
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργαζομένων 

 

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης στις 13 Περιφέρειες της χώρας στο 

πλαίσιο του έργου «Συνδικαλιστική Κατάρτιση και Ενίσχυση Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα που Εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ» (Υποέργο 1, Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»). 

 

Στόχος του Υποέργου 1 είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων κύκλων συνδικαλιστικής 

επιμόρφωσης και κατάρτισης. 

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο www.inegsee.gr/aitisi 

 

 

Θεματικές ενότητες: 

1. Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και κρίση στην Ελλάδα 

2. Η θεσμική ανασυγκρότηση της ευρωζώνης: Μακροοικονομικές και αναπτυξιακές 

προοπτικές για την ελληνική οικονομία 

3. Εισοδηματική ανισότητα και συστήματα κοινωνικής προστασίας 

4. Ασφαλιστικό Σύστημα 

5. Απασχόληση και Ανεργία 

6. Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα 

7. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 

8. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος 

 

Παροχές Προγράμματος 

� ΔΩΡΕΑΝ Συμμετοχή 

� Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 

� Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα 

λαμβάνουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής. 

 

«Σ υν δ ικ αλ ισ τ ική  κ α τ άρτ ι ση  κα ι  ε ν ίσχ υση κ ο ινω ν ι κών δ εξ ι οτ ήτω ν  

εργ αζ ο μέ νω ν ιδ ιω τ ικ ού τ ομ έ α πο υ εκ πρ οσω π ού ν τ αι  απ ό τη ν ΓΣΕ Ε » 

στ ις  8  π ερ ιφ έρ ε ιες  σύ γκ λ ι σης ,  τ ις  3  π ερ ι φέ ρε ι ες  στ αδ ια κής  εξ όδ ου  

κα ι  τ ις  2  π ερ ι φέρ ε ιες  στ α δι ακής  ε ισ όδ ου.  



  

 

Δικαιούχοι προγράμματος 

� Εργαζόμενοι, μέλη και στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που 

εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ 

 

Διάρκεια και Χρόνος Επιμόρφωσης 

� Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει 20 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης 

� Τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ξεκινήσουν στα τέλη Οκτωβρίου 

� Τα μαθήματα προτείνεται να υλοποιούνται από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή 

απόγευμα για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων 

 

Αίτηση – Πληροφορίες Εγγραφής 

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο www.inegsee.gr/aitisi 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο περιφερειακό μας παράρτημα: 

(ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης – Εμμ. Καστρινάκη 23, 71306 Ηράκλειο) 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (2810 343616, 2810 343614) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 

επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας www.inegsee.gr και τη σελίδα μας στο facebook 

www.facebook.com/inegsee 

 

 


