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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΣ ΚΑΛΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

ΟΔΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (2021)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΜΕ ΤΗΣ SMEUNITED 2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ TECHCMS

Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK - HELLAS 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46,  
T.K. 10433 

2108846852   
2108846853 

info@imegsevee.gr 

ΕΚΔΟΤΗΣ

Καββαθάς Γεώργιος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ 

Αυλωνίτου Ν. 
Βαλάση Δ.

Γεωργόπουλος Η.
Γιακούλας Δ.

Θανόπουλος Γ.
Λαΐου Ε. 

Λιντζέρης Π.
Μιχαλοπούλου Γ.

Μπεκρή Δ.
Πρωτοπαπαδάκης Π.

Σιωμάδης Β.
Χαριλόγη Α

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΤΥΠΟΥ

Μισεντζής Γ.

Ως μια επιτυχημένη πρακτική χαρακτήρισε το ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 

– 2020) το έργο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστο-

ποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του 

τομέα των Κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας».

Το συγκεκριμένο έργο, με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμά-

των κατάρτισης, που οδηγούσαν και σε πιστοποίηση των γνώσεων 

και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, αφορούσε 1.492 μισθωτούς εργα-

ζόμενους και επιδίωκε την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, γνώσεων 

και τεχνικών τους σε θέματα που σχετίζονται με το στρατηγικό τομέα 

των υλικών και των κατασκευών και συγκεκριμένα με την εξοικονόμη-

ση ενέργειας. 

Το έργο σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε για την παροχή της κατάρτισης 

και πιστοποίησης, με συμβατικό τρόπο, δηλαδή με την φυσική πα-

ρουσία ωφελούμενων, ωστόσο το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, 

οδήγησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ να υιοθετήσει την εξ αποστάσεως μάθηση και 

διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Προκειμένου δε να αντα-

ποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες μετασχημάτισε διδακτικά με ιδίους 

πόρους τα εκπαιδευτικά υλικά της συμβατικής κατάρτισης σε ψη-

φιακά, κατάλληλα για σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης. 

Επίσης δημιούργησε προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης για την εξ 

αποστάσεως  υλοποίηση του πρακτικού μέρους της κατάρτισης (case 

study) και διαμόρφωσε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης 

(Ο.Σ.Τ.Κ.) ιδιοκτησίας ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, που του παραχωρήθηκε δωρεάν 

για τους σκοπούς του έργου, ώστε να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες 

λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος, διαμόρφωσε εξαρ-

χής απαραίτητα έγγραφα και έντυπα και τις διαδικασίες για την 

υλοποίηση της εξ αποστάσεως κατάρτισης. 

Συνολικά, καταρτίστηκαν 1.467 εργαζόμενοι ενώ 1.379 πέτυχαν στις 

εξετάσεις και απέκτησαν πιστοποίηση.

Ανάδειξη έργου κατάρτισης 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως καλή 
πρακτική του ΕΠΑνΕΚ

Ανακαλύψτε άλλα επιτυχημένα παραδείγματα έργων του ΕΠΑνΕΚ στην 

επίσημη ιστοσελίδα του http://kalespraktikes.antagonistikotita.gr/
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Οδικοί Χάρτες 
για την 
προσαρμογή 
επαγγελμάτων           
στις 
επερχόμενες 
αλλαγές

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης 

και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να 

καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως 

εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. 

Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων 

και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, 

θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του 

οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και 

επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση 

Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων 

στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να 

επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς 

οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των 

εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των 

ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες 

αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά 

τους.

Σε πρώτη φάση το Εργαστήριο παρακολουθεί είκοσι (20) 

επαγγέλματα δίνοντας  έμφαση κυρίως σε τεχνικά επαγγέλματα 

(π.χ. εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, ψυκτικός), επαγγέλματα που 

εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής 

βιομηχανίας (π.χ. αργυροχρυσοχόος, κεραμοποιός), της 

αγροδιατροφής (π.χ. αμπελουργός/οινοποιός, ελαιουργός) και 

επαγγέλματα που έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 

και τάσεις όπως για παράδειγμα η τρισδιάστατη εκτύπωση και το 

ψηφιακό μάρκετινγκ.  

Σε επόμενη φάση και με την καθιέρωση του πρότυπου 

μηχανισμού παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων, 

αναμένεται το Εργαστήριο να αποτελέσει φορέα συστηματικής 

ανάλυσης και για άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, 

διευρύνοντας το πεδίο μελέτης και διερεύνησης των προοπτικών 

τόσο σε παραδοσιακούς κλάδους όσο και σε νέα επαγγέλματα 

αιχμής ιδίως στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης 

μετάβασης.

Αναλυτικά η λίστα των επαγγελμάτων στο πλαίσιο των οποίων 

έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιευτεί Οδικοί Χάρτες περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα επαγγέλματα:
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Αισθητικός 

Μεσίτης αστικών συμβάσεων

Αργυροχρυσοχόος  

Υδραυλικός

Υπεύθυνος διαχείρισης 
ιστοσελίδων, ψηφιακών 
πλατφορμών & social media

Επαγγελματίας Χειροτέχνης 
(Κεραμοποιός)  

Ελαιουργός  

Ψυκτικός

Ζαχαροπλάστης

Ειδικός προσθετικής 
κατασκευής (Additive 
Manufacturing / 3D printing)

Αμπελουργός - Οινοποιός

Φωτογράφος - ειδικός 
ψηφιακών λήψεων

Τεχνίτης υαλοπινάκων

Επιπλοξυλουργός

Εγκαταστάτης και 
Συντηρητής Καυστήρων 
υγρών αερίων καυσίμων

Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής

Υπεύθυνος καταστήματος 
εστίασης / υγειονομικού 
ενδιαφέροντος

Μηχανικός / ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων

Επαγγελματίας 
οπτικοακουστικού τομέα 
(Ειδικός διαχείρισης ήχου 
και εικόνας)  

Εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος 
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Η μέθοδος διερεύνησης των αλλαγών και 

συγκέντρωσης της κρίσιμης πληροφορίας δεν 

περιλαμβάνει αποκλειστικά την μελέτη πηγών και 

βάσεων δεδομένων αλλά έχει έντονο συμμετοχικό 

χαρακτήρα ώστε να συγκεντρωθεί εμπειρική γνώση 

και πληροφορία. Για τον λόγο αυτό στη διαδικασία 

συμμετείχαν ενεργά επιστημονικά στελέχη και 

εξειδικευμένοι συνεργάτες του Ινστιτούτου, 

εμπειρογνώμονες, φορείς εκπροσώπησης 

των επαγγελμάτων, αλλά και επιχειρήσεις και 

επαγγελματίες με την συμβολή τους να είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμη για την αποδοτικότερη έκβαση της δράσης.

Απαραίτητα μέσα για την ενίσχυση της 

συμμετοχικότητας, αποτέλεσε η διεξαγωγή 

προσωπικών συνεντεύξεων όπως και η διενέργεια 

εργαστηρίων και στοχευμένων συζητήσεων μεταξύ 

εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας συγκεκριμένα 

ερωτηματολόγια και άλλα απαραίτητα εργαλεία.

Ως αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης 

των επαγγελμάτων, προέκυψε πληροφορία σημαντικής 

προστιθέμενης αξίας καθώς αυτή αντλήθηκε μέσα 

από την τρέχουσα πραγματικότητα και εικόνα κάθε 

επαγγέλματος.

Για το λόγο αυτό το Εργαστήριο δεν αποτελεί μία 

δράση περιορισμένου ορίζοντα και σκοπιμότητας, 

αλλά την εδραίωση ενός μηχανισμού συστηματικής 

παρακολούθησης αλλαγών, μέσα από την τακτική 

διερεύνηση των μεταβολών στα επαγγέλματα και 

την διαρκή ανανέωση του περιεχομένου των Οδικών 

Χαρτών. 

Λίγα λόγια για την 
μεθοδολογία εκπόνησης 
των Οδικών Χαρτών

Η δράση του Εργαστηρίου υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική 
παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».
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Η εμπειρία δύο ετών υγειονομικής 

κρίσης με τις συνθήκες της «κοινωνικής 

αποστασιοποίησης» και την επιβεβλημένη 

επείγουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ή 

καλύτερα «απομακρυσμένη διδασκαλία 

έκτακτης ανάγκης») δημιούργησε μια νέα 

πραγματικότητα στην υλοποίηση δράσεων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. 

Το περιβάλλον και οι μορφές μάθησης 

υπέστησαν «σεισμική» αλλαγή. Έτσι, το βασικό 

ερώτημα που απασχόλησε το συνέδριο ήταν 

πως η εμπειρία της πανδημίας της νόσου 

Covid-19 επέδρασε και επιδρά στις μορφές, 

στις διαδικασίες, στη συμμετοχή και στα 

περιεχόμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ενηλίκων; Ειδικότερα, το συνέδριο ασχολήθηκε 

με ερωτήματα όπως:

Διαδικτυακό συνέδριο
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

«Η εμπειρία της πανδημίας 
της νόσου Covid-19 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, 
προοπτικές»

Δευτέρα 

21 Μαρτίου 2022

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 

Διαδικτυακό Συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο 

«Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές». 
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 X Τι συνέβη αυτά τα δύο χρόνια στην εκ-
παίδευση και κατάρτιση ενηλίκων; Ποιες 
θεσμικές και άλλες αλλαγές συντελέστη-
καν; Τι «μάθαμε» από την εμπειρία της 
πανδημίας;

 X Που βρισκόμαστε σήμερα;

 X  Ποιες είναι οι διακυβεύσεις για το μέλλον; 
Κίνδυνοι και δυνατότητες.

 X  Προς ποιες κατευθύνσεις χρειαζόμαστε 
και επιθυμούμε αλλαγές; Σε ποια ακριβώς 
πεδία και θέματα;

Στο συνέδριο χαιρετισμό έκαναν ο κος 

Γ. Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ και ο 

κος Γ. Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 

Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και 

ακολούθησε σειρά ομιλιών για το ρόλο 

της «σπειροειδούς μάθησης ως πρακτική 

προσέγγισης μεταξύ μάθησης και εργασιακού 

περιβάλλοντος», τα «διδάγματα της πανδημίας 

στην μεταπανδημική εποχή», το «ρόλο των 

δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

την περίοδο της πανδημίας», την «ποιότητα 

στην εκπαίδευση ενηλίκων πριν και μετά την 

πανδημία», την προσέγγιση της πανδημίας 

«με όρους της θεωρίας μετασχηματισμού», 

την εμπειρία της πανδημίας ως αφορμή «να 

αναστοχαστούμε και να αλλάξουμε τη σύνθεση 

των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων» 

εκείνων που είναι αναγκαίες στην εποχή μας 

και τις «νέες πρακτικές στην εκπαίδευση – 

κατάρτιση ενηλίκων και την εργασία» μετά την 

πανδημική κρίση. 

Το συνέδριο έκλεισε της εργασίες του με 

τη ανάπτυξη διαλόγου σε ένα «στρογγυλό 

τραπέζι» που αποσκοπούσε να απαντήσει στο 

καίριο ερώτημα: «που βρισκόμαστε σήμερα 

όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση 

ενηλίκων και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν 

προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο η εμπειρία της πανδημίας της 

νόσου COVID-19;»

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας «Κύκλος Διαλόγου του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ» ο οποίος λειτουργεί ως ένα forum 

συστηματικής διερεύνησης και συζήτησης 

καίριων ζητημάτων θεωρητικής και πρακτικής 

σημασίας στους τομείς της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, και γενικότερα της διά βίου 

μάθησης, και των δεξιοτήτων. Σε αυτόν  

συμμετέχουν ερευνητές προερχόμενοι από 

τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

από Ινστιτούτα των κοινωνικών συνομιλητών, 

από την αγορά υπηρεσιών συμβουλευτικής 

και κατάρτισης και από αρμόδιους για 

τα προαναφερόμενα θέματα κρατικούς 

οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Ο 

«Κύκλος Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την 

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση 

των ενηλίκων» εντάσσεται στις δράσεις του 

Υποέργου 2: «Δράσεις παρακολούθησης 

θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών 

επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών 

απασχόλησης και εκπαίδευσης» της πράξης 

«Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή 

ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 

5001290 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014–2020».
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Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών 

Η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών 

το 2021, η 10η κατά σειρά,  πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία MARC AE σε 

δείγμα 809 αντιπροσωπευτικά επιλεγμένων νοικοκυριών από όλη την Ελλάδα, μεταξύ 9–17 Δεκεμ-

βρίου 2021. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης και 

του πληθωρισμού στο εισόδημα, τις δαπάνες και την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυ-

ριών, που προκύπτουν εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών, καθώς και η αποτύπωση της στάσης 

σχετικά με την ποιότητα διαβίωσης και τις οικονομικές υποχρεώσεις. 

Δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη πριν την εκδήλωση των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων, τα 

ευρήματα για τις προσδοκίες ή/και εκτιμήσεις που αποτυπώνονται για το 2021 ευλόγα μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως εξαιρετικά μετριοπαθή. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Ετήσια έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για 
το εισόδημα και τις δαπάνες 
διαβίωσης των νοικοκυριών (2021)
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1.  Η εισοδηματική διάρθρωση των νοικοκυ-
ριών βελτιώθηκε το 2021. Μειώθηκαν ση-
μαντικά τα νοικοκυριά που ανήκουν στην 
χαμηλότερη εισοδηματικά κατηγορία (με 
ετήσιο εισόδημα έως 10.000€), ενώ αυξή-
θηκαν ελαφρώς τα νοικοκυριά που ανή-
κουν στις μεσαίες και υψηλότερες εισο-
δηματικά κατηγορίες. Γενικότερα από τα 
στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι το ει-
σόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 
7% (μεσοσταθμικά).

2.  Ωστόσο, η αύξηση αυτή εξανεμίστηκε από 
το κύμα ακρίβειας, καθώς οι συνολικές δα-
πάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 
12% (μεσοσταθμικά). Το 65,1% των νοικοκυ-
ριών αύξησε τις δαπάνες του για λογαρια-
σμούς σπιτιού (20% το αντίστοιχο ποσοστό 
το 2020), το 52,8% για  είδη διατροφής 
(26,2% το 2020), το 51,9% για θέρμανση 
(12,9% το 2020) και το 34,7% για υγεία και 
φάρμακα (26% το 2020).

3.  Η εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των χα-
μηλών και μεσαίων έναντι των υψηλών ει-
σοδηματικά νοικοκυριών διευρύνθηκε. Το 
31,6% των νοικοκυριών με εισόδημα έως 
25.000 € δήλωσε ότι το εισόδημα του μειώ-
θηκε το 2021, έναντι μόλις του 6,9% που δή-
λωσε ότι αυξήθηκε. Στον αντίποδα το 20% 
των νοικοκυριών με εισόδημα πάνω από 
25.000 € δήλωσε πως το εισόδημα του αυ-
ξήθηκε, έναντι του 11,6% που δήλωσε πως 
το εισόδημα του μειώθηκε. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως με βάση τα στοιχεία της έρευνας 
μόλις 2 στα 10 νοικοκυριά διαβιούν με ετή-
σιο εισόδημα πάνω από 25.000 €.

4.  Η επάρκεια του εισοδήματος των νοικοκυ-
ριών δεν μεταβλήθηκε τόσο σε σχέση με το 
2020 όσο και με το 2019. Ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός νοικοκυριών συνεχίζει να διαβιεί  
σε συνθήκες οικονομικής επισφάλειας, κα-
θώς το μηνιαίο εισόδημα για περισσότερα 
από 4 στα 10 νοικοκυριά επαρκεί κατά μέσο 
όρο μόλις για  19 ημέρες. Ανάλογα είναι και 
τα ευρήματα για τη δυνατότητα αποταμί-
ευσης των νοικοκυρών. Μόλις 2 στα 10 νοι-
κοκυριά μπορούν να αποταμιεύσουν, που 
σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα 

των νοικοκυριών έχει πολύ χαμηλές προσ-
δοκίες για το μέλλον. 

5.  Στα θετικά καταγράφεται η μείωση του πο-
σοστού  των νοικοκυριών με τουλάχιστον 
ένα άνεργο μέλος (22,5% το 2021, έναντι 
27,9% που ήταν το 2020). Ωστόσο, υψηλό 
και μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση 
με το 2020 καταγράφηκε το ποσοστό των 
νοικοκυριών που το άνεργο μέλος του βρί-
σκεται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανερ-
γίας (73% το 2021, έναντι 54,3% το 2020). 

6.  Όσον αφορά τις πηγές εισοδήματος, ο μι-
σθός και η σύνταξη αποτελούν τη κύρια 
πηγή εισοδήματος για τη συντριπτική πλει-
ονότητα  των ελληνικών νοικοκυριών. Το 
43,1% δήλωσε ως κύρια πηγή εισοδήματος 
τον μισθό, το 43% των νοικοκυριών δήλω-
σε ως κύρια πηγή εισοδήματος τη σύνταξη 
και το 8,5% δήλωσε ως κύρια πηγή τα έσο-
δα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

7.  Το 33,4% των νοικοκυριών δεν έχει άλλη 
πηγή εισοδήματος. Το 24,5% έχει ως άλλη 
πηγή εισοδήματος τον μισθό, το 20,1% τη 
σύνταξη, το 11,6% τα ενοίκια, το 4,7% τα 
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
και το 3,3% το επίδομα ανεργίας.

8.  Το 16,8% των νοικοκυριών δήλωσε πως κά-
ποιο μέλος του έχει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστι-
κά ταμεία), ποσοστό μειωμένο  σε σχέση με 
την αντίστοιχη έρευνα του 2020 (23%).

9. Ωστόσο, αυξημένο κατά 10 μονάδες σε σχέ-
ση με την έρευνα του 2020 καταγράφεται 
το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν 
πως δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο το 
2022. Συγκεκριμένα περισσότερο από 1 στα 
4 νοικοκυριά (27,8%) δήλωσε πως δεν θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογι-
κές ή/και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.

10. Τέλος, δυσοίωνες είναι οι προσδοκίες των 
νοικοκυριών για το 2022.  Σχεδόν 1 στα 2 
νοικοκυριά (45,1%) εκτιμά ότι το 2022 η οι-
κονομική του κατάσταση θα χειροτερέψει, 
έναντι μόλις του 13,6% που εκτιμά ότι θα 
βελτιωθεί.
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Η SMEunited στις 18 Μαρτίου 2022 παρουσίασε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου το Ευρωπαϊκό 

της Βαρόμετρο Βιοτεχνιών και ΜΜΕ για την Άνοιξη του 2022, στο οποίο το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ διαχρονικά συνεισφέρει με τα αποτελέσματα των πλέον πρόσφατων 

κάθε φορά ερευνών οικονομικού κλίματος που διενεργεί σε συνεργασία με την Marc. 

Τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου της Μονάδας Μελετών της SMEunited έδειξαν ότι, ακόμα και 

πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπήρξε παύση στην ανάκαμψη και αύξηση της αβεβαιότητας 

των ΜΜΕ, με τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ να εμφανίζεται μειωμένος κατά 0,9 μονά-

δες, διαμορφούμενος στο 75,2%.

Ο Πρόεδρος της SMEunited, Petri Salminen, απέδωσε την ισχνότερη αυτή επιχειρηματική εμπιστο-

σύνη στις αποθαρρυντικές οικονομικές συνθήκες, με την πανδημία και τη διασπορά νέων μεταλ-

λάξεων της νόσου του κορωνοϊού (CoViD-19) που επηρέασε με τους περιορισμούς το περασμένο 

φθινόπωρο έντονα τις ΜΜΕ του τομέα ιδίως των υπηρεσιών, τις σφοδρές ανατιμήσεις ενέργειας 

και τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και τους τριγμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Διευθυντής 

Οικονομικής & Δημοσιονομικής Πολιτικής της SMEunited, Gerhard Huemer, έδειξε την υστέρηση 

που υπήρξε σε σχέση με τις προσδοκίες ιδιαίτερα στα αποτελέσματα του κύκλου εργασιών και 

των επενδύσεων, ενώ επεσήμανε ότι το τρέχον εξάμηνο ενδέχεται να διαψεύσει τις προσδοκίες 

που παρουσιάζονται, και η πραγματική κατάσταση να καταγραφεί πιο ζοφερή λόγω του πολέμου.    

Κατά την SMEunited, προτεραιότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, και προαπαιτούμενο 

για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αποτελεί η ελάφρυν-

ση των ΜΜΕ από τον αντίκτυπο των κρίσεων και η σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και 

αγαθών.

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο 
Βιοτεχνιών και ΜΜΕ 
της SMEunited 2022

https://www.smeunited.eu/admin/storage/smeunited/20220318-barometer-spring22-final.pdf
https://www.smeunited.eu/admin/storage/smeunited/20220318-barometer-spring22-final.pdf
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Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 υλοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ  ενημερωτι-

κή εκδήλωση με θέμα, TechCMS: Επαγγελματική Συμβουλευτική, προκλήσεις και ευκαιρίες. 

Στόχος της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ ήταν, στο πλαίσιο του έργου TechCMS, να παρουσιαστούν οι υφιστάμενες προκλήσεις και 

προοπτικές στο πεδίο της διαχείρισης σταδιοδρομίας. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εισήγηση του στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρη Γιακούλα ο οποίος 

παρουσίασε το έργο TechCMS καθώς και τα βασικά ευρήματα της μελέτης για τις τάσεις και τις 

ανάγκες δεξιοτήτων στο πεδίο της διαχείρισης σταδιοδρομίας που εκπόνησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στη συνέχεια η κυρία Βικτώρια Τοπαλίδη, Project Manager του ΙΕΚ ΑΚΜΗ παρουσίασε δείγμα του 

εκπαιδευτικού υλικού και της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης που αναπτύχθηκε από το ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ στο πλαίσιο του έργου. 

Οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με την κυρία Μαρία Μπικέ, Business Consultant | Executive Coach – 

Neurocoaching Expert η οποία ανέλυσε την σημασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής για την 

σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με τους πάνω από 80 σπουδαστές οικονομίας και διοίκη-

σης του ΙΕΚ ΑΚΜΗ που παρακολούθησαν την εκδήλωση. 

Το ευρωπαϊκό έργο TechCMS φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής στα-

διοδρομίας και καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης σταδιοδρομίας. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στο 

έργο ως εταίρος, έχοντας αναλάβει, μεταξύ άλλων την υλοποίηση του ερευνητικού μέρους του 

έργου, που αποτέλεσε βασικό στάδιο για την υλοποίηση όλων των άλλων φάσεων του έργου. 

Ενημερωτική εκδήλωση 
για το ευρωπαϊκό έργο TechCMS
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Την 31.03.2022 ολοκληρώθηκε το πρό-

γραμμα  Erasmus+ με τίτλο: «ResC-EWE 

- Ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας κι 

ανάπτυξης σχετικών δεξιοτήτων, για τις 

πολύ μικρές & Μ.Μ.Ε», το οποίο  αποτελεί 

την φυσική συνέχεια του προγράμμα-

τος  COSME Early Warning Europe.  Το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ μαζί με το ΕΕΑ πραγματοποίησαν  

την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού 

που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του 

έργου. Συγκεκριμένα, στις 24 Ιανουαρίου, 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή παρουσί-

αση του υλικού στους εθελοντές μέντορες. 

Περαιτέρω, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε δια ζώσης 

εκδηλώσεις,  παρουσίασε και ανέλυσε το 

εκπαιδευτικό υλικού στις επιχειρηματικές 

Κοινότητες των Ιωαννίνων στις 16 Φε-

βρουαρίου, με διοργάνωση από το τοπικό 

παράρτημα,  του Βαθέως Σάμου στις 2 

Μαρτίου, σε συνδιοργάνωση με το τοπικό 

Επιμελητήριο και της Θεσσαλονίκης στις 16 

Μαρτίου, σε συνδιοργάνωση με το Βιοτε-

χνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

Erasmus+:   
«Ενίσχυση 
του βαθμού 
ανθεκτικότητας 
κι ανάπτυξης 
σχετικών 
δεξιοτήτων, για 
τις πολύ μικρές 
& Μ.Μ.Ε»
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Ενδιάμεσα, οι δύο φορείς μετέβησαν στην 

Κύπρο, όπου στις 9 Μαρτίου παρουσίασαν 

τον εκπαιδευτικό υλικό στην Κυπριακή Επι-

χειρηματική κοινότητα και δη στα μέλη της 

ΠΟΒΕΚ. 

Τέλος, οι δύο φορείς συνδιοργάνωσαν την 

εκδήλωση παρουσίασης των Αποτελεσμά-

των του  έργου στην Ελλάδα, στις, 23 Μαρ-

τίου, στο αμφιθέατρο της  ΓΣΕΒΕΕ, με κύρια 

ομιλήτρια την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, κα Μαριαλένα Αθανασο-

πούλου, ενώ παρέστησαν στην τελική εκδή-

λωση του έργου στην Βαρκελώνη, στις 29 & 

30 Μαρτίου 2022. 

Σημειωτέον ότι έρευνα για την έννοια και τις 

απαιτούμενες δεξιότητες της Ανθεκτικότητας 

που διεξήγαγε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο 

του έργου, είναι ανηρτημένη στην Ευρωπαϊ-

κή Πλατφόρμα EPALE, στον ιστότοπο:

 https://epale.ec.europa.eu/en/resource-

centre/content/resilience-and-rescue-smes-

strengthening-early-warning-europe
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Ξεκίνησε η νέα περίοδος του Enterprise 

Europe Network – Hellas (2022–2025), 

της ελληνικής κοινοπραξίας, όπου μετέχει το 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 

που έχει σκοπό να υποστηρίξει τις Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αντιμετωπίσουν 

τις σημερινές προκλήσεις, να καινοτομήσουν, 

και να αναπτυχθούν διεθνώς, με ολοκληρωμέ-

νες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Στόχος της περιόδου 2022–2025 είναι 7.000 

επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα 

να λάβουν βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

ενώ 700 ΜΜΕ αναμένεται να λάβουν προηγμέ-

νες συμβουλευτικές υπηρεσίες: περίπου 500 

προβλέπεται να συνάψουν συμφωνίες συνερ-

γασίας με επιχειρήσεις του εξωτερικού, και 

τουλάχιστον 150 αναμένεται να εξασφαλίσουν 

θετικά, μετρήσιμα αποτελέσματα σε θέματα 

#EENCanHelp: 
Η νέα περίοδος 
του Enterprise 
Europe Network - 
Hellas
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οικονομικής εξέλιξης, διατήρησης και δημι-

ουργίας νέων θέσεων εργασίας, και ανάπτυ-

ξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε 

κύκλο λήψης συνδυασμένων υπηρεσιών θα 

μπουν 339 επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο ΕΕ, η «φιλοσοφία» του Enterprise 

Europe Network συνοψίζεται στην εξέλιξή του 

σε ένα «δυναμικό και ευέλικτο σχήμα, που 

βασίζεται στην αριστεία των στελεχών του 

και στις νέες προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις 

ανάγκες των επιχειρήσεων», όπως χαρακτη-

ριστικά ανέφερε ο υπεύθυνος για την παρα-

κολούθηση του Enterprise Europe Network 

– Hellas, Σύμβουλος Έργου, στον Εκτελεστι-

κό Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA), κ. Μάκης 

Τικφέσης.

Ακολουθώντας πελατοκεντρική προσέγγιση, 

με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών, και 

παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη μιας 

επιχείρησης, μέσω της εκτίμησης των αναγκών 

και παροχής συνδυασμένων και διαχρονι-

κών υπηρεσιών (client journey), το Enterprise 

Europe Network – Hellas 2022–2025 προσανα-

τολίζεται στην υποστήριξη της καινοτομίας, 

και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης 

των ΜΜΕ, με διεθνείς φιλοδοξίες και δυναμικό 

καινοτομίας. Θα αναπτυχθούν στοχευμένες 

ενέργειες επικοινωνίας, με επιδίωξη την κατά-

θεση 55 ιστοριών επιτυχίας όπου θα πρωταγω-

νιστούν ελληνικές ΜΜΕ μέχρι το 2025.

Η νέα περίοδος εγκαινιάστηκε σε εκδήλωση, 

και στην πρώτη πανελλαδική συνάντηση του 

Δικτύου, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

στις 28 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2022, 

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρου-

σία του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτο-

μίας, Δρος Χρίστου Δήμα, και με χαιρετισμό 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθ. 

Νεκτάριου Ταβερναράκη.  

Το Δίκτυο που σχηματίστηκε το 2008, σημειώ-

νοντας μια επιτυχημένη πορεία, πλέον αριθ-

μεί τα ακόλουθα 16 μέλη: το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού 

Περιεχομένου (ΕΚΤ), που είναι οι συντονιστές 

της κοινοπραξίας, και εταίρους το Εμπορικό 

& Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), 

το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), τον 

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ), την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδο-

νίας Α.Ε. – Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, 

το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο 

Καβάλας, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, την 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων 

Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ), το Ινστιτούτο Μι-

κρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 

την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών 

Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, MIRTEC 

S.A. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 

Ελλάδος (ΣΒΕ), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ), και τον Σύνδεσμο Επιχειρή-

σεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτι-

κής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ).

Με αισιοδοξία και ελπίδα για την επόμενη 

μέρα, #ΕΕΝCanHelp. 
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της 
προγραμματικής περιόδου 2014 

- 2020 συμμετέχει μέσω ευρέων 
συμπράξεων (με τη συμμετοχή 
ανά περίπτωση του ΕΟΠΠΕΠ και 
επιστημονικών φορέων κοινωνικών 
εταίρων) σε τρεις εμβληματικές 
δράσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020» διάρκειας έως 
το 2023, οι οποίες εποπτεύονται από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π. και στοχεύουν στην αναβάθμιση 
του θεσμού της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) 
ως μέρος της ευρείας εθνικής 
στρατηγικής για την αναβάθμιση της 
Δία Βίου Μάθησης στη χώρας μας.

1
Mελέτη αποτύπωσης 
υφιστάμενης 
κατάστασης

39
Nέα επαγγελματικά 
περιγράμματα 

(7 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

124
Eπικαιροποιημένα 
υφιστάμενα 
επαγγελματικά 
περιγράμματα 

(26 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1
Mεθοδολογία 
εκπόνησης πρότυπων 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

5
Προτάσεις 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

Οι δράσεις του έργου αποσκοπούν στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματι-
κών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΠ & ΠΕΠ), με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας, ελκυστικότητας και αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης αλλά και της αποδοτικότερης σύνδεσής της με την απασχόληση. 

Μέχρι το σημείο αναφοράς έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος μελέτης διάγνωσης αναγκών ΕΠ & 
ΠΕΠ, το οποίο έχει αναδείξει, κατά την ταξινόμηση ISCO-08, τα επαγγέλματα για τα οποία απαι-
τείται ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Το επόμενο δι-
άστημα αναμένεται η σύνθεση των ομάδων εργασίας ΕΠ & ΠΕΠ και ακολούθως η έναρξη εργασιών 
εκπόνησης για την ανάπτυξη 39 νέων και την επικαιροποίηση 124 υφιστάμενων ΕΠ & ΠΕΠ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Δράσεις 
ενδυνάμωσης
εισροών συστήματος 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης

Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων 
και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων1



17
www.imegsevee.gr

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας εκπαιδευομένων επαγγελματικής κατάρτισης

130
Oδηγοί κατάρτισης 

(29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

130
Eκπαιδευτικά 
εγχειρίδια 

(29 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

16
Επιμορφωτικά 
σεμινάρια 

(4 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1
μελέτη διερεύνησης 
χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων 
και προβλημάτων στο πεδίο 
της αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης

1
μεθοδολογία – 
εργαλεία επανεξέτασης 
και επικαιροποίησης 
των εκπαιδευτικών 
περιεχομένων

2.000
Εκπαιδευόμενοι – 
πρακτικά ασκούμενοι                      
(581 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1
Οδηγός εφαρμογής 
Εκπαιδευτικού 
Mentoring

1 
Πολυμορφικό 
επιμορφωτικό 
υλικό

1
Επιμορφωτικό 
πρόγραμμα (200) 
μεντόρων

1
Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
σύζευξης εκπαιδευομένων 
ΙΕΚ – επιχειρήσεων

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ένταξη 2.000 εκπαιδευόμενων από δημόσια και ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, 
μέσω απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, το έργο 
αναμένεται να συνεπικουρήσει στην αναγκαιότητα για βελτίωση της συνάφειας των συστημά-
των εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην εργασία και την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων 
κατάρτισης και της ποιότητάς τους μέσω ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος μάθησης 
με βάση την εργασία.

Μέχρι το σημείο αναφοράς βρίσκονται σε εξέλιξη οριζόντιες προπαρασκευαστικές εργασίες (προ-
ετοιμασία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από ωφελούμενους 
και επιχειρήσεις πρακτικής, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ασύγχρονης θεωρητικής κατάρτισης, 
ανάπτυξη οδηγού εφαρμογής εκπαιδευτικού μέντορινγκ και συνοδευτικών εργαλείων κ.α.) με την 
κύρια δράση του έργου, δηλαδή την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση από 
εκπαιδευόμενους ΙΕΚ να αναμένεται το 3ο τετράμηνο 2022.

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στη διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχει-
ριδίων σε 130 εγκεκριμένες αλλά και νέες ειδικότητες των ΙΕΚ με βασικό σκοπό την αναβάθμιση 
του θεσμού της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο επίπεδο των παρεχόμενων σύγχρονων 
γνώσεων και των συνακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την ενίσχυση του ρόλου του εκ-
παιδευτή, τη διασφάλιση της ποιότητας του πεδίου και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. 
Ο θεσμός της ΕΕΚ προσδοκάται να καταστεί πιο ελκυστικός, να βρίσκεται σε συνάρτηση με τις 
διαδικασίες πιστοποίησης, ενώ τα προσόντα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. να ανταποκρίνονται στο Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων. 

Μέχρι το σημείο αναφοράς βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή – ανάπτυξη των οδηγών κατάρτισης 
12 ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. εκ των 29 ειδικοτήτων που έχει αναλάβει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το επόμενο διά-
στημα αναμένεται η σύνθεση των ομάδων συγγραφής και η έναρξη των εργασιών της ανάπτυξης  
των οδηγών κατάρτισης ακόμα 11 ειδικοτήτων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

2

3
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ERASMUS+: «Craft SMEs VET Net»

Με απόλυτη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε στην 

Ρώμη στις 22/03/2022 η τε-

λική υβριδική εκδήλωση του 

έργου Erasmus+: «Craft SMEs 

VET Net», καθώς βαίνει προς 

την ολοκλήρωση του, με την 

συμμετοχή του επιστημονικού 

στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ       

κ. Βασίλη Σιωμάδη.

Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίη-

σης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου Craft SMEs VET Net.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκε ότι μια  από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπί-

σουν οι βιοτεχνίες και οι μικρές επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια θα αφορά τον μετασχηματισμό 

των επιχειρηματικών διαδικασιών τους, με σκοπό  την είσοδο τους σε νέες αγορές αλλά και την 

ικανοποίηση της ζήτησης για νέες υπηρεσίες και προϊόντα που θα προκύψουν από αυτές.

Μια ενδελεχής λοιπόν ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών καθίσταται κρίσιμη για να επιτραπεί 

στους «μικρούς και μικρότερους» να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες και να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό η πλατφόρμα δικτύωσης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου μπορεί να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων εκπροσώ-

πησης των μικρών αυτών επιχειρήσεων και των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι-

σης.

Τέλος, το έργο προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της ευρωβουλευτή κ. Daniela Rondinelli, η οποία 

εξέφρασε την υποστήριξή της για τη συνέχισή του, εστιάζοντας στην ανάγκη να ανοίξει ένας 

χώρος συζήτησης μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στην χώρο της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης για πολύ μικρές επιχειρήσεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσω 

ενός στρογγυλού τραπεζιού αφιερωμένου στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.



19
www.imegsevee.gr

ERASMUS+: “#SMEsGoDigital” - 
‘’ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜμΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ’’

Εγκρίθηκε για χρηματο-

δότηση από το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών 

(Ι.Κ.Υ.), το οποίο αποτελεί 

την Εθνική Μονάδα Συντο-

νισμού του Προγράμματος 

Erasmus+ στην Ελλάδα, η 

υποβληθείσα από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ πρόταση με τίτλο: 

“Empowering SMEs for 

their digital transformation 

(Ενδυνάμωση των ΜμΕ για 

τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό)”.

Το συγκεκριμένο έργο, διάρκειας 24 μηνών, στο οποίο ηγείται το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενός διακρατικού 

σχήματος 6 φορέων από Ελλάδα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Mathesis for future citizens), Ιταλία (ECIPA, ENAIP 

Veneto), Ισπανία (PIMEC), και Βέλγιο (EVTA), στοχεύει στην δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου 

υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των  πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και των αυτο-

απασχολουμένων στην προσπάθεια ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Το κύριο παραδοτέο του έργου #SMEsGoDigital αναμένεται να είναι μια ειδική διαδικτυακή πλατ-

φόρμα η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις παρέχοντας σε αυτές εμπειρίες μικρο-μάθησης αλλά και λοιπά εκπαιδευτικά και συμβουλευ-

τικά εργαλεία για να βοηθηθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού. 

Επίσης, ο οδικός χάρτης ψηφιακού μετασχηματισμού που  θα δημιουργηθεί θα υποστηρίξει και θα 

συμπληρώσει την υιοθέτηση και διάδοση ψηφιακών εργαλείων, καθώς Θα παρέχει υποστηρικτικό 

και πρακτικό προσανατολισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της χρήσης ενός κατάλληλα 

σχεδιασμένου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Απώτερος λοιπόν σκοπός του έργου είναι η μείωση  του ψηφιακού αναγραμματισμού του αν-

θρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την αναβάθμιση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων τους.
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Το έργο «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο 

του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ5031891), η οποία χρημα-

τοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια βίου Μάθησης» 2014–2020, αποτελεί κοινή δράση των θεσμικών κοινωνικών εταίρων: της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιο-

τεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), που είναι και ο συντονιστής του έργου, της Ελληνικής Συνο-

μοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Αποσκοπεί στην ανάπτυξη την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων 

στο Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, προκειμένου να εισαχθούν νέα στοιχεία 

και κατηγορίες διερεύνησης δεξιοτήτων, δημιουργώντας ένα πολυλειτουργικό εργαλείο που θα 

προσφέρει έγκαιρη πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων, όπως για μεμονωμένα 

επαγγέλματα, για ευρύτερες δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων ή κλάδους στο πεδίο των 

κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία βιβλία που δημοσιεύτηκαν στο τέλος του 2021, μέρος των υπό 

έκδοση μελετών τόσο από την πλευρά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ όσο και από την πλευρά των εταίρων της 

σύμπραξης, τα αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο και μεθοδολογικές προτάσεις για τη μελέτη σει-

ράς παραμέτρων που σχετίζονται με την ερευνητική προσέγγιση των δεξιοτήτων μέσω, ως επί το 

πλείστον, ποιοτικών μεθόδων.

Δημοσίευση τριών βιβλίων 
- προτάσεις για τον τρόπο 
προσέγγισης και μελέτης 
των δεξιοτήτων στο πλαίσιο 
του έργου «Παρεμβάσεις 
των κοινωνικών εταίρων για 
τη διερεύνηση δεξιοτήτων 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Διάγνωσης Αναγκών της 
αγοράς εργασίας»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Σε μία αγορά εργασίας και σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς μετασχηματίζονται 

εξαιτίας των νέων τεχνολογιών, αλλά και ευρύτερων οικονομικών, περιβαλλοντικών και λοιπών 

τάσεων, η προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (skills foresight), δηλαδή, ο δομημένος και συστημα-

τικός τρόπος σκέψης αναφορικά με το μέλλον και τις δεξιότητες στις οποίες θα πρέπει να είναι 

καταρτισμένο το ανθρώπινο δυναμικό, έχει καθοριστική σημασία για έναν αποτελεσματικό σχε-

διασμό ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή επιχειρηματική αποδοτικότητα. Το κρίσιμο 

ζήτημα των δεξιοτήτων, αν και με άνεση καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στον δημόσιο 

διάλογο και στον σχεδιασμό πολιτικών εντούτοις είναι ένα ιδιαίτερο και επιστημονικά απαιτητικό 

αντικείμενο. Tο παρόν βιβλίο ορίζει τις έννοιες της προοπτικής διερεύνησης των δεξιοτήτων και 

παρουσιάζει περιεκτικά μία σειρά εξειδικευμένων μεθόδων προοπτικής διερεύνησης, χαρτογρα-

φώντας, παράλληλα, τη διεθνή εμπειρία εφαρμογής αντίστοιχων μεθόδων. Η κυρίαρχη, όμως, 

πρόταση που αναπτύσσει, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν, είναι μια προοπτική 

διερεύνηση δεξιοτήτων που θα εφαρμοστεί in acte από τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους που 

μετέχουν στην Πράξη «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας". Η μεθοδολογική αυτή πρότα-

ση πλαισιώνεται από μία σειρά συνοδευτικών εργαλείων, οδηγιών και συμπληρωματικών εντύπων, 

αρθρώνοντας έτσι μία ολοκληρωμένη πολυμεθοδική προσέγγιση.

Πολλά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ζωής, όπως είναι η ηθική, η τεχνολο-

γία, ο πολιτισμός, συνδέονται άμεσα με την ικανότητά μας 

να συνειδητοποιούμε το μέλλον κατά έναν διευρυμένο, αλλά 

παροδικό τρόπο. Επιπλέον, η αναγνώριση της ανάγκης ασφα-

λούς πλοήγησης στις αγεωγράφητες περιοχές (terra incognita) 

του μέλλοντος καθιστά σημαντική τη μελέτη μηχανισμών και 

μεθοδολογιών πρόγνωσης και προοπτικής διερεύνησης, που 

θα διευκολύνει την απόκτηση οραμάτων και εναλλακτικών 

εικόνων του μέλλοντος, με βάση τα εμπειρικά δεδομένα του 

παρόντος. H προοπτική διερεύνηση εμφανίστηκε μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο ως μία σαφής προσπάθεια απόδοσης της 

ικανότητας σκέψης αναφορικά με το μέλλον κατά έναν δομημέ-

νο και συστηματικό τρόπο. Με αυτή την έννοια οι διαδικασίες 

πρόβλεψης ήταν διαδεδομένες ιδιαίτερα σε πλαίσια λήψης 

αποφάσεων στρατιωτικού σχεδιασμού, ενώ σε επόμενες δεκα-

ετίες, εταιρείες εισήγαγαν τεχνικές πρόβλεψης και στις δικές 

τους διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού. Από εκεί και έπειτα 

η προοπτική διερεύνηση αναπτύχθηκε ως μία ευρέως διαδεδο-

μένη πρακτική με διαφορετικές προσεγγίσεις και σχολές.

«Προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (Skills Foresight): Μέθοδοι και τεχνικές»

Συγγραφέας: Αδαμαντία Κ. Σπανακά
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Το βιβλίο παρουσιάζει και προτείνει μια μεθοδολογία διερεύνησης δεξιοτήτων ανά επάγγελμα (ει-

δικότητα) με βάση παραδοχές, τεχνικές και εργαλεία ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. Λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι οι ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση ποιοτικών μελετών διάγνω-

σης δεξιοτήτων στο επίπεδο του επαγγέλματος (υπό συνθήκες και στο επίπεδο του οικονομικού 

κλάδου) είναι: 

i. η ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή μιας τεκμηριωμένης τυπολογίας δεξιοτήτων, η οποία θα 
περιλαμβάνει κατηγοριοποίηση (γενικές και ειδικότερες, περιέχουσες και περιεχόμενες κατη-
γορίες) των διαφορετικών ειδών δεξιοτήτων, 

ii.  η ύπαρξη ενός δομημένου συνόλου ερωτήσεων αποτίμησης / αξιολόγησης βασικών ποιοτικών 
παραμέτρων της κάθε δεξιότητας οι οποίες επιπλέον των απαντήσεων στις επιμέρους μεμο-
νωμένες ερωτήσεις συνδέονται με (και συνιστούν) ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που διευκολύνει 
την ανάπτυξη συνεκτικής συμπερασματολογίας και καθιστά ευανάγνωστα και χρήσιμα τα πο-
ρίσματα των ερευνών / μελετών και

iii.  οι αναγκαίες οδηγίες εφαρμογής των εργαλείων συλλογής πληροφοριών που συνδέονται με 
τα προαναφερόμενα σημεία i και ii, μαζί με ειδικά έντυπα – φόρμες που μπορούν να εξα-
σφαλίζουν ομοιομορφία στην καταγραφή, παρουσίαση και ευκρίνεια των ευρημάτων και 
συμπερασμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο μοντέλο διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων περιέχει στοιχεία 

καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και πρόγνωσης των μελλοντικών αναγκών για τις 

πιο σημαντικές δεξιότητες του επαγγέλματος. Ειδικότερα, 

στο βιβλίο προτείνεται μια τυπολογία επτά (7) κατηγοριών 

διαφορετικού είδους δεξιοτήτων, στις οποίες περιλαμβά-

νονται εξήντα οκτώ (68) μεμονωμένες δεξιότητες και δεκα-

εννέα (19) ερωτήσεις διερεύνησης των δεξιοτήτων κατανε-

μημένες σε πέντε (5) πεδία αξιολόγησης. Παρουσιάζονται, 

επιπλέον, η προτεινόμενη ερευνητική διαδικασία (δηλαδή η 

ακολουθία βημάτων του ερευνητή), το εργαλείο καταγραφής 

των πληροφοριών (καρτέλα διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων) 

μαζί με οδηγίες εφαρμογής του, καθώς και η γενική δομή 

της τελικής έκθεσης αναφοράς με τα αποτελέσματα της 

μελέτης. Έτσι, το βιβλίο εμπεριέχει τόσο την τυπολογία στην 

οποία μπορούν να βασιστούν ποιοτικές έρευνες διάγνωσης 

δεξιοτήτων ή αποτύπωσης του κατάλληλου μείγματος ανα-

γκαίων δεξιοτήτων ανά επάγγελμα, όσο και τις δέσμες των 

ερωτήσεων σχετικά με την αξιολόγηση ποιοτικών ιδιοτήτων 

και παραμέτρων των υπό εξέταση δεξιοτήτων.

«Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων: Μια ερευνητική προσέγγιση»

Συγγραφέας: Παρασκευάς Λιντζέρης



23
www.imegsevee.gr

Οι δεξιότητες, καθώς και εν γένει ζητήματα που αφορούν στις δεξιότητες και τις σχετικές με αυ-

τές πολιτικές, όπως είναι π.χ. η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργα-

σίας και/ή η υπερειδίκευση των εργαζομένων, έχουν βρεθεί, με ενισχυόμενη ένταση τα τελευταία 

χρόνια, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυβερνήσεων, οργανισμών, αλλά και πληθώρας φορέ-

ων που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο. Πρόκειται για ενδιαφέρον, το οποίο συνάδει εν 

πολλοίς με την παραδοχή πως η καλλιέργεια δεξιοτήτων συνοδεύεται από πολλά οφέλη για τους 

ίδιους τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό 

τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, παρατηρείται και στροφή προς μια κουλτούρα αξιολόγησης, την οποία 

υπηρετούν, μεταξύ άλλων, διάφορα εργαλεία για την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και την 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό ο στόχος του βιβλίου είναι ο σχεδιασμός ενός ποιοτικού, εφικτού και βιώσιμου 

μοντέλου αξιολόγησης πολιτικών δεξιοτήτων και αποτίμησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή 

τους, το οποίο θα αξιοποιείται σε συστηματική βάση για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. 

Για τον λόγο αυτό, στο κυρίως σώμα της μελέτης παρουσιάζονται τα δομικά χαρακτηριστικά της 

εν λόγω μεθοδολογίας (ή άλλως μεθοδολογικού πλαισίου) (συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων 

και του οδηγού εφαρμογής της/του). Η μελέτη αποτελεί βάση και οδηγό για την εκπόνηση μελε-

τών, με αντικείμενο την αξιολόγηση των πολιτι-

κών δεξιοτήτων και την αποτίμηση των επιπτώσε-

ων από την εφαρμογή τους. Αναμένεται ωστόσο 

να συμβάλλει γενικότερα και στην άμβλυνση των 

υφιστάμενων αποκλίσεων στα ερευνητικά ερω-

τήματα, αλλά και τις παραδοχές αναφορικά με 

τις δεξιότητες και τις σχετικές με τις δεξιότητες 

πολιτικές. Τέλος, το βιβλίο θα πρέπει να ειδω-

θεί και υπό το φως της αυξανόμενης τάσης για 

αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών (μη εξαιρουμέ-

νων, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα σε σχέση 

με άλλες πολιτικές, των πολιτικών δεξιοτήτων). 

Η αξιολόγηση και η αποτίμηση των αποτελεσμά-

των από την εφαρμογή πολιτικών τίθεται πλέον 

αρκετά ψηλά στην ατζέντα των εμπλεκομένων σε 

διάφορα στάδια της δημόσιας πολιτικής φορέων 

(από τον σχεδιασμό έως και την αξιολόγηση).

«Αξιολόγηση πολιτικών δεξιοτήτων - Μέθοδοι και τεχνικές»

Συγγραφέας: Βαρβάρα (Μπέρρυ) Λαλιώτη
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Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα του 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνιστά μια «ανταπόκρι-

ση» από την τρέχουσα λειτουργία της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 

Επαγγελματική Κατάρτιση (Advisory 

Committee for Vocational Training – 

ACVT) που έχει συσταθεί στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιά-

ζει το θεματολόγιο εργασίας της ACVT 

και ειδικότερα θέματα αναφορικά με τη 

Μαθητεία, τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Αριστείας, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δια-

σφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελ-

ματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την 

ευελιξία στην παροχή ΕΕΚ, την ιχνηλά-

τηση της πορείας των αποφοίτων της 

ΕΕΚ, τα Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά Βα-

σικά Προφίλ, την  ψηφιοποίηση της ΕΕΚ, 

τις πρωτοβουλίες ΕΕΚ για την πράσινη 

μετάβαση, το Σύμφωνο για τις δεξιό-

τητες, τις δράσεις για την αναβάθμιση 

δεξιοτήτων και επανειδίκευση, την απο-

τίμηση και επικύρωση της μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης, την συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας / Διά βίου καθοδήγηση, 

τις εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων, την 

παρακολούθηση / διάγνωση αναγκών 

δεξιοτήτων, τα έγγραφα Europass, τα 

μικρο-διαπιστευτήρια, την European 

Vocational Skills Week, τη διεθνοποίηση 

της ΕΕΚ, τη Συνεργασία με παρόχους 

επαγγελματικής κατάρτισης και με κα-

ταρτιζόμενους και τέλος την διαδικασία 

ολοκληρωμένης προσέγγισης σχετικά με 

την ετήσια παρακολούθηση των χωρών 

μελών ως προς την εφαρμογή της Σύ-

στασης του Συμβουλίου για την Επαγ-

γελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

και της Διακήρυξης του Osnabrück.

Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή 

για την Επαγγελματική Κατάρτιση: 

θέματα ενδιαφέροντος και πολιτικές 

προτεραιότητες

Συγγραφέας: Παρασκευάς Λιντζέρης
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