδιοκτησίας

Το ερευνητικό κείμενο του Δρ. Ιωάννη Παραμυθιώτη
με τίτλο «πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο πνευματικής
ιδιοκτησίας» αποτελεί μία εκτενή παρουσίαση των
εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία πέντε
έτη στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο πνευματικής
ιδιοκτησίας. Στο επίκεντρο της μελέτης τίθεται η
Οδηγία 790/2019, η οποία έχει ως βασικό στόχο
τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που
διέπει την πνευματική ιδιοκτησία έτσι ώστε αυτή να
ευθυγραμμιστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, είτε αυτά λειτουργούν
ήδη στην αγορά είτε αναδύονται και προβλέπεται να
αναπτυχθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον. Στη μελέτη
παρουσιάζονται οι νέες διατάξεις και επιχειρείται
η δογματική ένταξή τους στο προϋπάρχον σύστημα
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ανάλυση και ερμηνεία
τους, η ανάδειξη της πρακτικής τους σημασίας με τη
χρήση παραδειγμάτων και η εκτίμηση της επίδρασης
που θα έχουν στις επιχειρήσεις. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο, στη μελέτη γίνεται συνοπτική παρουσίαση των
σημαντικότερων πρόσφατων αποφάσεων του ΔικΕΕ
στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η επισκόπηση
της νομολογίας του ΔικΕΕ κρίνεται σκόπιμη καθόσον
το Δικαστήριο με τις αποφάσεις διαμορφώνει διαρκώς
το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δίνει απαντήσεις
σε κρίσιμα ερμηνευτικά ερωτήματα που επηρεάζουν
άμεσα την αγορά προστατευόμενου περιεχομένου.
Περαιτέρω, λόγω της μεγάλης πρακτικής του σημασίας
και του εύρους των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, στη
μελέτη αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη
λήψη αδειών δημόσιας εκτέλεσης ηχογραφημένης
μουσικής. Μνεία γίνεται επίσης στις διοικητικές
διαδικασίες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας
που θεσπίστηκαν πρόσφατα. Η μελέτη ολοκληρώνεται
με μία σύνοψη των σημαντικότερων σημείων της και τις
τελικές θέσεις του συντάκτη της.

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για
τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" μέσω του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ)

www.imegsevee.gr

17

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΎ
ΕΡΓΟΥ METVET

Τ

ο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

εταίροι στο Έργο Erasmus+ με τίτλο: «Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου» (Joint Higher VET Course in the Metal Sector – METVET),
διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία την Δευτέρα 23/11/2020 το απόγευμα ημερίδα παρουσίασης
των αποτελεσμάτων του έργου.
Στην αρχή της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους και στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση των παραδοτέων του έργου από
τους αρμόδιους μελετητές.
Τέλος, στην εκδήλωση παραβρέθηκε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ, της ΠΟΒΑΣ,
του ΟΑΕΔ, του ΕΟΠΠΕΠ, Επιμελητηρίων, της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης, αλλά και
πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί από τον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και επαγγελματίες
αλουμινοσιδηροκατασκευαστές.

Ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του έργου
MENTOR#Mentor4WBL@EU

Σ

το πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο:

● Την επιλογή των ενδιαφερομένων για να

"Mentorship Evaluation aNd Training in

συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή,

ORganisations for WBL at EU" (#Mentor4WBL@

μετά από σχετική δημοσίευση ανοιχτής

EU), στο οποίο ηγείται το Ινστιτούτο Μικρών

πρόσκλησης στον ιστότοπο του έργου.

Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας

● Την πραγματοποίηση του ηλεκτρονικού

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

εξ αποστάσεως μαθήματος, μέσω της

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), πραγματοποιήθηκε την περίοδο

πλατφόρμας moodle (https://elearn.oaed.

Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020 η πιλοτική

gr/moodle/login/index.php).

εφαρμογή εξ αποστάσεως κατάρτισης και

● Την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής

πιστοποίησης των μεντόρων για προγράμματα

πιστοποίησης των υποψηφίων μεντόρων

μάθησης με βάση την εργασία, η οποία

μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

περιελάμβανε:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
ανατρέξετε στον ιστότοπο του έργου: https://
www.mentor4wbl.eu/
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
BASIC: «Building Alternative Skills’ Innovative sChemes»
(«Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων»)

Σ

ειρά δράσεων δημοσιότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος BASIC: «Building Alternative
Skills’ Innovative sChemes» («Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα

Δεξιοτήτων») πραγματοποιήθηκαν την χρονική περίοδο Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020. Σε
αυτές περιλαμβάνονταν info days, ημερίδες, workshops και διημερίδα με την παρουσία ειδικών
επιστήμων, ελλήνων και ευρωπαίων, στα ζητήματα της δια βίου μάθησης και των δεξιοτήτων.

Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης (info day)
(30.11.2020, Οργάνωση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)

Δράσεις
δημοσιότητα
ευρωπαϊκού προγράμματος
"BASIC"
«Οικοδομώντας Εναλλακτικά
Καινοτομικά Σχήματα
Δεξιοτήτων»

Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης (info day) (07.12.2020,
Οργάνωση: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΟΑΕΔ)
Διαδικτυακή Διημερίδα
(16 & 17 Δεκεμβρίου, Οργάνωση: ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ)
Διαδικτυακή συζήτηση για την ενσωμάτωση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δράσης EaSI BASIC
(21.12.2020, Οργάνωση: ΟΑΕΔ)

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής δράσης EASI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της
πρωτοβουλίας «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους»1 του
Συμβουλίου της ΕΕ, τέσσερις φορείς, ο ΟΑΕΔ (leader), η ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ, το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ συνεργάστηκαν τα τελευταία δυόμιση χρόνια προκειμένου να αποτυπώσουν με έναν πιο
συστηματικό τρόπο την κατάσταση στην Ελλάδα αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης των
δεξιοτήτων σε ενηλίκους χαμηλής εξειδίκευσης, να συμβάλλουν εμπεριστατωμένα στον σχετικό
διάλογο και να προτείνουν, σε πιλοτικό επίπεδο, συγκεκριμένες δράσεις αναφορικά με την
εκπαίδευση των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης / κατάρτισης των ενηλίκων. Αυτό φαίνεται να είναι
ιδιαίτερα κρίσιμο όταν μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία και μάλιστα η μακροχρόνια
ανεργία αφορά κυρίως άτομα χαμηλής ειδίκευσης και δεξιοτήτων.

1 Η πρωτοβουλία αποσκοπεί να προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα σε άτομα που έχουν ανάγκη από τη βασική ανάπτυξη
δεξιοτήτων για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητικής, ψηφιακών
δεξιοτήτων ή/και ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων.

www.imegsevee.gr
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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

