
 

 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Δελτίο Τφπου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Σο ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, ςτο πλαίςιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΟΡΙΗΟΝΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ – Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. 

«Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Σαμείο – Ε.Κ.Σ.) και εκνικϊν πόρων, υλοποιεί δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ ςε 

απαςχολοφμενουσ μικρϊν επιχειριςεων. 

Σα προγράμματα εκπαίδευςθσ είναι τα ακόλουκα : 

1. Ηθτιματα διακρίςεων και ετερότθτασ ςτθν εργαςία 

2. Δεξιότθτεσ εργαηομζνων ςτον γραπτό λόγο και τθν επικοινωνία  

3. Ικανότθτα διαχείριςθσ ςυγκροφςεων ςτο χϊρο εργαςίασ 

4. Θζματα οικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ γραμματιςμοφ 

5. Μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ 

6. τοιχεία ςφγχρονθσ εργατικισ νομοκεςίασ και εργαςιακζσ ςχζςεισ ςτο ςφγχρονο οικονομικό περιβάλλον  

7. Κοινωνικι οικονομία και καινοτόμεσ μορφζσ επιχειρθματικότθτασ 

8. Ηθτιματα κοινωνικισ πολιτικισ και κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

9. Θζματα οικονομίασ και εργαςιακόσ βίοσ 

10. Ξενόγλωςςθ επιχειρθματικι ορολογία (Ρωςικι γλϊςςα) 

11. Σεχνικζσ παρζμβαςθσ ςτθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ και τθσ αρνθτικισ 
οικονομικισ ςυγκυρίασ  

12. Αγγλικι γλϊςςα εςτιαςμζνθ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ 

13. Τγεία και Αςφάλεια ςτθν εργαςία 

14. Διοικθτικζσ και Οργανωτικζσ Ικανότθτεσ 

15. Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν και ποιότθτα ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 

 
Σα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειασ 70 ωρϊν και υλοποιοφνται αξιοποιϊντασ τισ αρχζσ του μικτοφ 

ςυςτιματα μάκθςθσ – 35 ϊρεσ διά ηϊςθσ διδαςκαλία και 35 ϊρεσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μζςω 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ.  

Μετά τθ λιξθ τθσ εκπαίδευςθσ, παρζχεται ςτουσ εκπαιδευκζντεσ θ δυνατότθτα ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

(mentoring), θ οποία κα αυξιςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και κα ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ 

αξιοποίθςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν ςε «πραγματικζσ ςυνκικεσ» ηωισ και εργαςίασ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά 800 ωφελοφμενουσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ (ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ 

ΓΕΕ, ΕΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΕΝΣΡΟ τθσ ΑΔΕΔΤ) πανελλαδικά. 

Θ αίτθςθ των υποψθφίων υποβάλλεται ςε θλεκτρονικι μορφι ι εντφπωσ ςτα γραφεία του ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κακϊσ και θ διεφκυνςθ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ παρζχονται από τθν 

ιςτοςελίδα του ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr).  

http://www.imegsevee.gr/


 

 

 

 
Θ αίτθςθ των υποψθφίων υποβάλλεται ςε θλεκτρονικι μορφι ι εντφπωσ ςτα γραφεία του ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ. Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτο ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr), Κωλζττθ 24, 54627, 
Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310545967, 2310500581, e-mail : Thessaloniki@imegsevee.gr 

 

Θ πρόςκλθςθ για υποβολι αίτθςθσ των υποψθφίων εκπαιδευομζνων κα παραμείνει ανοιχτι μζχρι τθ 

ςυμπλιρωςθ του προβλεπόμενου αρικμοφ αιτιςεων. Για τθν επιλογι, κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ 

ςφμφωνα με τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ.  

http://www.imegsevee.gr/

