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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τον
επιστημονικό σύμβουλο και
τον φορέα εκπόνησης και
τεκμηρίωσης των προτάσεων και
θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Παράλληλα,
υλοποιεί δράσεις ενίσχυσης
και υποστήριξης των μικρών
επιχειρήσεων. Με την πολύπλευρη
και ολοκληρωμένη ερευνητική
του δραστηριότητα συμβάλλει
στην ενδυνάμωση του ρόλου της
ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικού κοινωνικού
εταίρου, αλλά και στη δημιουργία
των συνθηκών που θα επιτρέψουν
στις μικρές επιχειρήσεις όχι
μόνο να επιβιώσουν αλλά και
να αναπτύξουν επιτυχώς την
οικονομική τους δραστηριότητα.
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1
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
με μια ματιά

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ιδρύθηκε το 2006
και αποτελεί μελετητικό φορέα για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις της χώρας υποστηρίζοντας επιστημονικά
τη ΓΣΕΒΕΕ.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στοχεύει με το έργο του να αναδείξει
το ρόλο των μικρών επιχειρήσεων ως καθοριστικού
και δυναμικού συντελεστή της κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του:
Αξιολογεί πολιτικές, επεξεργάζεται και προωθεί προτάσεις και θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Σχεδιάζει & υλοποιεί μελέτες και έρευνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Αναπτύσσει μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων

Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1919 με σκοπό την
υπεράσπιση, προαγωγή και κατοχύρωση των
επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών
συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών
και εμπόρων της Ελλάδας

 λοποιεί έργα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου
Υ
δυναμικού τους

To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσα από τις δράσεις του επιδιώκει να συμβάλει:
 τη δημιουργία και διάχυση επιστημονικής γνώσης για θέματα
Σ
που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις
Στην ενδυνάμωση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικού κοινωνικού εταίρου
και των ομοσπονδιών μελών της
 την ενίσχυση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού
Σ
για την προσαρμογή τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον
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Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1995 με σκοπό
να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των
αυτοαπασχολούμενων, εργοδοτών και
εργαζομένων ελληνικών επιχειρήσεων στην
επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση και
τη δια βίου μάθηση.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με μια ματιά
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6

50+

27.000+

θεματικές ενότητες
μελέτης

έργα

καταρτιζόμενοι

220+

1.800+

6

34

δημοσιεύσεις

επιχειρήσεις που
υποστηρίχτηκαν

παραρτήματα σε όλη
την Ελλάδα

πλήρως εξοπλισμένες
αίθουσες εκπαίδευσης

€ 30.000.000+

330.000+

89%

προϋπολογισμός έργων
τελευταίας 10ετίας

χρήστες
της ιστοσελίδας

ποσοστό στελεχών με πτυχίο
ανώτατης εκπαίδευσης
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον χρόνο
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ίδρυση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
με πρωτοβουλία του προέδρου του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ
Δημήτρη Ασημακόπουλου
και εκλογή του πρώτου Δ.Σ.
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με πρόεδρο
τον Δημήτρη Ασημακόπουλο.
Σχεδιασμός του πρώτου
εκπαιδευτικού έργου.

Μετεγκατάσταση του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ στο ιδιόκτητο
κτήριο της οδού Αριστοτέλους. Στελέχωση με
επιστημονικό προσωπικό
υψηλού επιπέδου.

Ολοκλήρωση του έργου
«Παροχή εισαγωγικών
γνώσεων και δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας και
πληροφορικής σε αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και εργοδότες μικρών
επιχειρήσεων», με 1.071
ωφελούμενους/ες.

Πραγματοποίηση και παρουσίαση της πρώτης εξαμηνιαίας Έρευνας Οικονοµικού
Κλίματος για τις μικρές
επιχειρήσεις σε πανελλαδικό
επίπεδο, που διενεργείται
έως σήμερα. Υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ Υπ. Εργασίας και
θεσμικών κοινωνικών
εταίρων για την υλοποίηση
δράσεων θεσμικής ενδυνάμωσης (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Έναρξη του έργου
«Προγράμματα διά βίου
εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής
επιχείρησης» απευθυνόμενο
σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα
μέλη σε μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, από
την υλοποίηση του οποίου
ωφελήθηκαν 4.736 εκπαιδευόμενοι/ες.

Επέκταση του δικτύου
δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και
Ηράκλειο Κρήτης.

Υποστήριξη των μικρών
επιχειρήσεων με την
ανάπτυξη μηχανισμών όπως
το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας, η Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών
Σχηματισμών και το Γραφείο
Ισότητας. Ένταξη των
δράσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
για επανακατάρτιση εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στις καλές πρακτικές
του ΕΚΤ.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Εκλογή νέου Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ
και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με
νέο πρόεδρο τον Γιώργο
Καββαθά. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
πιστοποιείται για την
πολιτική ποιότητας που
εφαρμόζει σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 9001:2008.

Καίρια συμβολή στην
αναβάθμιση του Κοινωνικού
Διαλόγου στην Ελλάδα
μέσω της συνεργασίας με
τα Ινστιτούτα των Εθνικών
Κοινωνικών Εταίρων και τη
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Συμβολή στη δημιουργία
του Εθνικού Μηχανισμού
Διάγνωσης Αναγκών της
αγοράς εργασίας, μέσω
της κοινής δράσης των
Ινστιτούτων των Κοινωνικών
Εταίρων για τις δεξιότητες
στην οποία επικεφαλής είναι
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Επιτυχημένη
ολοκλήρωση των έργων του
ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Ανάπτυξη της στρατηγικής
για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 2020. Έγκριση του έργου
«Θεσμική, ερευνητική και
επιχειρησιακή ενδυνάμωση
της ΓΣΕΒΕΕ», που αποτελεί
ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020,
για την αναβάθμιση του
θεσμικού ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ.

Έγκριση του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για
τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση
αλλαγών του παραγωγικού
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Στο
πλαίσιό του σχεδιάζεται
η δημιουργία μηχανισμού
μελέτης - ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
καθώς και ενός συστήματος
διερεύνησης, ανάλυσης,
κατανόησης και αποτύπωσης των μεταβολών που
αναμένεται να επηρεάσουν
συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Ανάδειξη του ευρωπαϊκού
έργου «Ανοίγοντας νέες
ευκαιρίες στην Επιχειρηματικότητα - Open Up
Entrepreneurship» σε καλή
πρακτική στο Erasmus+,
υπό τον συντονισμό του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Συμμετοχή
σε ευρωπαϊκά έργα, όπως
το MigrAID, με αντικείμενο
το καίριο ζήτημα του μεταναστευτικού.

Υλοποίηση δράσεων για τον
εορτασμό των 100 χρόνων
της ΓΣΕΒΕΕ, με κορυφαία
στιγμή την εκδήλωση στο
Μέγαρο Μουσικής με την
παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Αλλαγή
του λογοτύπου της ΓΣΕΒΕΕ
και των φορέων της ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το
οποίο διακρίθηκε με έπαινο
ΕΒΓΕ για τον σχεδιασμό του.
Παρουσίαση της πρώτης
ετήσιας Έκθεση του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δημιουργία του «Παρατηρητηρίου για την
υγειονομική κρίση του
COVID-19». Εγκαινιάζεται
το #gseveeDialogues στο
κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο
YouTube. Παρουσιάζεται η
δεύτερη ετήσια Έκθεση του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με θέμα: «Ψηφιακός μετασχηματισμός και
μικρές επιχειρήσεις».
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2
Γιατί είναι
σημαντικό το έργο
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η σημαντικότητα της συμβολής
του έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
εκπηγάζει από το τρίπτυχο:

20

1

Σημασία των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ως προς τη συμβολή τους
στην οικονομία και την απασχόληση

2

Ιδιαίτερα απαιτητικός χαρακτήρας
του σύγχρονου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

3

Αποτελεσματική λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ,
του μαζικότερου φορέα εκπροσώπησης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
του κοινωνικού διαλόγου, εκπληρώνοντας
τον ρόλο της ως ένας εκ των θεσμικών
κοινωνικών εταίρων

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗ “ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΑ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ”, μια έννοια πολυσυζητημένη από
κάθε σκοπιά – οικονομική, πολιτική, κοινωνική –
έχει, ωστόσο, πλέον αδιαμφισβήτητα αναδειχθεί
η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία, τόσο ως
προς τη συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία
όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η
ιδιαιτερότητα, μάλιστα, της ελληνικής περίπτωσης
έγκειται στο ότι και στους δύο προαναφερόμενους
τομείς υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσον όρο,
προσδίδοντας, επομένως, στον ρόλο που
διαδραματίζουν στην ελληνική οικονομία και
κοινωνία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμα
μεγαλύτερη σημασία.
Αν επιχειρήσουμε, εν συνεχεία, μια διατομή του
σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
γνωρίσματά του όπως ο συνεχώς αυξανόμενος
ανταγωνισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός,
η μείωση της εγχώριας ζήτησης, καθώς και οι
έντονες κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές
που συντελούνται, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα
απαιτητικό σκηνικό. Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις
της κρίσης της πανδημίας στην αγορά εργασίας
καθιστούν ακόμα δυσκολότερη την επιβίωση
και την εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που παρουσίαζαν,
ήδη, αυξημένη δυσκολία να αντεπεξέλθουν. Βασικά
αίτια της δυσκολίας αυτής συνιστούν διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά τους, όπως το υψηλό ποσοστό
αυτοαπασχόλησης, το μικρό μέγεθος, η δυσκολία
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ο χαμηλός
βαθμός καινοτομίας κ.ά.

Εν μέσω, επομένως, συνθηκών βαθιάς κρίσης
και συρρίκνωσης των μικρών επιχειρήσεων,
πολλαπλασιασμού των προβλημάτων και ανάδυσης
νέων ζητημάτων στη δημόσια συζήτηση, η ΓΣΕΒΕΕ
καλείται να αντιπροσωπεύσει, να συμμετάσχει
και να παρέμβει στη δημόσια σφαίρα, μέσω της
συμμετοχής της σ’ ένα ευρύ φάσμα επιτροπών,
οργάνων και φορέων. Προϋπόθεση για τη
διασφάλιση αποτελεσματικών παρεμβάσεων,
την εκπόνηση και διατύπωση τεκμηριωμένων
θέσεων και προτάσεων αποτελεί η θεσμική της
ενδυνάμωση, μέσω της απόκτησης και διάχυσης
γνώσης, δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών
και ανάπτυξης δομών και καινοτόμων μεθόδων
έρευνας και πληροφόρησης. Αυτές ακριβώς οι
απαιτήσεις είναι που προσδίδουν ιδιαίτερη αξία
στο έργο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθιστώντας τον ρόλο
του απαραίτητο έως και καθοριστικό για την
αποτελεσματική λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ.
Βασικές συνιστώσες του έργου αυτού αποτελούν η
ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων και η υλοποίηση
έργων υποστήριξης και ενίσχυσης των μικρών
επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους
για την προσαρμογή τους στο μεταβαλλόμενο
οικονομικό περιβάλλον, ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση μελετών και ερευνών με στόχο τη
δημιουργία και διάχυση επιστημονικής γνώσης για
θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις,
καθώς και η αξιολόγηση πολιτικών και η προώθηση
προτάσεων και θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου
για την ενδυνάμωση του ρόλου της ως εθνικού
κοινωνικού εταίρου και των ομοσπονδιών
μελών της.

Μέσω του έργου του, επομένως, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιδιώκει
όχι μόνο να αποτελεί έναν αξιόπιστο επιστημονικό
σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ αλλά και να εξελιχθεί σε βασικό
«σημείο αναφοράς» για τα θέματα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους
ως καθοριστικού και δυναμικού συντελεστή της κοινωνικής
και οικονομικής ανάπτυξης.
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Η επίδραση του έργου
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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1

Εκπόνηση της έρευνας οικονομικού κλίματος σε εξαμηνιαία βάση και της έρευνας
εισοδήματος σε ετήσια
βάση, από το 2009 μέχρι
σήμερα, οι οποίες ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία
τους και την προβλεπτική
τους ικανότητα

5

Παροχή ολοκληρωμένων
προγραμμάτων κατάρτισης που συνδυάζουν εξειδικευμένη επαγγελματική
κατάρτιση, πιστοποίηση
προσόντων και υποστήριξη
των επιχειρήσεων

7

11 ομάδες επιχειρήσεων
(cluster) που έλαβαν
ολοκληρωμένη υποστήριξη
σε θέματα συνεργατικής
επιχειρηματικής ανάπτυξης

2

Συνεχής και τακτική ροή
παραγωγής επιστημονικών
κειμένων για καίρια θέματα
της επικαιρότητας

3

>27.000 καταρτιζόμενοι/
ες σε μεγάλο εύρος οριζοντίων και εξειδικευμένων
αντικειμένων αιχμής

Σ Η Μ Ε Ι Α— ΚΛ Ε ΙΔ ΙΑ
8

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Δημιουργία πρωτοποριακού πλέγματος δράσεων
υποστήριξης σε θέματα
διανοητικής ιδιοκτησίας
με στόχευση στις μικρές
επιχειρήσεις

9

Δημιουργία πρότυπου
μηχανισμού διάγνωσης
αναγκών σε συνεργασία με
τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους και το ΕΙΕΑΔ,
ο οποίος αποτελεί τμήμα
του Εθνικού Συστήματος
Διάγνωσης Αναγκών

4

Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για
συμβοηθούντα μέλη για
πρώτη φορά στην Ελλάδα

6

>1.800 επιχειρήσεις
που έλαβαν υποστήριξη
σε ένα μεγάλο εύρος
θεματικών ενοτήτων

10

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
περιεχομένου υψηλής
ποιότητας σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα
των επαγγελμάτων
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3
Παρουσίαση των
κυριότερων πεδίων
παρακολούθησης
και παρέμβασης
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

3.1	
Παρακολούθηση οικονομικού
περιβάλλοντος
3.2 Στήριξη επιχειρηματικότητας
3.3 Ε
 παγγελματική κατάρτιση,
μαθητεία & δια βίου μάθηση
3.4 Διάγνωση αναγκών επαγγελμάτων
και δεξιοτήτων
3.5 Μ
 ελέτη κοινωνικών πολιτικών
και προώθηση απασχόλησης
3.6 Ε
 νδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Ραγδαίες αλλαγές
και οικονομική κρίση
αυξάνουν τη σημασία
παρακολούθησης
του οικονομικού
περιβάλλοντος για
τη βιωσιμότητα και
την ανάπτυξη των
μικρών επιχειρήσεων

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζει την κρισιμότητα που έχει για μια επιχείρηση
η παρακολούθηση των εξελίξεων του οικονομικού περιβάλλοντος
προκειμένου να χαράξει και να υιοθετήσει μια κατάλληλη στρατηγική,
ώστε να λειτουργεί με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Παράλληλα,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερόμενη διαδικασία είναι σχεδόν
αδύνατη για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
επιχειρεί σε μόνιμη βάση να συμβάλλει στη συγκέντρωση, επεξεργασία
και διάχυση τεκμηριωμένης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για το
οικονομικό περιβάλλον. Τέλος, μέσα από την παραπάνω διαδικασία
υποστηρίζει τη ΓΣΕΒΕΕ στη διατύπωση έγκυρων επιστημονικών
θέσεων και προτάσεων πολιτικής στα πεδία της άμεσης αρμοδιότητας
παρέμβασης της.

3.1

3.1

Παρακολούθηση
οικονομικού
περιβάλλοντος

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ συνίσταται σε ένα σύνολο παραγόντων,
οι οποίοι καθορίζουν τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης. Το οικονομικό περιβάλλον έχει καταστεί εξαιρετικά
ευμετάβλητο τις τελευταίες δεκαετίες και φυσικά επιδεινώθηκε σημαντικά
λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης καθώς και της υγειονομικής
κρίσης λόγω της νόσου Covid-19.

Ήδη, από το 2009 πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες τακτικές έρευνες
αποτύπωσης οικονομικού κλίματος, οι οποίες ξεχωρίζουν για την
αξιοπιστία τους και την προβλεπτική τους ικανότητα. Την τρέχουσα
περίοδο, σημαντική θέση στην ατζέντα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταλαμβάνει η
ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένου μηχανισμού μελέτης και ανάλυσης
του οικονομικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

# Επιπτώσεις COVID-19
# Τεχνολογική αλλαγή
# Επενδύσεις

# Ψηφιακός μετασχηματισμός
# Πράσινη/κυκλική οικονομία

# Διεθνοποίηση – Εξωστρέφεια

# Παραγωγικές αλυσίδες αξίας
# Αναπτυξιακό πρότυπο

# Περιφερειακή ανάπτυξη

# Οικοσυστήματα καινοτομίας

# Βιομηχανική μετάβαση
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σημαντικά Έργα

Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 11/2017 – 06/2022
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

Δράση 1

Αποτελέσματα έργου

Δράση 2
30

20

Oδικοί χάρτες
προσαρμογής
επαγγελμάτων

7

Ερευνητικά
κείμενα

10

Επικαιροποιημένα
επαγγελματικά
περιγράμματα

10

4

Έρευνες
γνώμης

5

Νέα
επαγγελματικά
περιγράμματα

Ετήσιες
εκθέσεις

7

Εκπαιδευτικά
περιεχόμενα και
υλικά
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6

Μελέτες

7

Σχήματα
πιστοποίησης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο σκοπός του έργου είναι διττός: αφενός, να συμβάλλει στη διαμόρφωση
αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης της προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις εξελισσόμενες αλλαγές και αφετέρου, να συνδράμει στην ενδυνάμωση των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επιχειρήσεων και των εργαζομένων με την παροχή τεκμηριωμένης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης.

3.1

3.1

Το έργο συγκροτείται στη βάση δυο κύριων αξόνων - δράσεων. Κατ’ αρχάς, προβλέπεται η δημιουργία
ενός «Μηχανισμού μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επιχειρήσεων», που
θα συμβάλλει στον δημόσιο κοινωνικό διάλογο με την παραγωγή δεδομένων τεκμηρίωσης και την εκπόνηση προτάσεων πολιτικής. Κατά δεύτερον, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός «Εργαστηρίου πρόγνωσης
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και επαγγελμάτων»,
με κύριο στόχο τη διαμόρφωση ενός συστήματος προοπτικής διερεύνησης, ανάλυσης, κατανόησης και
προνοητικής αποτύπωσης τεχνολογικών αλλαγών σε επιλεγμένα επαγγέλματα.

30

Η δράση αφορά τη δημιουργία «Μηχανισμού μελέτης και ανάλυσης οικονομικού
περιβάλλοντος λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων» εφεξής «Μηχανισμός», μέσω
του οποίου η ΓΣΕΒΕΕ θα συμβάλλει στον δημόσιο κοινωνικό διάλογο με την παραγωγή
δεδομένων τεκμηρίωσης και την εκπόνηση προτάσεων πολιτικής.
Η παραγωγή του ερευνητικού και μελετητικού έργου του «Μηχανισμού»
πραγματοποιείται μέσα από την εκπόνηση μελετών, ερευνών και κειμένων πολιτικής και
συμπληρώνεται με την ανάπτυξη εργαλείων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της
προσαρμοστικότητας των μικρών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας μίας σύγχρονης
εργαλειοθήκης.

Λίγα λόγια για το έργο

Ενημερωτικά
σημειώματα

Δράση 1:
Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Τα θεματικά πεδία γύρω από τα οποία αναπτύσσεται και λειτουργεί ο «Μηχανισμός»
είναι: η οργανωμένη εξωστρέφεια, η δικτύωση και διεθνοποίηση μικρών
επιχειρήσεων, το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι μικρές επιχειρήσεις, οι μηχανισμοί
χρηματοδότησης και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, η διάγνωση και ανάπτυξη
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, οι
αναπτυξιακές πολιτικές, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και συνοχή, καθώς και οι
συνεργασίες επιχειρήσεων και τα δίκτυα καινοτομίας.

Δράση 2:
Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών σε κλάδους και επαγγέλματα
O κύριος κορμός της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διερεύνησης,
ανάλυσης, κατανόησης και αποτύπωσης των μεταβολών που αναμένεται να
επηρεάσουν συγκεκριμένα επαγγέλματα στο άμεσο μέλλον. Ειδικότερα, προβλέπεται
η εκπόνηση οδικών χαρτών προσαρμογής για είκοσι (20) επαγγέλματα, οι οποίοι
θα επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για
την αποτελεσματική ανταπόκριση των επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται στα
επαγγέλματα αυτά) στις επερχόμενες αλλαγές. Παράλληλα με την εκπόνηση των οδικών
χαρτών, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως η
εκπόνηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και
υλικών και η ανάπτυξη σχημάτων πιστοποίησης.
Με τη λειτουργία του εργαστηρίου αναμένεται βελτίωση της «προσαρμοστικής
ικανότητας» των επιχειρήσεων στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, καθώς θα είναι σε θέση
να γνωρίζουν τις επερχόμενες αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν το περιβάλλον
λειτουργίας τους στο άμεσο μέλλον και ως εκ τούτου να λάβουν τις κατάλληλες
επιχειρηματικές αποφάσεις.
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Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος
στις μικρές επιχειρήσεις

Η εξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου: από τη δημιουργία
στη συντήρηση του κτιριακού αποθέματος

Συγγραφέας/Συντάκτης:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Συγγραφέας/Συντάκτης:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Χρονολογία έκδοσης:
2014 - σήμερα
Τύπος:
Έρευνα Οικονομικού Κλίματος

Η σειρά των ετήσιων αυτών ερευνών πραγματοποιείται από το 2014
και συνεχίζεται έως σήμερα. Στόχο έχει την καταγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εισόδημα, τις δαπάνες και τις νέες
καταναλωτικές συμπεριφορές των νοικοκυριών εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών, καθώς και την αποτύπωση της στάσης σχετικά
με την ποιότητα διαβίωσης και τις φορολογικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ετήσια Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις
Συγγραφέας/Συντάκτης:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Χρονολογία έκδοσης:
2019 - σήμερα
Τύπος:
Έρευνα Οικονομικού Κλίματος
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Στόχος των εκθέσεων αυτών είναι η συστηματική αποτύπωση και
εξέταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται οι μικρές επιχειρήσεις καθώς και η παρακολούθηση ειδικών
θεμάτων ενδιαφέροντος. Η εκπόνηση της «Ετήσιας έκθεσης» ξεκίνησε το 2019 με ειδικό θέμα τις επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης στην
ελληνική οικονομία, συνεχίστηκε το 2020 με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ σχεδιάζεται και η συνέχισή της
στο μέλλον.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Ερευνητικό Κείμενο

Το κείμενο παρουσιάζει την εξέλιξη και τον μετασχηματισμό του
κατασκευαστικού κλάδου που ασχολείται με τον κτιριακό τομέα.
Μελετά τις τάσεις ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και παρουσιάζει τις επιδράσεις του φαινομένου στην εθνική οικονομία και στο περιβάλλον,
με αναφορά στη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εξοικονόμηση
ενέργειας. Παράλληλα, χαρτογραφούνται τα συναφή επαγγέλματα και οι επιδράσεις της τάσης στον κλάδο και τα συναφή τεχνικά επαγγέλματα.

Η προαναγγελθείσα επανάσταση: τεχνολογική αλλαγή και
προεκτάσεις υπό το πρίσμα της «4ης Βιομηχανικής Εποχής»
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Αγγελάκης Αντώνης
Χρονολογία έκδοσης:
2019
Τύπος:
Ερευνητικό Κείμενο

Το κείμενο επιχειρεί αρχικά να διερευνήσει πτυχές του τρέχοντος
τεχνολογικού κύματος, εστιάζοντας στους ψηφιακούς τεχνολογικούς
συντελεστές και τις νέες μορφές ψηφιοποίησης. Κατόπιν, επιχειρείται μια επισκόπηση των διαφορετικών μορφών μετασχηματισμού, σε
επίπεδο παραγωγικών κλάδων και τομέων και η ανάδειξη βασικών
πτυχών όσον αφορά στις τάσεις και επιδράσεις σε επίπεδο δομής
απασχόλησης, στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης τεχνολογικής αλλαγής,
παραγωγικότητας και ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών.

Τεχνολογική αλλαγή, ψηφιοποίηση, εργασία και δεξιότητες
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Λιντζέρης Παρασκευάς
Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Ερευνητικό Κείμενο

Το κείμενο διερευνά τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού
στις δεξιότητες των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, μέσω
των μεταβολών που επέρχονται στο περιεχόμενο και τη μορφή της
εργασίας, θέτοντας ορισμένα βασικά ερωτήματα που διέπουν την
έρευνα αλλά και το δημόσιο διάλογο για τις δεξιότητες στην εποχή
της ψηφιοποίησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα για την κατάσταση των δεξιοτήτων (και των ψηφιακών) των
ενηλίκων στην Ελλάδα.
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Ετήσια έρευνα για το Εισόδημα
& τις Δαπάνες Νοικοκυριών

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Λαμπρακόπουλος Στέλιος

3.1

3.1

Χρονολογία έκδοσης:
2009 – σήμερα
Τύπος:
Έρευνα Οικονομικού Κλίματος

Η έρευνα πραγματοποιείται αδιάλειπτα από το 2009 μέχρι και σήμερα σε εξαμηνιαία βάση, καταγράφοντας τις τάσεις του οικονομικού
κλίματος και παρακολουθώντας τους βασικούς δείκτες λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων, επιχειρώντας παράλληλα οικονομική
πρόβλεψη για το μέλλον. Η έρευνα ξεχωρίζει για την προβλεπτική
της ικανότητα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την αποτύπωση και
πρόβλεψη του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, ενώ έχει επίσης
αξιοποιηθεί για την κατασκευή των δεικτών ευρωπαϊκού οικονομικού κλίματος.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο πνευματικής
ιδιοκτησίας (2020)

Παραμυθιώτης Γιάννος

Ερευνητικό
Κείμενο

Συνεργατικοί χώροι εργασίας: χαρακτηριστικά,
τάσεις και προτάσεις πολιτικής (2020)

Αυδίκος Βασίλης

Ερευνητικό
Κείμενο

Άξονες πολιτικής για τη διάσωση των επιχειρήσεων,
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής την περίοδο
της νόσου Covid-19 (2020)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Κείμενο
Γνώμης

Κυκλική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις:
Ανάδειξη εμποδίων, καλές πρακτικές & προτάσεις
για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας (2020)

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Ερευνητικό
Κείμενο

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Κείμενο
Γνώμης

Παρατηρήσεις για το Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (2020)

Ζέρβας Ευθύμιος

Προτάσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την προγραμματική
περίοδο 2021-2027 (2019)

Ερευνητικό
Κείμενο

Βαρδουλάκης Ευτύχιος

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Επιπτώσεις της μετάβασης στη μετα-λιγνιτική
εποχή. H περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2020)

Βατικιώτης Λεωνίδας

Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) (2020)

Ερευνητικό
Κείμενο

Πολύ λίγα και πολύ… τοξικά. Οικονομικά μέτρα ανά
τον κόσμο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από την πανδημία του κορονοϊού (Covid-19) (2020)

Βατικιώτης Λεωνίδας

Ερευνητικό
Κείμενο

Πανδημία και «ψηφιακό χάσμα»: η τριπλή πρόκληση
για τις μικρές επιχειρήσεις στη «μετά Covid-19»
εποχή (2020)

Αγγελάκης Αντώνης

Κείμενο
Γνώμης

Το κράτος ως εγγυητής στον τραπεζικό δανεισμό
(2020)

Τζανέτος Νικόλαος

Ενημερωτικό
Σημείωμα

3.1

Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.1

Τίτλος

Μαραγκός Φώτης
Αγγελάκης Αντώνης

Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή:
κινητήριοι παράγοντες, επιδράσεις, προκλήσεις
και προϋποθέσεις υιοθέτησης νέων τεχνολογικών
συστημάτων (2020)

Αγγελάκης Αντώνης

Design 4.0 - Η ψηφιακή μετάβαση
του ελληνικού design (2020)

Μαραγκός Φώτης
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Ερευνητικό
Κείμενο

Ερευνητικό
Κείμενο
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Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις:
η περίπτωση του «Grow Greek Tourism Online»
της Google (2020)

Ερευνητικό
Κείμενο
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία
(CETA) και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (2019)

Πλέσσιας Αλέξιος

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη
των συνεργατικών σχημάτων (2018)

Αγγελάκης Αντώνης

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Ενεργειακή φτώχεια στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (2019)

Βατικιώτης Λεωνίδας

Ερευνητικό
Κείμενο

Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα
και την Ευρώπη (2013)

Δελλαδέτσιμας Παύλος-Μαρίνος
Λουκάκης Γιάννης

Μελέτη / Έρευνα

Αποτύπωση διαστάσεων ψηφιακής και
τεχνολογικής προσαρμογής - ωρίμανσης
στις μικρές επιχειρήσεις (2019)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Έρευνα
Οικονομικού
Κλίματος

Υπερμόχλευση της ευρωπαϊκής οικονομίας
και μια σύντομη περιγραφή του τραπεζικού
κλάδου στην Ευρώπη (2013)

Δασκαλάκης Νίκος

Μελέτη / Έρευνα

Παγκόσμια Έκθεση Μισθών 2018 - 2019 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: ευρήματα,
τάσεις και η έμφυλη διάσταση του ζητήματος
(2019)

Προφύρη Ιωάννα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Κυριότερα Ευρήματα της Έκθεσης του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σχετικά
με το Χάσμα των Φύλων για το 2018 (2019)

Προφύρη Ιωάννα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Επισημάνσεις και σχόλια με αφορμή τη μελέτη
του βιβλίου του Nick Srnicek «Καπιταλισμός
της ψηφιακής πλατφόρμας» (2018)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Ερευνητικό
Κείμενο

Διακυβεύσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με
την επικείμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ (2018)

Βατικιώτης Λεωνίδας

Ερευνητικό
Κείμενο

3.1

Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.1

Τίτλος
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3.2

ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Προτεραιότητα
η στήριξη
της βιώσιμης
επιχειρηματικότητας

Στο περιβάλλον αυτό, η στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας
αποτελεί βασική προτεραιότητα προκειμένου να διαμορφωθούν
οι κατάλληλες συνθήκες για τις ΜΜΕ που θα τις οδηγήσουν στο δρόμο
της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

3.2

3.2

Στήριξη
επιχειρηματικότητας

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, μέσα στο οποίο
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν και να
αναπτυχθούν, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ο ανταγωνισμός που
επικρατεί τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο είναι μεγάλος,
ριζικές τεχνολογικές αλλαγές συντελούνται διαρκώς, ενώ η εγχώρια
ζήτηση μειώνεται. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως
το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης, το μικρό μέγεθος, η δυσκολία
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ο χαμηλός βαθμός καινοτομίας και
οι περιορισμένες συνεργασίες, διαμορφώνουν τις προκλήσεις στο
επιχειρηματικό τοπίο της χώρας.

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα
από τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης του και ενεργοποιείται γύρω
από τους παρακάτω άξονες: i) Καινοτομία, ανάπτυξη, ποιότητα και
διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, τεχνολογική ανάπτυξη, διανοητική
ιδιοκτησία και εξωστρέφεια ii) Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ψηφιακός
μετασχηματισμός ΜΜΕ iii) Συνέργειες, συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters)
και επιχειρηματικά δίκτυα iv) Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
επιχειρήσεων v) Πρόσβαση επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και έγκαιρη
προειδοποίηση επιχειρήσεων με προβλήματα βιωσιμότητας.

# Καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη

# Διανοητική ιδιοκτησία

# Ποιότητα και διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών
# Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜΜΕ

# Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

# Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων

# Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) και επιχειρηματικά δίκτυα
# Πρόσβαση επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση
# Έγκαιρη προειδοποίηση επιχειρήσεων
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# Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

# Πράσινη ανάπτυξη για τις ΜμΕ
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Σημαντικά Έργα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έγκαιρη προειδοποίηση και δεύτερη ευκαιρία
για επιχειρήσεις σε κρίση - Early Warning Europe

Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και των μορφών
συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: COSME 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12/2016 – 11/2019
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: DBA - Συντονιστής, IME ΓΣΕΒΕΕ, TEAM - U, EEA, PARP, FFR, UIT, ATA, MADRID,
EUROCHAMBRES, ESBA, Dyzo, UEAPME

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 09/2011 – 11/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

Λίγα λόγια για το έργο

Υπό αυτή την οπτική, το έργο αφορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την έγκαιρη
προειδοποίηση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων το οποίο, μέσω της αξιοποίησης μιας σειράς
ευρωπαϊκών καλών πρακτικών, προωθεί την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομικών πολιτικών σχετικών
με την πτώχευση και τη δεύτερη ευκαιρία σε όλη την Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην αύξηση
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση αλλά και στη διάσωση θέσεων εργασίας
στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Η υποστήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε με την παροχή εξατομικευμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών από δίκτυο εξειδικευμένων εθελοντών μεντόρων. Η πιλοτική εφαρμογή της
παροχής υποστήριξης σε επιχειρήσεις σε κρίση πραγματοποιήθηκε σε 4 χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία
και Ελλάδα.

Οι σημαντικές οικονομικές, παραγωγικές και τεχνολογικές αλλαγές που συν-εξελίσσονται στο διεθνές
περιβάλλον, καθιστούν την εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας (π.χ. νέα προϊόντα,
σύγχρονες επιχειρησιακές διαδικασίες, προηγμένες τεχνολογίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα) βασική
προϋπόθεση εκσυγχρονισμού. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, διαπιστώνεται ότι
η προώθηση καινοτομικών δραστηριοτήτων διευκολύνεται περαιτέρω και επιτυγχάνεται μέσα από την
ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και δικτύων καινοτομίας.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις παραπάνω διαπιστώσεις, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στο πλαίσιο του
εν λόγω έργου στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου μηχανισμού παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε
θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας και δημιουργίας σχημάτων συνεργασίας, σε μια προσπάθεια
να καλυφθεί και η απουσία υποστηρικτικών μηχανισμών για την καινοτομία και τη συνεργασία των
μικρών επιχειρήσεων.
Η υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας διενεργήθηκε, τόσο μέσω
δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων όσο και με την παροχή εξατομικευμένης
συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως: διαχείριση της οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας,
δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων (clusters), υποστήριξη σε θέματα διανοητικής βιομηχανικής &
πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματική διαμεσολάβηση (επιχειρηματικές συναντήσεις - επισκέψεις)
μεταξύ επιχειρήσεων ή/και φορέων σχετικών με την καινοτομία.

Αποτελέσματα έργου

3.500
Ωφελούμενες
επιχειρήσεις
(486 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
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2

Δίκτυα φορέων
υποστήριξης
(εθνικό & ευρωπαϊκό)
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ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Η έγκαιρη προειδοποίηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο, με την παροχή άμεσης και κατάλληλης
υποστήριξης, έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για τις ίδιες καθώς αυξάνουν τις πιθανότητες να επιβιώσουν και
να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις όσο και για την ίδια την κοινωνία.

3.2

3.2

Λίγα λόγια για το έργο

Αποτελέσματα έργου

1

Σύστημα υποστήριξης
επιχειρήσεων

141

Ωφελούμενες
επιχειρήσεις

9

Επιχειρηματικά
δίκτυα

13

Επιχειρηματικές
επισκέψεις/
συναντήσεις

8

Μελέτες

130

Καταρτιζόμενοι/ες

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

41

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές
επιχειρήσεις

Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Δήμο
Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό
την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 07/2011 – 11/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Αττική», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/2014 – 11/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Συντονιστής ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

3.2

Λίγα λόγια για το έργο

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στην δημιουργία ενός δικτύου παροχής εξατομικευμένης
συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σκοπό τη διατήρηση/βελτίωση
της θέσης τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τα πεδία στα οποία πραγματοποιήθηκε η συμβουλευτική υποστήριξη προέκυψαν έπειτα από σχετική
μελέτη διερεύνησης αναγκών και κάλυπταν θέματα όπως η προώθηση πωλήσεων, η χρηματοδότηση, η
λογιστική διαχείριση, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, η διαχείριση ποιότητας κ.α. Παράλληλα,
υλοποιήθηκαν δράσεις μέντορινγκ σε επιχειρήσεις που είχαν ανάγκη καθοδήγησης, επαγγελματικής
υποστήριξης και επαναπροσδιορισμού στόχων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και την περαιτέρω
βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Ωφελούμενες
επιχειρήσεις
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4

Ωφελούμενες
ομοσπονδίες

1

Σύστημα
συμβουλευτικής
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Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 03/2014 – 11/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΚΚΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΤΕΙ Αθήνας, ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ΙΕΚΕΠ
Αποτελέσματα
έργου

→

21 επωφελούμενες επιχειρήσεις 7 ωφελούμενοι συλλογικοί φορείς
2 εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους
στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Progress Programme 2007-2013, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12/2013 – 12/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ

Αποτελέσματα έργου

932

618 επιχειρήσεις (318 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 4 συνεργατικοί σχηματισμοί (2 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
10 επιχειρηματικές διαδρομές (4 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 5 μελέτες

ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους και τεχνογνωσία
προκειμένου τόσο να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της επιχειρηματικής τους
λειτουργίας όσο και να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Η
διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον εντείνει την κρισιμότητα της
κατάστασης και απαιτεί δομές οργανωμένης υποστήριξης των επιχειρήσεων.

→

3.2

Αποτελέσματα
έργου

4

Μελέτες

2

Αποτελέσματα
έργου

→

27 καταρτιζόμενοι/ες 2 εργαστήρια
1 εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Ενημερωτικοί
οδηγοί

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

43

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Η αυτοαπασχόληση στην Ευρώπη και την Ελλάδα:
διαχρονική επιλογή και ανθεκτική πραγματικότητα

Οδηγός συνεργατικών σχηματισμών
για μικρές επιχειρήσεις

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Πρωτοπαπαδάκης Πέτρος
Χρονολογία έκδοσης:
2019
Τύπος:
Ερευνητικό κείμενο

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Αυδίκος Βασίλης
Φάλλας Ιωάννης
Χάρδας Αναστάσιος
Χρονολογία έκδοσης:
2015
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Τι είναι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων;
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο λειτουργίας τους
στα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα; Οι παραπάνω
είναι μερικές από τις ερωτήσεις που επιχειρεί να απαντήσει
η μελέτη καταγράφοντας, παράλληλα, τις προϋποθέσεις για
τη βέλτιστη ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, εστιάζοντας
στις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και στο παράδειγμα της
πόλης της Αθήνας.

Οδηγός καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Λιβιεράτος Αντώνης
Χρονολογία έκδοσης:
2013
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα
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Σκοπός του οδηγού καινοτομίας είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη
με θέματα που συνδέονται με την καινοτομία και τη διαχείρισή της.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο οδηγός καινοτομίας επιχειρεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν
να εισαγάγουν διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα που θα τους
επιτρέψουν να καινοτομήσουν.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η ανάπτυξη συνεργατικών εγχειρημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών, μεθόδων, προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο οδηγός
συνεργατικών σχηματισμών επιχειρεί να αποτελέσει ένα σημαντικό
εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν
συνεργασίες, να συνάψουν συμφωνίες και να εμπλακούν δημιουργικά σε συνεργατικά εγχειρήματα, εισάγοντας πρακτικές, διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα που θα ενισχύσουν την καινοτομική
τους ικανότητα.

Οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας
για μικρές επιχειρήσεις
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Σαϊτάκη Ναταλί
Χρονολογία έκδοσης:
2013
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Ο οδηγός προσφέρει ενημέρωση για θέματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστώντας ένα ολοκληρωμένο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό εργαλείο. Ειδικότερα, περιγράφει κατάλληλες
πρακτικές και μηχανισμούς που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από
την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας στις μικρές και τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις.

Η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση:
Πρόσφατες εξελίξεις σε Ευρώπη και Ελλάδα
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Δασκαλάκης Νίκος
Χρονολογία έκδοσης:
2013
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Στην μελέτη επιχειρείται μια περιγραφή των πιο πρόσφατων ευρηµάτων αναφορικά µε την πρόσβαση των µικρών επιχειρήσεων στη
χρηµατοδότηση. Ειδικότερα, περιγράφονται πτυχές της πρόσβασης
των µικρών επιχειρήσεων σε διάφορες µορφές χρηµατοδότησης, έτσι
όπως αυτές προσεγγίζονται από τους σηµαντικότερους χρηµατοδοτικούς θεσµούς – φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.
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ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Συνεργατικοί σχηματισμοί και αστική ανάπτυξη:
η περίπτωση της Αθήνας

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Ζυγιάρης Σωτήρης
Χρονολογία έκδοσης:
2014
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

3.2

3.2

Το κείμενο περιγράφει το φαινόμενο της αυτοαπασχόλησης στην
πραγματική του διάσταση και δυναμική, εμβαθύνοντας σε συμπεράσματα που χαρακτηρίζουν και επαναπροσδιορίζουν το πεδίο της
σήμερα. Επίσης, επιχειρεί να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα
όπως ποια είναι τα κίνητρα και η κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με την αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα, η οποία κατέχει το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης στην Ευρώπη καθώς και ποιες είναι
οι τελευταίες τάσεις στην αγορά εργασίας που επηρεάζουν άμεσα
την αυτοαπασχόληση.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Τουρισμός και επιχειρηματικότητα:
Μια εθνογραφική προσέγγιση (2019)

Φραγκιαδουλάκης
Μανώλης

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Πανουργιά Κυριακή

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (2019)

Πρωτοπαπαδάκης Πέτρος

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών
για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης
οικονομικών αποφάσεων
(2015)

Κατσίκης Ιωάννης

Μελέτη/ Έρευνα

Καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί
σε μικρές επιχειρήσεις (2014)

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
και μικρές επιχειρήσεις (2013)

Δασκαλάκης Νίκος

Μελέτη/ Έρευνα

Καινοτομία, Συνεργασίες και Μικρές Επιχειρήσεις
(2015)

Συλλογικός τόμος

Οδηγός ανάπτυξης Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) σε μικρές επιχειρήσεις (2015)

Γαλάνη Αθηνά

Μελέτη/ Έρευνα

Τέσσερις και έξι επιχειρηματικές διαδρομές
στην Αθήνα (2015)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Μελέτη/ Έρευνα

Τεχνικές δημιουργίας δικτύων σε τοπικό επίπεδο
και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων
ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης &
επιχειρηματικότητας (2015)

Ντίλη Αγλαΐα

Εκπαιδευτικό
Υλικό
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ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.2

3.2

Τίτλος
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3.3

Κύριες επιδιώξεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πεδίο αυτό είναι δύο: αφενός η
μελέτη, έρευνα και παρακολούθηση των πολιτικών που σχετίζονται με τα
συγκεκριμένα θέματα, αφετέρου η διαμόρφωση ρεαλιστικών όρων και
προτάσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
τόσο σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων όσο και ευρύτερα.
Τα “εργαλεία” επίτευξης των παραπάνω στόχων είναι η παρακολούθηση
δεικτών για την ανάλυση πολιτικών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
ερευνών, η υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, η υλοποίηση
προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες και απασχολούμενους στους
κλάδους των μικρών επιχειρήσεων, η εκπόνηση καινοτόμων εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών, εργαλείων και μέσων, καθώς και η συμμετοχή σε αρμόδια
όργανα εκπροσώπησης και επιτροπές (ΕΟΠΠΕΠ, CEDEFOP κ.ά.).

# Μαθητεία - Πρακτική άσκηση
# Δεξιότητες

# Εκπαίδευση ενηλίκων

# Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

# Τεχνική επαγγελματική κατάρτιση

# Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

# Πρακτική άσκηση
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Η επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση
επιδρά σημαντικά
στο επιχειρηματικό,
τεχνολογικό, οικονομικό
περιβάλλον και στο
ανθρώπινο δυναμικό

Ωστόσο, η ιστορία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σειρά αντιφάσεων. Έτσι, παρά την
αυξανόμενη σημασία της ΕΕΚ για τις μικρές επιχειρήσεις και τους νέους,
διαπιστώνεται έλλειψη δεδομένων και ερευνών που θα επέτρεπαν την
χάραξη ορθολογικών και αποτελεσματικών πολιτικών. Επίσης, την ίδια
στιγμή που για τον κόσμο των μικρών επιχειρήσεων η ύπαρξη ενός υγιούς
συστήματος ΕΕΚ αναδεικνύεται σε βασικό ζητούμενο, διαφαίνεται ότι
παραμένει υποβαθμισμένη και ελάχιστα ελκυστική. Τέλος, αν και η διά βίου
μάθηση έχει εισέλθει, τα τελευταία χρόνια, πολύ έντονα στον δημόσιο
διάλογο, το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων σε δράσεις επιμόρφωσης
και επανακατάρτισης είναι ιδιαιτέρως χαμηλό.

3.3

3.3

Επαγγελματική
κατάρτιση, μαθητεία
& δια βίου μάθηση

ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιδιώκει την τοποθέτηση των μικρών επιχειρήσεων στο
επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τις εξελίξεις και τις αλλαγές
στα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδίως στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ΕΕΚ), διαβλέποντας τη σημασία της για το επιχειρηματικό,
τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, αλλά και για το ανθρώπινο
δυναμικό που απασχολείται σε αυτές.

# Διά βίου μάθηση

# Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

# Πιστοποίηση προσόντων
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Σημαντικά Έργα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών
περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών
προγραμμάτων

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων
ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

3.3

3.3

Λίγα λόγια για το έργο

Λίγα λόγια για το έργο
Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων συμβάλλει στην αναβάθμιση του
θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Στο πλαίσιο αυτό, επομένως, οι δράσεις του έργου αποσκοπούν στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση και
πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας, ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ αλλά και της αποδοτικότερης σύνδεσής
της με την απασχόληση. Το γεγονός αυτό μπορεί να συνεισφέρει, παράλληλα, και στην αύξηση της
διαφάνειας και ποιότητας στην εργασία.

Τα τεχνικά επαγγέλματα καλούνται να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις νέες προκλήσεις
της αγοράς εργασίας, όπως αυτή έχει αναδιαμορφωθεί, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, λόγω των
διαδοχικών κρίσεων και εξελίξεων, αντιμετωπίζοντας υπάρχοντα ελλείμματα και αναχρονισμούς στο πεδίο
της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις παραπάνω ανάγκες, οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ανάπτυξη νέας
μεθοδολογίας, οδηγών κατάρτισης, εκπαιδευτικών εγχειριδίων, καθώς και τράπεζας θεμάτων εξετάσεων
πιστοποίησης για 130 εγκεκριμένες και νέες ειδικότητες των ΙΕΚ - τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί με την εκπόνηση μελετητικού έργου σχετικά με τη
διερεύνηση χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη, αντίστοιχα, κατάλληλης μεθοδολογίας και σχετικών Οδηγών Κατάρτισης,
το περιεχόμενο των οποίων θα αξιολογείται και θα επικαιροποιείται.

Αποτελέσματα έργου

1

Μελέτη
αποτύπωσης της
υφιστάμενης
κατάστασης
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39 124

Νέα
επαγγελματικά
περιγράμματα
(7 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Επικαιροποιημένα
υφιστάμενα
επαγγελματικά
περιγράμματα
(26 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Αποτελέσματα έργου

1

Μεθοδολογία
εκπόνησης
πρότυπων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
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5

Προτάσεις
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων προς
πιστοποίηση από τον
ΕΟΠΠΕΠ

100

Οδηγοί κατάρτισης
(29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

100
Εκπαιδευτικά
εγχειρίδια
(29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

16

Επιμορφωτικά
σεμινάρια

1

Μεθοδολογία
επανεξέτασης και
επικαιροποίησης των
εκπαιδευτικών
περιεχομένων
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 01/03/2021 – 31/10/2023
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Συντονιστής ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΣΤΕΓΗ ΣΕΒ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 01/12/2020 - 31/05/2023
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΕΟΠΠΕΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 06/2018 - 11/2021
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

Λίγα λόγια για το έργο

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ένταξη 2.000 εκπαιδευόμενων από δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην
αγορά εργασίας, μέσω απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.
Στο πλαίσιο των δράσεων παρέχεται κατάρτιση σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες,
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύζευξη μεταξύ των
επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και των δικαιούχων που αναζητούν θέσεις,
καθώς και εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας,
ενώ η πρακτική άσκηση θα παρακολουθείται από εξειδικευμένους μέντορες.
Προβλέπεται, επίσης, χορήγηση αμοιβής πρακτικής άσκησης στους 2.000 αποδέκτες/τριες του
προγράμματος, καθώς και επιδότηση των υπευθύνων στις επιχειρήσεις υποδοχής για την εποπτεία των
ασκούμενων.

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα
των κατασκευών προκαλούν μεταβολές στο περιεχόμενο των επαγγελμάτων αλλά και στις διαδικασίες
απόκτησης και επικύρωσης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθιστώντας αναγκαία την
κατάρτιση του αντίστοιχου εργατικού δυναμικού. Σκοπός, επομένως, του εν λόγω έργου είναι
η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα «Υλικά Κατασκευές», με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η επίτευξη του σκοπού αυτού
επιχειρείται μέσω της υλοποίησης κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την παροχή
επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και τις αντίστοιχες διαδικασίες πιστοποίησης για εργαζομένους/ες σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις όλης της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Αποτελέσματα έργου

Αποτελέσματα έργου

2.000 100 1
Εκπαιδευόμενοι/εςασκούμενοι/ες
(581 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

52

Προγράμματα
θεωρητικής
κατάρτισης
(38 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Οδηγός
εφαρμογής
Εκπαιδευτικού
Mentoring
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1

Πολυμορφικό
επιμορφωτικό
υλικό

1

Επιμορφωτικό
πρόγραμμα
(200) μεντόρων

75

Προγράμματα
επαγγελματικής
κατάρτισης

1.492
Καταρτιζόμενοι/ες

1.492
Συμμετέχοντες
σε διαδικασίες
πιστοποίησης
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Λίγα λόγια για το έργο

3.3

3.3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/2021-01/2023
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΟΠΠΕΠ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται
από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διά μέσου
πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολού
μενους και εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους
της οικονομίας

Λίγα λόγια για το έργο

Βασικός στόχος του έργου, που υλοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες
- Σωματεία μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, ήταν η απόκτηση/επικαιροποίηση επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων και η κατοχύρωση και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, μέσω διαδικασιών
πιστοποίησης, σε βασικά επαγγέλματα που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί,
ψυκτικοί, αλουμινοκατασκευαστές, υαλοθέτες, κλειθροποιοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, φανοποιοί - βαφείς,
εστιάτορες, κρεοπώλες, υπεύθυνοι κυλικείων, αισθητικοί, καθαριστήρια, εκπαιδευτές οδήγησης κ.ά.

Το αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε οριζόντιες γνώσεις και
δεξιότητες που απευθύνονταν σε αυτοαπασχολούμενους/ες και εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα.
Στόχος των προγραμμάτων ήταν η παροχή γενικών επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους/
στις καταρτιζόμενους/ες, που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες αυτοανάπτυξης και
προσωπικής εξέλιξης και να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων και
των θέσεων εργασίας τους.

Η υλοποίηση του έργου διαρθρώθηκε σε δύο πυλώνες, αφορώντας αφενός τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα,
βασιζόμενα σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα τεχνικών ειδικοτήτων, ενώ παράλληλα
παρείχε την κατάλληλη υποστήριξη και προετοιμασία επιλεγμένων ομάδων, καταρτιζομένων για την
επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης επιλέχθηκαν με βάση τον βαθμό ανταπόκρισής
τους στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και ομαδοποιούνται στις παρακάτω ενότητες: αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης (π.χ. δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων, πράσινη επιχειρηματικότητα,
κοινωνική οικονομία κ.ά.), οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης και ενίσχυση
διαπροσωπικών ικανοτήτων.
Το έργο αναδείχθηκε ως ένα από τα 30 έργα - καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013.

Αποτελέσματα έργου

6.020 1.347
Καταρτιζόμενοι/ες

54

Καταρτιζόμενοι/ες
που έλαβαν
πιστοποίηση

23

Eκπαιδευτικά
εγχειρίδια

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αποτελέσματα έργου

327
Προγράμματα
κατάρτισης

18.618 919
Εκπαιδευόμενοι/ες
(6.559 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Προγράμματα
κατάρτισης/
επανακατάρτισης
(340 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

11

Θεματικά
εκπαιδευτικά
εγχειρίδια

13

Εκθέσεις
προσδιορισμού
εκπαιδευτικών
αναγκών
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Λίγα λόγια για το έργο

3.3

3.3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 04/2013 - 10/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 08/2012 - 12/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ,
ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ανοίγοντας την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα |
Open up enterpreneuship

Δίκτυα και συνεργασίες επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης στις ΜμΕ | Craft & SMEs VET-NET
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 10/2019 - 09/2021
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ECIPA - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, SME ACADEMY AVIGNON, EFQBL, PIMEC

→

1 ηλεκτρονική πλατφόρμα 1 ψηφιακό αποθετήριο
1 εικονική κοινότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών
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Αποτελέσματα
έργου

3.3

3.3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 09/2015 - 09/2017
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Συντονιστής ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, Πανεπιστήμιο Πάτρας, CEEI Burgos, Metropolitan Manchester
University, University of Bari Aldo Moro

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο Open Up Entrepreneurship (OpEn) στόχευε στην κάλυψη του εντοπισμένου κενού γνώσης
που αφορά στην έλλειψη των αναγκαίων δεξιοτήτων υφιστάμενων και μελλοντικών επιχειρηματιών όσον
αφορά σε ζητήματα ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες
των μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν στην παγκόσμια αγορά.

Κοινό πρόγραμμα σπουδών ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών |
Joint Higher VET Course in the Metal Sector (MetVET)

Κύριο παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου αποτέλεσε μία ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για
την εκπαίδευση των υφιστάμενων και δυνάμει επιχειρηματιών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10/2018 - 09/2020
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: Σιβιτανίδειος Σχολή - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΒΑΣ, ENAIP, EVTA, TUV AUSTRIA
HELLAS, IFB

Ο κύριος αντίκτυπος του έργου μετά την ολοκλήρωσή του είναι το ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό και
την ανοικτή e - πλατφόρμα, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των σπουδαστών στο πλαίσιο των
υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ καθώς επίσης και στα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης για τη διδασκαλία υφιστάμενων και νέων επιχειρηματιών στην χρησιμοποίηση των ΤΠΕ και
τα μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Το έργο έχει επιλεγεί ως «επιτυχημένο παράδειγμα» και «καλή πρακτική» από ειδική επιτροπή
εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αποτελέσματα έργου

4

Μελέτες

56

1

Εκπαιδευτικό περίγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

1

Ψηφιακή εκπαιδευτική
πλατφόρμα

Αποτελέσματα
έργου

→

1 επικαιροποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα 1 κοινό πρόγραμμα σπουδών
1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΕΚ 1 σχήμα πιστοποίησης

Εκπαίδευση εκπαιδευτών επιχειρήσεων για τη μάθηση
στην εργασία | Mentorship Evaluation aNd Training
in ORganisations for WBL at EU (#Mentor4WBL@EU)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10/2018 - 09/2020
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Συντονιστής ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ, EFCoCert, BAU International, ViaSyst, C4FF
Αποτελέσματα
έργου

→

1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1 πλαίσιο πιστοποίησης & αναγνώρισης προσόντων
1 ψηφιακή πλατφόρμα 1 ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων Αριστείας για την Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών | European Trainers' Training for Excellence (ETTE)

Εκπαιδεύοντας τους κοινωνικούς εταίρους για την εθνοτική
ποικιλομορφία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις | Educating Social
Partners Towards Ethnic Diversity in SMEs (MigrAID)

→

4 θεματικά σεμινάρια για εκπαιδευτές 212 ωφελούμενοι/ες από τα σεμινάρια
1 δίκτυο κέντρων αριστείας για την ΕΕΚ

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων
εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 06/2018 - 05/2020
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης
Αποτελέσματα
έργου

→

25 προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
500 καταρτιζόμενοι & συμμετέχοντες σε διαδικασίες πιστοποίησης
4 εκπαιδευτικά υλικά

Οικοδομώντας δεξιότητες για εκπαιδευτές
στον κατασκευαστικό κλάδο | Building up green skills
for trainers from the construction industry (BuS.Trainers)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus +, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12/2016 – 01/2020
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: FLC - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Universitat de València – IRTIC, CNC, FORMEDIL, ANCE,
CENFIC, LNEG, ΚΑΠΕ, ΜΙΕΜΑ, GOZO
Αποτελέσματα
έργου

→

1 μελέτη διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων 1 σχήμα πιστοποίησης
1 ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και δικτύωσης

Αποτελέσματα
έργου

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2 ερευνητικά κείμενα 1 οδηγός
2 προγράμματα κατάρτισης 10 σεμινάρια

Αναβαθμίζοντας την κατάρτιση και τα προσόντα του εργατικού
δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα |
Upgrading the construction sector workforce training
and qualifications in Greece (UPWSING)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Intelligent Energy Europe Programme (IEE), European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 09/2014 - 09/2017
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΚΑΠΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΜΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΤΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποτελέσματα
έργου

→

1 εθνικός χάρτης προσόντων
1 μελέτη

Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού
υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεωναπαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 09/2016 - 02/2017
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Συντονιστής ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΣΤΕΓΗ ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ
Αποτελέσματα
έργου
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→

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΜΑΘΗΤΕΊΑ & ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΜΑΘΗΤΕΊΑ & ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ

Αποτελέσματα
έργου

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 10/2016 – 07/2019
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΝΕΚ/ΠΕΟ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΙΣΑ, ENAIP, IRIV, Milano University, VIDENCENTER

→

12 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

3.3

3.3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 09/2018 – 08/2020
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: EVTA - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ENAIP, AFPA, LE FOREM, TECHNIFUTUR, CEFOCHIM,
ENDURANCE, EVBB

59

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Από τα επαγγελματικά περιγράμματα στα εκπαιδευτικά
πρότυπα και προγράμματα | From οccupational profiles
to educational programs and curricula

Ανάπτυξη καινοτόμου δικτύου επαγγελματικών σχολείων και πολύ
μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών |
Develop innovative apprenticeship network of vocational schools and very
small enterprises in the metal construction sector (INNO APPRE-NET)

→

6 διακρατικές συναντήσεις 2 μελέτες 1 ηλεκτρονική πλατφόρμα εργασίας
1 οδικός χάρτης μετατροπής περιγραμμάτων σε προγράμματα

Προώθηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών για τη διασφάλιση
της ποιότητας των προσόντων στα επίπεδα 5-7 EQF | Promoting
and implementing European principles of quality assurance in higher
vocational education and training (QA HiVETnet)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 09/2014 - 08/2017
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: IBW - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, IFAPME, UEAPME, APCMA, ZDH
Αποτελέσματα
έργου

→

5 μελέτες αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης 5 εργαστήρια
1 ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων

Εθνικές αρχές για τη μαθητεία: Οι επιχειρήσεις ως υποστηρικτικοί
εταίροι για τη μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο | Companies as
sustainable partners for apprenticeship in Greece and Cyprus
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 10/2014 - 02/2017
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΟΑΕΔ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΠΑ, ΚΕΒΕ, BΙΒΒ
Αποτελέσματα
έργου
60

→

6 οδηγοί εφαρμογής 1 μελέτη
1 πιλοτική εφαρμογή
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αποτελέσματα
έργου

→

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΜΑΘΗΤΕΊΑ & ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΜΑΘΗΤΕΊΑ & ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ

Αποτελέσματα
έργου

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10/2014 - 08/2017
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΟΑΕΔ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, EVTA, BFI, CJD Maximiliansau

3.3

3.3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Lifelong Learning Programme 2007-2013, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 08/2011 - 12/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου, IMELSA, EVTA, KCH
International

1 πανευρωπαϊκή έρευνα δεξιοτήτων 5 διακρατικά θεματικά εργαστήρια
1 εκπαιδευτική πλατφόρμα

Ενίσχυση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα
σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας | BUILD UP Skills – Greece (BUS-GR)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Intelligent Energy Europe Programme (IEE), European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10/2012 - 11/2013
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΚΑΠΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΜΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΤΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αποτελέσματα
έργου

→

1 εθνικός χάρτης προσόντων
1 μελέτη

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 03/2015 - 11/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒBΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ,
ΙΝΣΕΤΕ, ΕΕΔΕ
Αποτελέσματα
έργου

→

7.077 εκπαιδευόμενοι (991 ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) 4 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια
7.077 θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (951 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οικοδομώντας κοινότητες μάθησης και προωθώντας
την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης |
Building learning societies: Promoting Validation
of Non-formal and Informal Learning

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναμικό της μικρής επιχείρησης

→

2 διεθνή σεμινάρια - εργαστήρια 8 θεματικά εργαστήρια
8 κείμενα πολιτικής

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους
για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 06/2013 - 10/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ
Αποτελέσματα
έργου
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→

→

4.736 εκπαιδευόμενοι/ες 303 προγράμματα
14 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΜΑΘΗΤΕΊΑ & ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΜΑΘΗΤΕΊΑ & ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ

Αποτελέσματα
έργου

Αποτελέσματα
έργου

3.3

3.3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 11/2013 - 11/2014
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: La Ligue de l’enseignement – Συντονιστής, IΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, SOLIDAR, EUCIS - LLL, ISI, ABF,
GFTU, FIC, WEA, BFI, LEECP, CEMEA

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 07/2010 - 03/2014
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

Παροχή εισαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
και πληροφορικής σε αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και
εργοδότες μικρών επιχειρήσεων
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση», Γ’ ΚΠΣ 2000-2006
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 05/2007 - 11/2008
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης
Αποτελέσματα
έργου

→

1.071 εκπαιδευόμενοι/ες 3 μελέτες
106 προγράματα δια βίου εκπαίδευσης

6.400 εκπαιδευόμενοι/ες (1.640 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 327 προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (88 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 21 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της βασισμένης
στην εργασία μάθησης

Διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση
και οικονομία: Νέα δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Λιντζέρης Παρασκευάς

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Λιντζέρης Παρασκευάς
Χρονολογία έκδοσης:
2019
Τύπος:
Κείμενο Γνώμης

Στο εν λόγω κείμενο συνοψίζονται οι θέσεις και οι προτάσεις της
ΓΣΕΒΕΕ για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης
και δια βίου μάθησης, οι οποίες τέθηκαν στο πλαίσιο συνάντησης
αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ με την Υφυπουργό Παιδείας και τον Γενικό
Γραμματέα ΕΕΚ και Διά Βίου Μάθησης. Ειδικότερα επισημαίνεται
η σημασία της εκπαίδευσης και ειδικότερα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην προσπάθεια αναζωογόνησης της
ελληνικής οικονομίας και εξορθολογισμού της αγοράς εργασίας.

Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων
στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα (2011-2019)
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Καραλής Θανάσης
Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα
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Η πανελλαδική έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ από το 2008 έως σήμερα. Σύμφωνα με τα
ευρήματά της, η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση
στην Ελλάδα, αν και παραμένει στις τελευταίες θέσεις σε σχέση
με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει αυξητική τάση.
Στην μελέτη επίσης καταγράφονται τα σημαντικότερα κίνητρα
και εμπόδια που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή,
διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση
αποτελεσματικών πολιτικών.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Λιντζέρης Παρασκευάς
Χρονολογία έκδοσης:
2017
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Η μελέτη αποτελείται από συλλογή κειμένων που παρουσιάστηκαν
ως εισηγήσεις στο επιστημονικό συνέδριο που οργανώθηκε το 2015
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα θέματα της εκπαίδευσης,
απασχόλησης και οικονομίας. Πραγματεύεται καίρια ζητήματα διά
βίου μάθησης και της σχέσης της με την απασχόληση, το εργατικό
δυναμικό και την οικονομία, συνδράμοντας στη σφαιρική εικόνα
των κρίσιμων διακυβεύσεων του πεδίου.

Ο κοινωνικός διάλογος για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση στην Ελλάδα. Διερεύνηση του ρόλου και
των προτάσεων πολιτικής των κοινωνικών εταίρων
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Ζαφείρης Γιώργος
Φωτόπουλος Νίκος
Zanola Lea, Μανάβη Χαρά
Χρονολογία έκδοσης:
2017
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Η μελέτη εξετάζει το βαθμό εμπλοκής των θεσμικών κοινωνικών
εταίρων στη θέσπιση μέτρων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας στη μαθητεία
και την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του
κοινωνικού διαλόγου. Εκτός των άλλων, καταλήγει στη διατύπωση
ενός θεματολογίου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και σε προτάσεις για
τη βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ στην Ελλάδα.

Οδηγός εφαρμογής εκπαιδευτικής
συμβουλευτικής – Mentoring
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Βαλάση Δέσποινα
Χρονολογία έκδοσης:
2015
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Ο Οδηγός αποτέλεσε το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην
υλοποίηση δράσης σχετικής με την εκπαιδευτική συμβουλευτική
– Mentoring σε άτομα που έχουν λάβει κατάρτιση στην ανάπτυξη
οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων. Στοχεύει στην ανάδειξη
θεμάτων σχετικών με το θεωρητικό υπόβαθρο, τη στοχοθεσία,
τη μεθοδολογία, καθώς και την αντιμετώπιση δυσκολιών και χρήση
αντίστοιχων εργαλείων κατά την εφαρμογή της δράσης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Θέσεις & προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης – κατάρτισης και διά βίου μάθησης

Επιστημονική επιμέλεια:
Γούλας Χρήστος

3.3

3.3

Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Ερευνητικό Κείμενο

Το κείμενο αναλύει τις κύριες διαστάσεις της μάθησης που βασίζεται
στην εργασία και επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους για τους
οποίους έχει επανέλθει στο προσκήνιο των πολιτικών πρωτοβουλιών
τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, επισημαίνονται πρακτικές
διαστάσεις όπως κάποια γενικά 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.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Γνωμοδότηση ΓΣΕΒΕΕ επί του Σχεδίου Νόμου «Εθνικό
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» (2020)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Κείμενο
Γνώμης

Οι απόψεις των ευρωπαίων πολιτών για
την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Μερικά πρώτα αποτελέσματα της έρευνας
γνώμης του CEDEFOP για την ΕΕΚ (2017)

Βαλάση Δέσποινα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Agenda 2030: Στο δρόμο προς την επίτευξη
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης & η πορεία
της Ελλάδας (2019)

Μακρή Ιωάννα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και
Κατάρτιση Ενηλίκων (2017)

Τζάμαλης Μιχάλης

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2020: Απόψεις
και προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε.
για την επαγγελματική κατάρτιση (2019)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Μαθητεία και μικρές επιχειρήσεις: θεσμικό
πλαίσιο και προτάσεις για τη βελτίωση
του συστήματος (2017)

Κάρουλας Γεράσιμος

Κείμενο
Γνώμης

Λιντζέρης Παρασκευάς

Κείμενο
Γνώμης

Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κείμενο κοινής
τοποθέτησης, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προς
τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τα επαγγελματικά
περιγράμματα (2017)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο
της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για
τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (2018)

Κείμενο
Γνώμης

Επισημάνσεις & προτάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με
ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού (2018)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Κείμενο
Γνώμης

Επισημάνσεις και προτάσεις για το χαρακτήρα
και το έργο του Εθνικού Συμβουλίου
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού (2017)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Κείμενο
Γνώμης

Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για
τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του Σχεδίου
Νόμου του Υπουργείου Παιδείας (2018)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Κείμενο
Γνώμης

Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (2014)

Καραϊσάς Πέτρος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων
στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα (2018)

Καραλής Θανάσης

Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
και απομακρυσμένη διαχείριση (2014)

Σαρρής Γεώργιος

Εκπαιδευτικό
Υλικό
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Μελέτη/
Έρευνα
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Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.3

3.3

Τίτλος
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Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές
εξοικονόμησης ενέργειας (2014)

Μαλαματένιος Χαράλαμπος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου (2014)

Ξηρός Γεώργιος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών (2014)

Οικονόμου Στέφανος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών (2014)

Πουλιανός Δημήτριος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων (2014)

Καπετανάκης Γεώργιος
Καραμπίλας Πέτρος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων (2014)

Κάραλη Αγγελική

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων (2014)

Αρκουλής Νικόλαος
Γιάννος Γεώργιος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης
και κυκλοφοριακής αγωγής (2014)

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών AC αυτοκινήτων
(2014)

Κουτσούκος Βλάσιος
Τσούλας Παυσανίας

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα
(2014)

Παλησίδης Γιώργος
Μπόσκου Γιώργος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών κλειθροποιών
(2014)

Τσιάτης Νικόλαος
Σύνδεσμος
Αναγνωρισμένων
Επαγγελματιών
Κλειθροποιών (Σ.Α.Ε.Κ.)

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες
καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών (2014)

Πάγκαλος Σπυρίδων

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου σιδήρου (2014)

Λαμπρακόπουλος Στέλιος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

3.3

Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.3

Τίτλος
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Κατάρτιση υπευθύνων σχολικών κυλικείων (2014)

Εκπαιδευτικό
Υλικό
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Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών
(2014)

Χατζηάστρου Χρήστος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
στην Ελλάδα. Αδυναμίες, δυνατότητες
και προοπτικές (2014)

Καρατζογιάννης Στάθης
Πανταζή Σταυρούλα
Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ

Μελέτη/ Έρευνα

Εκτιμήσεις ακινήτων και νέα νομοθεσία για
τους μεσίτες ακινήτων (2014)

Αποστολίδης Μιλτιάδης
Μανομενίδης Νικόλαος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές
επιχειρήσεις και επιπτώσεων των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (2014)

Τσεκούρας Κωνσταντίνος
Βεργίδης Δημήτρης
Γκυπάλη Αρετή
Καρφάκη Ελένη

Μελέτη/ Έρευνα

Τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών
στεγνοκαθαριστών (2014)

Πάγκαλος Σπυρίδων

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Μεθοδολογία μετατροπής επαγγελματικού
περιγράμματος σε πλαίσιο εκπαιδευτικού
προγράμματος (2013)

Παπαευσταθίου
Κωνσταντίνος

Μελέτη/ Έρευνα

Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των
ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση (2013)

Καραλής Θανάσης

Μελέτη/ Έρευνα

Υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων στη
μικρή επιχείρηση (2012)

Ανδρεάτος Αντώνης

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Ψηφιακή επιχείρηση (2012)

Μαμούκαρης Κυριάκος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση (2012)

Γκούμας Σπύρος
Τέφα Κατερίνα

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εξειδικευμένες εφαρμογές αισθητικής: Μακιγιάζ
διαρκείας με δερματοστιξία (2014)

Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα
πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης (2014)

Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
σε κρεοπωλεία (2014)
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Μικελάτου Ευθυμία

Γκίθωνας Γεώργιος

Μπόσκου Γιώργος
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Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εκπαιδευτικό
Υλικό
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Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών
καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων (2014)

3.3

Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.3

Τίτλος
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Διαχείριση ποιότητας στη μικρή επιχείρηση
(2012)

Γκούμας Σπύρος
Τέφα Κατερίνα

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Περιβαλλοντική προστασία και εξοικονόμηση
ενέργειας στη μικρή επιχείρηση (2012)

Παπαμανώλης Νικόλαος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών (2012)

Γκούμας Σπύρος
Τέφα Κατερίνα

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές
ειδικότητες (2012)

Παπαμανώλης Νικόλαος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης
(2012)

Μαμούκαρης Κυριάκος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των
μικρών επιχειρήσεων (2012)

Θεοδώρου Ιωάννα

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού
μικρής επιχείρησης (2012)

Λυγγίτσος Αλέξανδρος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Επιχειρηματικότητα (2008)

Γκούμας Σπύρος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης (2012)

Λυγγίτσος Αλέξανδρος

Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής στις
μικρές επιχειρήσεις (2008)

Μαμούκαρης Κυριάκος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Πρώτες βοήθειες (2012)

Παπαλεξανδρής Στυλιανός

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Νέα διατροφικά πρότυπα (2012)

Μπόσκου Γιώργος
Παλησίδης Γιώργος

Εκπαιδευτικό
Υλικό

3.3

Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.3

Τίτλος
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Εκπαιδευτικό
Υλικό
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3.4

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΏΝ, ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΆΤΩΝ

Προτεραιότητα
η αποτύπωση των τάσεων
και εξελίξεων σε επίπεδο
αναγκών δεξιοτήτων
και ο εντοπισμός
αναντιστοιχιών μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης

Γενικός στόχος των μηχανισμών διάγνωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
αποτελεί η έγκαιρη και τεκμηριωμένη αποτύπωση των τάσεων και
εξελίξεων σε επίπεδο αναγκών δεξιοτήτων, καθώς και ο εντοπισμός των
ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς (άτομα) και ζήτησης
(επιχειρήσεις) δεξιοτήτων.

3.4

Διάγνωση
αναγκών,
δεξιοτήτων
& επαγγελμάτων

Η ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΏΝ δεξιοτήτων και επαγγελμάτων αφορά τη
συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή, μελέτη και παρουσίαση
δεδομένων σχετικά με τις εξειδικευμένες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων
και του ανθρώπινου δυναμικού σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σε
εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Οι φορείς παρακολούθησης αναγκών δεξιοτήτων σε κλάδους και
επαγγέλματα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Cedefop, ενώ στην Ελλάδα
λειτουργεί από το 2016 ο Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της
αγοράς εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τη σύμπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Η ΓΣΕΒΕΕ, όπως και οι
υπόλοιποι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, αποτελεί βασικό φορέα του
Μηχανισμού Διάγνωσης, ενώ το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ενεργά ως
συντονιστής ειδικής δράσης των θεσμικών κοινωνικών εταίρων στην
πιλοτική φάση εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών
της αγοράς εργασίας.
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προωθεί τις επιδιώξεις του στο συγκεκριμένο πεδίο μέσα
από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνών και μελετών για
τη συγκέντρωση και επεξεργασία έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων, την
υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, καθώς και τη διαμόρφωση
τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής και κειμένων εργασίας.

# Αγορά εργασίας

# Ανάπτυξη, αντιστοίχιση, ενεργοποίηση δεξιοτήτων

# Διάγνωση δεξιοτήτων

# Επαγγελματικά περιγράμματα

# Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
# Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων
# Στρατηγική δεξιοτήτων

# Δεξιότητες
# Upskilling / reskilling

# Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων

# Θεματολόγιο δεξιοτήτων
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Σημαντικά Έργα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων |
Building alternative skills’ innovative schemes – BASIC

Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση
δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών
της αγοράς εργασίας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EaSI Progress 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 05/2018 - 01/2021
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΟΑΕΔ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΓΓΔΒΜ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

3.4

3.4

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 10/2018 - 09/2021
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Συντονιστής ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ
Λίγα λόγια για το έργο

Βάσει στοιχείων, η ανεργία και ιδίως η μακροχρόνια ανεργία αφορά κυρίως άτομα χαμηλής ειδίκευσης
και δεξιοτήτων. Λαμβάνοντας υπ’όψιν την κρισιμότητα του παράγοντα αυτού, η πρωτοβουλία «Διαδρομές
αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» του Συμβουλίου της ΕΕ, θέτει το δικαίωμα
σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ώστε να αποκτήσουν
άτομα που έχουν ανάγκη ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητικής, ψηφιακών δεξιοτήτων ή/και
ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων.

Το έργο αυτό συνιστά κοινή δράση των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, με συντονιστή
το IME ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο
Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, συμβάλλοντας, ουσιαστικά, στη θεσμική ενδυνάμωση
των κοινωνικών εταίρων, μέσω της αποτίμησης των δημόσιων παρεμβάσεων για τα θέματα δεξιοτήτων.

Οι δράσεις του έργου επιδιώκουν τη συστηματική αποτύπωση της κατάστασης στην Ελλάδα αναφορικά
με την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε ενηλίκους χαμηλής εξειδίκευσης. Το έργο στοχεύει στην
εμπεριστατωμένη συμβολή στον σχετικό διάλογο, με τη διαμόρφωση προτάσεων για την εκπαίδευση των
ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα άσκησης πολιτικής. Οι προτάσεις αυτές,
που διαμορφώνονται σε μία πρώτη φάση σε πιλοτικό επίπεδο, περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις,
με βάση τα υφιστάμενα πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων στην ΕΕ, καθώς και
σχετικές καλές πρακτικές, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο ελληνικό περιβάλλον. Σε πιλοτικό
επίπεδο, θα επιχειρηθεί και η διαμόρφωσης ενός εργαλείου αξιολόγησης δεξιοτήτων για άτομα με χαμηλή
εξειδίκευση.

Μέσω των δράσεων του έργου επιχειρείται να εισαχθούν νέα στοιχεία και κατηγορίες διερεύνησης
δεξιοτήτων, δημιουργώντας έναν συμπληρωματικό, ως προς τον εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης
των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, μηχανισμό των κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη
πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων όπως: για μεμονωμένα επαγγέλματα, για ευρύτερες
δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός) ή κλάδους
(π.χ. αγροδιατροφή), για κοινωνικές και οριζόντιες δεξιότητες.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, επιπλέον, η ανάπτυξη δέσμης εργαλείων διερεύνησης δεξιοτήτων,
ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης «μείγματος δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα και αποτύπωσης
επιπτώσεων πολιτικών αναφορικά με τις δεξιότητες.

Αποτελέσματα έργου

Αποτελέσματα έργου

8

Μελέτες
(2 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
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1

Πλατφόρμα
(πιλοτική) αποτίμησης δεξιοτήτων

1

Πιλοτική δράση
κατάρτισης –
παρέμβαση

11

Εργαστήρια
(workshops) &
ημέρες ενημέρωσης
(info days)

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2

Επιστημονικά
συνέδρια

4

Θεματικές ή κλαδικές - επαγγελματικές
ποιοτικές μελέτες
δεξιοτήτων
(1 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

12

Μελέτες
αποτύπωσης
μείγματος
δεξιοτήτων
(3 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

2

Μελέτες
αποτίμησης
πολιτικών
δεξιοτήτων

2

Πανελλαδικές
έρευνες με έμφαση
σε εγκάρσιες/οριζόντιες/κοινωνικές
δεξιότητες

4

Εργαστήριο
Κοινωνικού
Διαλόγου
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Λίγα λόγια για το έργο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και
την πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού
Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας

Ανθεκτικότητα και δεξιότητες για την διάσωση των ΜΜΕ |
Resilience and rescue skills for SMEs, strengthening Early
Warning Europe / ResC-EWE

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 07/2015 - 12/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Συντονιστής ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Συντονιστής, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΣΤΕΓΗ ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/2020 - 12/2021
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: Erhvervshus Midtjylland - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, AARHUS, CECOT, FFR, EEA, JAMK
University of Applied Science

Το έργο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών, συνιστώντας, ειδικότερα,
τη συμβολή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ) στην οικοδόμηση,
θεσμοθέτηση και λειτουργική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης, μέσω ενεργειών
διερεύνησης των αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.
Αντικείμενό του είναι η αποτύπωση, καταγραφή και πρόγνωση των αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς
εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, για κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και στη συνέχεια η έγκαιρη και
αξιόπιστη πληροφόρηση των τοπικών αγορών εργασίας, των μονάδων επαγγελματικού προσανατολισμού,
καθώς και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας, για την προσαρμογή τους στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Αξίζει
να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και των επιστημονικών προδιαγραφών του έργου
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Αποτελέσματα έργου

1

Γενική έρευνα
εργοδοτών

1

Γενική έρευνα
εργαζομένων

4

Ποιοτικές μελέτες
αναγκών δεξιοτήτων
(2 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

400 ωφελούμενες επιχειρήσεις 2 μελέτες
1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ενίσχυση δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας μέσω της τεχνολογίας |
Technology Enhanced Career Management Skills – TechCMS
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus + 2014-2020, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/2020 - 12/2021
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ASEV - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, IAL Marche, Skybridge, IEK AKMH, EACG, ZEWELEPE, CCCY
Αποτελέσματα
έργου

→

21 εκθέσεις αποτελεσμάτων 1 πλατφόρμα αποτίμησης δεξιοτήτων
5 συνέδρια 6 εκπαιδευτικά προγράμματα

Ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες
στη δημιουργική βιομηχανία | Live Skills
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Erasmus +, European Commission
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12/2016 - 05/2020
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: Τhe British Council - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Belfast Metropolitan College, PSOFSA,
NIRCT, FAIR - MediaSind, BAROK, ΕΟΠΠΕΠ, ΑΚΜΗ
Αποτελέσματα
έργου

78

→

→

1 έρευνα διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων 1 οδηγός ανάπτυξης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων 12 εργαστήρια 3 curricula (πρόγραμμα μαθημάτων)
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Αποτελέσματα
έργου

Λίγα λόγια για το έργο

3.4

3.4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων στη δημιουργική και πολιτιστική
βιομηχανία: Η περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα και
των ζωντανών παραστάσεων

Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και
το ελληνικό σύστημα διάγνωσης αναγκών επαγγελμάτων
και σύζευξης δεξιοτήτων
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Λιντζέρης Παρασκευάς
Χρονολογία έκδοσης:
2017
Τύπος:
Ενημερωτικό Σημείωμα

Το ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζει τις προτάσεις του νέου
θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη (Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016), τις προτάσεις του εθνικού μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας (Άρθρο 85 του Νόμου
4368/2016) στην Ελλάδα και τις πρωτοβουλίες των κοινωνικών
εταίρων και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία
του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών πραγματοποιώντας σχετικές
μελέτες και έρευνες.

Διάγνωση δεξιοτήτων και αναγκών κατάρτισης σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας στον κλάδο των κατασκευών
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Φιλίνης Κυριάκος
Βαλάση Δέσποινα
Χρονολογία έκδοσης:
2016
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα
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Η μελέτη διερευνά τις δυνατότητες ανάκαμψης του κλάδου των
κατασκευών, αξιοποιώντας δραστηριότητες σχετικές με τη βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Θίγει την ανυπαρξία
προγραμμάτων κατάρτισης για την προσαρμογή εργαζομένων σε
ειδικότητες σχετικές με τον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης
και αποδοτικότητας των κτιρίων και εξετάζει τη δημιουργία
συστήματος κατάρτισης/πιστοποίησης δεξιοτήτων σε θέματα
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του υφιστάμενου
κτιριακού αποθέματος.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών
Δεξιοτήτων 2017: χαρτογραφώντας
το μέλλον της ΕΕΚ (2018)

Κάρουλας Γεράσιμος

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Παρουσίαση και σχολιασμός της έκθεσης 2017
του ΕΙΕΑΔ σχετικά με τα αποτελέσματα του
μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς
εργασίας (2018)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Ενημερωτικό
Σημείωμα

H νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη
«διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων»
στην Ευρώπη - Upskilling Pathways (2017)

Αγγελάκης Αντώνης

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Τοποθέτηση της ΓΣΕΒΕΕ επί του αρχικού
κειμένου πρότασης του CEDEFOP σχετικά με
τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας στην Ελλάδα (2017)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Κείμενο
Γνώμης

Γενική έρευνα εργοδοτών 2015 (2015)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(σε συνεργασία με ΕΤΑΜ ΑΕ)

Μελέτη/ Έρευνα

Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης δεξιοτήτων
στο θεματικό πεδίο της «εξοικονόμησης
ενέργειας σε κτίρια» για τις ειδικότητες:
υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός (2015)

Μαλαματένιος Χαράλαμπος

Μελέτη/ Έρευνα

Ποιοτική μελέτη αναγκών διάγνωσης
δεξιοτήτων για το επάγγελμα του αλουμινο
σιδηροκατασκευαστή (2015)

Λαμπρακόπουλος Στέλιος

Μελέτη/ Έρευνα

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΏΝ, ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΆΤΩΝ

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΏΝ, ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΆΤΩΝ

Η μελέτη αποτελεί έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε για τις τάσεις και ανάγκες των επιχειρηματικών
και ψηφιακών δεξιοτήτων στους υποτομείς των Οπτικοακουστικών
Μέσων και των Ζωντανών παραστάσεων για την αντιμετώπιση των
κενών σε δεξιότητες που εντοπίζονται στην κατηγορία Δημιουργικές
και Πολιτιστικές Δεξιότητες.

Τίτλος

3.4

3.4

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Γιακούλας Δημήτρης
Χρονολογία έκδοσης:
2018
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ
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3.5

Βασική επιδίωξη, επομένως, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο συγκεκριμένο πεδίο
συνιστά η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου και της ουσιαστικής
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα αρμόδια όργανα διαμόρφωσης
πολιτικών και λήψης αποφάσεων στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών
και της απασχόλησης.
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της επίδρασης
των ζητημάτων του πεδίου αυτού στη λειτουργία των ΜμΕ και των
απασχολουμένων τους, στοχεύει στην έγκαιρη, έγκυρη και αδιάλειπτη
ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ για τις σχετικές
εξελίξεις. Η διενέργεια σχετικών ερευνών και μελετών, η υλοποίηση
έργων με ανάλογο αντικείμενο, καθώς και η συμμετοχή σε επιτροπές,
δράσεις διαβούλευσης και ενημέρωσης αντίστοιχων φορέων και
οργανισμών αλλά και η διενέργεια ανάλογων δράσεων δημοσιότητας
δύνανται να εξασφαλίσουν την ουσιαστική συμβολή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
στο συγκεκριμένο πεδίο.

# Ανεργία

# Μεταναστευτικό/Προσφυγικό

# Αναβάθμιση δεξιοτήτων
# Ισότητα

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

# Αγορά εργασίας

# Καταπολέμηση διακρίσεων

# Κοινωνικό Κράτος
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ΜΕΛΈΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

ΜΕΛΈΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

Η νέα κοινωνικοοικο
νομική και εργασιακή
πραγματικότητα αυξάνει
την κρισιμότητα μελέτης
των μεταβολών στο
πεδίο αυτό για τις
μικρές επιχειρήσεις

3.5

3.5

Μελέτη κοινωνικών
πολιτικών και προώθηση
απασχόλησης

Η ΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ έχει δημιουργήσει μια νέα κοινωνικοοικονομική
και εργασιακή πραγματικότητα, ήδη επιβαρυμένη από την περαιτέρω
συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, παράλληλα με τη μείωση των
εισοδημάτων και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων ως απότοκα
της οικονομικής κρίσης. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται ιδιαίτερα
οξυμένη σε χώρες όπως η Ελλάδα. Παράλληλα, η ανάδυση, με ιδιαίτερη
ένταση, ζητημάτων όπως το προσφυγικό – μεταναστευτικό, η γήρανση
του πληθυσμού/ενεργός γήρανση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός
αποτελούν πολυσύνθετα φαινόμενα, που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης,
καθιστώντας το συγκεκριμένο πεδίο των κοινωνικών πολιτικών και της
προώθησης της απασχόλησης εξαιρετικά ευμετάβλητο.

# Ενεργός γήρανση
# Εργασιακές σχέσεις

# Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής

# Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Σημαντικά Έργα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δράσεις επανένταξης απολυμένων του Supermarket Larissa
στην αγορά εργασίας - SupermarketLarissa

Εξατομικευμένες ενέργειες υποστήριξης απολυμένων από
9 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε άλλες
10 Περιφέρειες της χώρας - Attica retail

Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών, μειώνοντας τη
ζήτηση ακόμα και για προϊόντα βασικών ειδών διατροφής. Αποτέλεσμα ήταν η παύση δραστηριοτήτων
πολλών επιχειρήσεων στον κλάδο αυτόν, ανάμεσά τους και του «Super Market Larissa», που διέθετε
περίπου 600 εργαζόμενους/ες σε 42 καταστήματα.
Το παρόν έργο σχεδιάστηκε, προκειμένου να υποστηριχθούν 557 απολυμένοι της εταιρείας, καθώς και 543
άνεργοι νέοι ηλικίας 15 - 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με
σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και
επιχειρηματίες.
Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και εξειδικευμένης
επαγγελματικής κατάρτισης και υποστήριξη των συμμετεχόντων/ουσών, ώστε να απορροφηθούν σε
θέσεις εργασίας είτε του κλάδου τους είτε άλλων κλάδων που εμφανίζουν δυναμισμό στις τοπικές
αγορές εργασίας, να αναπτύξουν δράσεις επιχειρηματικότητας, αλλά και να μετεγκατασταθούν, με βάση
ευκαιρίες που θα παρουσιάζονταν για απόκτηση εργασίας σε άλλη πόλη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο έχει αναδειχθεί σε καλή πρακτική, σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης
έργων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).
Αποτελέσματα έργου

979 8.175

Ωφελούμενοι/ες από
την επαγγελματική
συμβουλευτική
(327 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
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Συνεδρίες
επαγγελματικής
συμβουλευτικής

51

Επιχειρησιακά
σχέδια
(18 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

12

Επιχειρήσεις που
ιδρύθηκαν απο
ωφελούμενους/ες
του έργου

Αποτελέσματα
έργου

→

ΜΕΛΈΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

ΜΕΛΈΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

Λίγα λόγια για το έργο

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 11/2018 - 07/2019
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΙΕΑΔ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ,
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

3.5

3.5

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 03/2017 – 02/2018
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΙΕΑΔ - Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ,
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

242 ωφελούμενοι/ες 22 επιχειρησιακά σχέδια 2 ημέρες καριέρας
25 ωριαίες ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο

Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων
της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. 2η ευκαιρία
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 03/2016 – 09/2016
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΣΒΒΕ – Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΜΟΠ
Αποτελέσματα
έργου

→

79 άτομα που έλαβαν επαγγελματική συμβουλευτική
3 άτομα με επιδότηση μετεγκατάστασης

Πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10/2010-12/2013
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης
Αποτελέσματα
έργου

→

1.792 ωφελούμενοι/ες σε πανελλαδικό επίπεδο

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΌΤΕΡΩΝ ΠΕΔΊΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ως πυλώνας
του ασφαλιστικού συστήματος
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Συμεωνίδης Γιώργος

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Κουμαριανός Ευάγγελος
Χρονολογία έκδοσης:
2019
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Η μελέτη εξετάζει τα βασικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης
του ασφαλιστικού των ελευθέρων επαγγελματιών και συγκρίνει
τη μεταρρύθμιση με παραδείγματα διαφορετικών μοντέλων
πολλών ευρωπαϊκών χώρων. Αξιολογεί, επίσης, τα αποτελέσματα
των αλλαγών στον υπολογισμό των εισφορών και των παροχών.
Παράλληλα, αναδεικνύει προβλήματα πρόσβασης στη σύνταξη και
το βοήθημα ανεργίας, ως ειδικές μορφές έκφρασης της οικονομικής
κρίσης στο ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών.

Η αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος:
σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 και ο ρόλος των κοινωνικών
εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Προφύρη Ιωάννα
Χρονολογία έκδοσης:
2018
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα
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Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ως πυλώνας
του ασφαλιστικού συστήματος (2020)

Συμεωνίδης Γιώργος

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Οδηγός επιδομάτων μητρότητας και αδειών για τους/
τις επιχειρηματίες /αυτοαπασχολούμενους/ες (2020)

Κουτσούκου Ηλέκτρα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Οδηγός επιδομάτων ανεργίας για τους/τις
επιχειρηματίες /αυτοαπασχολούμενους/ες (2020)

Κουτσούκου Ηλέκτρα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή: Το ψηφιακό χάσμα
ως παράγοντας όξυνσης της έμφυλης ανισότητας
(2018)

Προφύρη Ιωάννα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Συμφιλίωση επαγγελματικής – οικογενειακής/
προσωπικής ζωής. Διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις.
Η περίπτωση των γυναικών επιχειρηματιών και
αυτοαπασχολουμένων (2018)

Προφύρη Ιωάννα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Έρευνα για το ισχύον καθεστώς προστασίας
μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013)

Καραγεώργου Μαρία

Μελέτη/ Έρευνα

ΜΕΛΈΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

ΜΕΛΈΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

Προκλήσεις και προοπτικές για το ασφαλιστικό των ελεύθερων
επαγγελματιών. Η μεταρρύθμιση του Ν. 4387/2016 και
οι προσαρμογές της

Τίτλος

3.5

3.5

Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί
τα τελευταία χρόνια, και στη χώρα μας, σχετικά με τα Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), αποσαφηνίζοντας καίρια ζητήματα
για την ύπαρξη και λειτουργία τους, τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των διαφορετικών κρατών - μελών, του νομοθετικού
πλαισίου λειτουργίας τους και του κρίσιμου ζητήματος της εποπτείας
τους.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Το κείμενο, επιχειρεί να προσεγγίσει το έμφυλο μισθολογικό χάσμα,
ένα από τα ανθεκτικότερα έμφυλα χάσματα. Η διερεύνησή του
επιχειρείται μέσα από παραδείγματα, καλές πρακτικές, δράσεις και
πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώνοντας στην περίπτωση
της Ελλάδας. Παράλληλα, αναφέρονται αίτια και επιπτώσεις,
η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και η δυνατότητα
ουσιαστικής συμβολής των κοινωνικών εταίρων στην άμβλυνση του
φαινομένου, μέσω του κοινωνικού διαλόγου.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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3.6

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ & ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ

Οι απαιτήσεις του
σύγχρονου κοινωνικού
διαλόγου προϋποθέτουν
εξειδικευμένες
γνώσεις και αυξημένη
τεχνογνωσία
για την επίτευξη
αποτελεσματικών
παρεμβάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣΕΒΕΕ, εκπροσωπώντας τις μικρές επιχειρήσεις,
καλείται να αντιπροσωπεύσει, να συμμετάσχει και να παρέμβει στη
δημόσια σφαίρα, μέσω της συμμετοχής της σ’ ένα ευρύ φάσμα επιτροπών,
οργάνων και φορέων. Προϋπόθεση για την διασφάλιση αποτελεσματικών
παρεμβάσεων, την εκπόνηση και διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων και
προτάσεων αποτελεί η θεσμική της ενδυνάμωση, με απώτερο στόχο την
απόκτηση και διάχυση γνώσης, τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών και
την ανάπτυξη δομών και καινοτόμων μεθόδων έρευνας και πληροφόρησης.

3.6

Ενδυνάμωση
της ΓΣΕΒΕΕ
& των μελών της

OΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της μακροχρόνιας οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης, που εντάθηκαν περαιτέρω εξαιτίας
της πανδημικής κρίσης, έχουν διαμορφώσει ένα νέο εργασιακό και
επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με
τον οποίο διεξάγεται ο κοινωνικός διάλογος.

Η θεσμική ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της περιλαμβάνει
δράσεις, οι οποίες θα την βοηθήσουν να αποκτήσει, να βελτιώσει και
να διατηρήσει την απαραίτητη γνώση, τα εργαλεία και τους πόρους
προκειμένου να επιτελέσει τον σκοπό της.
Απώτερος στόχος από τις δράσεις ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των
φορέων της είναι η διεύρυνση της βάση των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί
και του αριθμό των ωφελούμενων από τις δράσεις της καθώς και η
μεγιστοποίηση του αντικτύπου των δράσεων της.

# Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση κοινωνικών εταίρων
# Κοινωνικός διάλογος
# Ισότητα

# Συνδικαλιστική επιμόρφωση

# Δικτύωση

# Αρχή της εταιρικότητας

# Διαμόρφωση πολιτικών

# Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρικής Σχέσης
# Σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης
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Σημαντικά Έργα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ

Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση
της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: : 09/2016 – 06/2022
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

Το έργο αποσκοπεί στην προαγωγή του θεσμικού ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ και των τοπικών-κλαδικών
Ομοσπονδιών και των Σωματείων της όπως και στον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της λειτουργίας της.
Οι κύριες δράσεις του έργου υλοποιούνται γύρω από τους παρακάτω άξονες:
1) Δράσεις θεσμικής και οργανωτικής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της. Σχετίζονται με την
καθημερινή παρακολούθηση και επιστημονική τεκμηρίωση θεμάτων επικαιρότητας και πολιτικής
που αφορούν τη ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό να συμμετέχει αποτελεσματικά στην κοινωνική διαβούλευση, τη
διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων. Σημαντικό τμήμα αποτελεί η παρουσίαση και ανάδειξη
της ιστορικής πορείας της εκατονταετούς λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ ως συνδικαλιστικού φορέα.
2) Ενίσχυση της επιστημονικής ικανότητας και ετοιμότητας. Αφορούν την δημιουργία ενός ερευνητικού
μηχανισμού παρακολούθησης και παραγωγής σημαντικού ερευνητικού έργου στα πεδία των πολιτικών
απασχόλησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.
Επίσης, στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται δράσεις που αφορούν την ενίσχυση και υποστήριξη των
δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σημαντικές δράσεις επικοινωνίας και
προβολής.

→

4 μελέτες (1 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 14 εργαστήρια (2 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
3 επισκέψεις μελέτης (1 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ & ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ & ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ

Η ΓΣΕΒΕΕ, εκπροσωπώντας τις μικρές επιχειρήσεις, καλείται να αντιπροσωπεύσει, να συμμετάσχει
και να παρέμβει στη δημόσια σφαίρα, μέσω της συμμετοχής της σ’ ένα ευρύ φάσμα επιτροπών,
οργάνων και φορέων.

Αποτελέσματα
έργου

3.6

3.6

Λίγα λόγια για το έργο

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 05/2014 – 11/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Μέλος ένωσης φορέων
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ: ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΤΕΓΗ ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ

Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08/2009 – 11/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης
Αποτελέσματα
έργου

→

20 μελέτες 515 καταρτισθέντες συνδικαλιστές 53 υποστηριζόμενες
ομοσπονδίες 5 δίκτυα συνεργασίας 1 επιστημονική βιβλιοθήκη

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 07/2011 – 10/2015
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Φορέας οργάνωσης και υλοποίησης

Αποτελέσματα έργου

1

Ερευνητικός
μηχανισμός

90

63

Μελέτες/εμπειρογνωμοσύνες/έρευνες/αξιολογήσεις

1

Ιστορικό αρχείο
της ΓΣΕΒΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

5

Αποτελέσματα
έργου

→

100 ωφελούμενες απο την γραμμή πληροφόρησης 157 καταρτιζόμενοι/ες
15 ωφελούμενες απο συμβουλευτική υποστήριξη 3 μελέτες

Ενδυναμωμένες
περιφερειακές δομές του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΈΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης
και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση
του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ στον 20ό αιώνα

Η μελέτη 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.

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Συλλογικός Τόμος
Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Ο τόμος δημιουργήθηκε με αφορμή το συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ
«100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019: Ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις,
ένας αιώνας διεκδικήσεις». Περιλαμβάνει συλλογή κειμένων που
επικεντρώνουν στο ζήτημα των ταυτοτικών αναζητήσεων των
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων και της θέσης τους στην
οικονομία και την κοινωνία, σε αιτήματα και διεκδικήσεις τους
ανά τις δεκαετίες, στις αναπαραστάσεις τους στην τέχνη και τον
πολιτισμό, ενώ παρουσιάζονται και ενδεικτικά παραδείγματα από
την ιστορία τους.

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ & ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ & ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ

Πτυχές της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ: Ταυτότητες, αιτήματα,
αναπαραστάσεις στην τέχνη και τον πολιτισμό

Στόχος της μελέτης είναι να σκιαγραφήσει την ιστορική διαδρομή
της ΓΣΕΒΕΕ στον 20ό αιώνα, να εντοπίσει τους κύριους σταθμούς
αυτής της πορείας και να περιγράψει τους όρους διαμόρφωσης
των βασικών χαρακτηριστικών της φυσιογνωμίας της. Ο κύριος
όγκος του τεκμηριωτικού υλικού αντλήθηκε από το Ιστορικό Αρχείο
της Συνομοσπονδίας, που συγκροτήθηκε παράλληλα με την εκπόνηση
της παρούσας μελέτης, η ολοκλήρωση της οποίας πραγματοποιήθηκε
το 2014.

1919-2019 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Ποταμιάνος Νίκος
Χρονολογία έκδοσης:
2019
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Στο παρόν Λεύκωμα, που εκπονήθηκε για τον εορτασμό της
συμπλήρωσης το 2019 των 100 χρόνων ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ,
έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι βασικές γραμμές και
οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας της Συνομοσπονδίας, τα
βασικά χαρακτηριστικά της ως συνδικαλιστικής οργάνωσης και
τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία παρενέβη και παρεμβαίνει.

Σύγχρονη ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ 1997-2018 ραγίζοντας
τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας
Συγγραφέας/Συντάκτης:
Παλούκης Κώστας
Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα
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Στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει τη μετάβαση της ΓΣΕΒΕΕ
στον 21ό αιώνα, να οριοθετήσει τις τομές και τις συνέχειες αυτής
της πορείας και να περιγράψει τη σύγχρονη φυσιογνωμία της
ξεκινώντας με τις ελπίδες και τα οράματα για έναν νέο συνδικαλισμό
καλύπτοντας, στη συνέχεια, την περίοδο της οικονομικής κρίσης και
των αντιστάσεων του στρώματος των επαγγελματοβιοτεχνών και
εμπόρων απέναντι στα μνημόνια.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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3.6

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Καρακιουλάφη Χριστίνα
Χρονολογία έκδοσης:
2020
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα

Συγγραφέας/Συντάκτης:
Κατσούδας Κώστας
Κορόζης Κώστας
Χρονολογία έκδοσης:
2019
Τύπος:
Μελέτη/ Έρευνα
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Τύπος

Τίτλος

Συγγραφέας
/Συντάκτης

Τύπος

Άξονες πολιτικής για τη διάσωση των επιχειρήσεων,
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση
της κοινωνικής συνοχής την περίοδο του Covid-19
(2020)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Κείμενο
Γνώμης

Κοινωνική πολιτική και απασχόληση (2013)

Κοντογιάννη Ευθυμία
Κάρουλας Γεράσιμος
Παπακωνσταντινοπούλου Βασιλική

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί
εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων.
Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ
(2019)

Καρακιουλάφη
Χριστίνα

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Ευρωπαϊκή ένωση, ελληνικό κράτος και
περιφέρειες (2013)

Καρατράσογλου Ιάκωβος
Κάρουλας Γεράσιμος
Κουρτίδης Ευστάθιος
Τσαρτσάρα Αναστασία
Τσιροπούλου Αναστασία

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Προτάσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την προγραμματική περίοδο
2021-2027 (2019)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Κείμενο
Γνώμης

Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών
επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, Ομοσπονδίες,
Σωματεία) (2013)

Κατσούδας Κώστας
Κάρουλας Γεράσιμος
Παπακωνσταντινοπούλου Βασιλική

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική
Σχέση (ECCP). Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στις
πολιτικές συνοχής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
(2018)

Βαλάση Δέσποινα

Κείμενο
Γνώμης

Εκπαιδευτικές τεχνικές για το θέμα
ενδυνάμωσης των γυναικών και
αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οδηγός
εκπαιδευτών/-τριών (2013)

Παπαγιαννοπούλου Ματίνα

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (2017)

Γιακούλας Δημήτρης

Ενημερωτικό
Σημείωμα

Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση
δεξιοτήτων. Ενίσχυση της συμμετοχής τους
σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές
και φορείς λήψης αποφάσεων (2013)

Παπαγιαννοπούλου Ματίνα

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Οικονομία & Μικρές Επιχειρήσεις (2013)

Παπακωνσταντίνου
Αγγελική
Καναββάς Λάμπρος
Ντόκας Ιωάννης

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση
προσόντων (2013)

Λιντζέρης Παρασκευάς

Εκπαιδευτικό
Υλικό

3.6

Συγγραφέας
/Συντάκτης

3.6

Τίτλος
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ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ & ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ

ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ & ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ
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4
Ανθρώπινο
δυναμικό

Δουλεύουμε με ανθρώπους που
διαθέτουν υψηλή κατάρτιση,
τεχνογνωσία και εξειδίκευση,
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών πεδίων.

Επιδιώκουμε και προωθούμε
την διεπιστημονικότητα
Επιδιώκουμε η ομάδα μας να έχει ανθρώπους που ανήκουν
σε διαφορετικά και αλληλοσυμπληρούμενα επιστημονικά πεδία.
Οι άνθρωποί μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων
όπως οι οικονομικές επιστήμες, οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες,
η εκπαιδευτική πολιτική, η επικοινωνία κ.ά.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από
ανθρώπους που εργάζονται για
πολλά χρόνια στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται
και ενδυναμώνεται συνεχώς με
την ένταξη νέων στελεχών.
Δίνουμε έμφαση στη συνεχή
εκπαίδευση του προσωπικού
προκειμένου να είναι σε επαφή
με τις επιστημονικές εξελίξεις.
Επιλέγουμε το προσωπικό μας
έπειτα από ανοιχτές διαδικασίες
σεβόμενοι τις αρχές της ίσης
μεταχείρισης, της μη διάκρισης
και της ισότητας των φύλων.

98
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●
●
●
●
●

44%	Οικονομικές επιστήμες και Διοίκηση επιχειρήσεων
25%	Πολιτικές και Κοινωνικές επιστήμες
19%	Εκπαιδευτική πολιτική / Εκπαίδευση ενηλίκων
6%	Άλλες ειδικότητες
6% Μηχανικοί
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4: ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΌ
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Επενδύουμε στο υψηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο των μελών της ομάδας μας
Η επιστημονική γνώση και εξέλιξη της ομάδας μας είναι απαραίτητο
συστατικό για τη συνεχή ανάπτυξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το επίπεδο
εκπαίδευσης της ομάδας μας είναι ιδιαίτερα υψηλό με το 89% να
είναι πτυχιούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, εκ των οποίων
το 28% διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 17% διαθέτει
και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

11%

17%

●
●
●
●
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28%

44%

44%	Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
28%	Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
17%	Διδακτορικός τίτλος σπουδών
11%	Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4: ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΌ
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Μας ενδιαφέρει να συνδυάζουμε τη
πολυετή εμπειρία με τη νέα γνώση

Προωθούμε την αρχή της ισότητας
μεταξύ των μελών της ομάδας μας

Θεωρούμε πολύ σημαντική την συνεργασία μεταξύ ανθρώπων όλων
των ηλικιών, επιδιώκοντας να συνδυάζουμε την πολυετή εμπειρία με
τη νέα γνώση. Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους όλων των
ηλικιών. Το 53% είναι από 35 έως 44 ετών και το 30% είναι μεταξύ 45
έως 54 ετών.

Ακολουθούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης σεβόμενοι
τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων. To 56% της
ομάδας μας είναι άνδρες και το 44% είναι γυναίκες.

● 53%	Ηλικίες 35–44 ετών
● 30%	Ηλικίες 45–54 ετών
● 17%	Ηλικίες 55 ετών και άνω
102
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● 44%	Γυναίκες
● 56%	Άνδρες
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4: ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΌ
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5
Συνεργασίες

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΙ ΩΣ ΕΤΑΊΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΊΖΕΙ

έργων

εταιρικά σχήματα

σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο

σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
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Συνεργασίες με πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα και φορείς

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναπτύξει συνεργασίες που αφορούν τη σύνδεση
της έρευνας με τις επιχειρήσεις, την εξωστρέφεια, τη διεξαγωγή και
υλοποίηση μελετών σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης, διά βίου μάθησης κ.ά.
Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο σε τακτική βάση όσο και ad hoc – στο πλαίσιο
έργων – με πλειάδα πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και φορέων,
μεταξύ των οποίων:

ΣΕ ΕΘΝΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ ΜΕ: Βιοτεχνικά,
Επαγγελματικά και Εμπορικά Επιμελητήρια,
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – ΟΚΕ,
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ,
τον Οργανισμό Απασχόλησης Ανθρώπινου
Δυναμικού – ΟΑΕΔ, τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ, το Εθνικό Συμβούλιο
Διά Βίου Μάθησης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της
Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ,
το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, τον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - ΟΒΙ, το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ, το
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, το
Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, κ.ά.
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ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΠΊΠΕΔΟ ΜΕ: την
Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων - SMEunited, της οποίας η ΓΣΕΒΕΕ
αποτελεί μέλος, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
– EUROFOUND, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης –
CEDEFOP, την Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης - EVTA, την Οργάνωση για τα Πρότυπα
στις Μικρές Επιχειρήσεις - SBS, το Διεθνές Κέντρο
Τεχνογνωσίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση - KCH, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα
Κοινωνίας των Πολιτών για τη Διά Βίου Μάθηση
- EUCIS - LLL, το Κέντρο Παραγωγικότητας
Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της
Γερμανίας, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Γνώσης για την Αποδοτικότητα των Πόρων
– EREK, την Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – CNA, τo ευρωπαϊκό
ερευνητικό ινστιτούτο για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις - Ακαδημία Avignon κ.ά.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Συνεργασίες με ινστιτούτα
εθνικών κοινωνικών εταίρων
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε εθνικό επίπεδο, συμπράττει για την
υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων
με τα Ινστιτούτα των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων, που
λαμβάνουν μέρος στον θεσμικό κοινωνικό διάλογο και
συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδος - ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών - ΣΤΕΓΗ
ΣΕΒ, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνική
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΙΝΣΕΤΕ.

Συνεργασίες με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα από την υλοποίησή τους στην
ενίσχυση της απασχόλησης, προχώρησε σε σύναψη
συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τόσο σε επίπεδο Αττικής, όπως με την Περιφέρεια Αττικής και μια πλειάδα Δήμων του λεκανοπεδίου, όσο και
σε περιφερειακό επίπεδο με διάφορες Περιφερειακές
Ενότητες και Δήμους.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
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6
Υποδομές

Η ποιότητα και η γεωγραφική διασπορά
των υποδομών που διαθέτει το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ διασφαλίζουν την επιτυχημένη
υλοποίηση δράσεων και την απρόσκοπτη
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες των επιχειρήσεων, καθιστώντας
τις υποδομές ένα από τα σημαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα του φορέα.

Πανελλαδική
κάλυψη

Η κεντρική δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εδρεύει στην Αθήνα. Έχοντας
ως στόχο την κάλυψη αναγκών και την παροχή υπηρεσιών στο
σύνολο της ελληνικής επικράτειας, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει, επίσης,
παραρτήματα σε 5 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης), ενώ συνεργάζεται
και με τις κλαδικές/τοπικές ομοσπονδίες και τα σωματεία της
ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και με άλλους επαγγελματικούς φορείς για την
υλοποίηση δράσεων σε πόλεις όπου δεν διαθέτει παραρτήματα.

Βιβλιοθήκη
και Ιστορικό
Αρχείο

Βιβλιοθήκη που φιλοξενεί συλλογή ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων
βιβλίων, εντύπων, επιστημονικών περιοδικών και δημοσιεύσεων
καθώς και το ιστορικό αρχείο της ΓΣΕΒΕΕ.

Χώρους
προσβάσιμους
από ΑΜΕΑ

Κατάλληλα διαμορφωμένους και προσβάσιμους από ΑΜΕΑ χώρους
σε όλες τις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Πιστοποίηση
ποιότητας

Για την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών, από το 2013, εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001. Το σύστημα
είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στους στόχους και τις διαδικασίες
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έχει θέσει ως βασικό στόχο την ικανοποίηση
των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αίθουσες
συνεδρίων
και εκπαίδευσης

Πλήρες εξοπλισμένο αμφιθέατρο συνεδρίων, χωρητικότητας
150 ατόμων, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες εκπαίδευσης και
κατάρτισης εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα εκπαίδευσης.

Γενικός Κανονισμός
Προστασίας
Δεδομένων
(GDPR - 2016/679)

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εφαρμόζει σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες
και δράσεις του την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων,
σύμφωνα με τον Νόμο 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων“.
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Κεντρική Δομή - Αθήνα
Αριστοτέλους 46
104 33 Αθήνα
Τηλ.: 210 8846852
Φαξ: 210 8846853
Εmail: info@imegsevee.gr

Δυτική Ελλάδα
Πανεπιστημίου 170
264 43 Πάτρα
Τηλ.: 2610 438557
Φαξ: 2610 461766
Email: patra@imegsevee.gr

Θεσσαλία
Καστοριάς 2α
413 35 Λάρισα
Τηλ.: 2410 579876-8
Φαξ: 2410 579878
Email: larisa@imegsevee.gr

Κεντρική Μακεδονία
Κωλέτη 24
546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545967, 2310 517843
Φαξ: 2310 546275
Εmail: thessaloniki@imegsevee.gr

Κρήτη
Βασιλείου Πατρικίου 11,
714 09 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 361040, 2810 361080
Φαξ: 2810 361150
Email: iraklio@imegsevee.gr

Ήπειρος
Σταύρου Νιάρχου 94
455 00 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44727
Φαξ: 26510 44541
Email: ioannina@imegsevee.gr

