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Αγαπηηέρ θίλερ, αγαπηηοί θίλοι,

ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ

Σν eNewsletter ζπκπιήξσζε ήδε 10 ηεχρε, 2
ρξφληα θαη 5 κήλεο απφ ηελ πξψηε έθδνζή ηνπ
ηνλ Μάην ηνπ 2012. Έθηνηε έρεη απνηππψζεη πνιιέο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΙΔΑΓ.
Η πξνθήξπμε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε», ζην
νπνίν ην ΔΙΔΑΓ είλαη ε αξρή δηαρείξηζεο, απνηειεί ηελ πιένλ πξφζθαηε ζεκαληηθή θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δξάζε ζηελ νπνία ην Ιλζηηηνχην έρεη
ζεκαληηθφ ξφιν.
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ
ΔΙΔΑΓ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Διάρηζηνπ

……………………………..…...ζει.6

Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα.

Παρουσίαση του θεσμού
Ζάππειο, 14/10/2014
Παξνπζία ηνπ πξσζππνπξγνχ, ηνπ
αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο θαη
ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Οθησβξίνπ, ε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δγγπεκέλνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Πξφλνηαο, θ. Γ. Βξνχηζε θαη ηνλ
πθππνπξγφ θ. Β. Κεγθέξνγινπ.
ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα,
είλαη ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, ε πξφζβαζε ζε έλα πιέγκα θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή έληαμε ή επαλέληαμε ησλ δηθαηνχρσλ. Απνηειεί ηνλ πξψην ππιψλα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, ησλ λέσλ αληζνηήησλ θαη ηελ
εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο.

Γηα ηελ εμάκελε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθαλ 13 δήκνη,
ηεο ρψξαο, έλαο απφ θάζε Πεξηθέξεηα.
Οη δήκνη είλαη νη εμήο:
·Γξάκαο, ·Έδεζζαο, ·Γξεβελψλ
·Ισαλλίλσλ, ·Καξδίηζαο, ·Λεπθάδαο
·Ιεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ,
·Υαιθίδαο, ·Καιιηζέαο, ·Σξίπνιεο
·άκνπ, ·χξνπ, ·Μαιεβηδίνπ

Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, ε νπνία ζα μεθηλήζεη άκεζα.
Η έθδνζε ηεο «Δηήζηαο Έθζεζεο 2013», απφ
ηελ άιιε, κε ηηο πνιχπιεπξεο πξνζεγγίζεηο γηα
ηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκία, απνηειεί κηα
επνηθνδνκεηηθή ζπκβνιή ζηνλ δεκφζην δηάινγν γηα ηα δεηήκαηα απηά.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε ζπκκεηνρή
ηνπ ΔΙΔΑΓ ζηελ πινπνίεζε ελφο ηξίρξνλνπ
επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχκελν
απφ ην Erasmus+, κε εηαίξνπο απφ Διιάδα,
Αγγιία, Ιζπαλία θαη Οιιαλδία.

Καθηγηηήρ Κ. Π. Αναγνωζηόποςλορ
Ππόεδπορ - Γενικόρ Διεςθςνηήρ ΕΙΕΑΔ

Η δξάζε μεθηλά πηινηηθά ην πξψην εμάκελν
ηνπ 2015 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Σν ΔΙΔΑΓ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζχκπξαμε
ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο, ζα δηεμάγεη φπνπ
είλαη απαξαίηεην θνηλσληθή έξεπλα θαη ζα
ζπκβάιιεη ζηηο δξάζεηο έληαμεο ή επαλέληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ
άιισλ:
 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο-θάιπςε πξνηεηλφκελεο ζέζεο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
 πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
 ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο
άζθεζεο θαη απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο
Πιεξνθνξίεο : http://www.ypakp.gr/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ»
Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο πξνθήξπμε ζηηο
15/09/2014 ην Πξφγξακκα «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» κε πξνυπνινγηζκφ
9.400.000 € πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πξσηνγελνχο
πιενλάζκαηνο.
Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίζζεθε ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην
Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΙΔΑΓ).

.

Σν Πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα έλα έηνο θαη απεπζύλεηαη ζε 1200 άηνκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε:
 νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε Κνηλσληθνχο Ξελψλεο Αζηέγσλ ή Ξελψλεο Ύπλνπ ή θάλνπλ ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ Αλνηρηψλ Κέληξσλ Ηκέξαο Αζηέγσλ
 νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο άζηεγνη απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή ηα Κέληξα Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο
 γπλαίθεο πνπ θηινμελνχληαη ζε Ξελψλεο Γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο
 άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε Γνκέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ
ζπνπδάδνπλ.
ην Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ σο Γηθαηνύρνη:
 Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ
 Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
 Δθθιεζηαζηηθά Φηιαλζξσπηθά Ιδξχκαηα, θνξείο ηεο Δθθιεζίαο θαη
 Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πηζηνπνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζχκθσλα κε ην λ. 2646/1998
Σν Πξόγξακκα «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» πεξηιακβάλεη νινθιεξωκέλεο παξεκβάζεηο, πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε δύν ππιώλεο :

Α. Ππιώλαο - ηέγαζε:
 Κάιπςε ελνηθίνπ
 Κάιπςε εμφδσλ επηζθεπήο πθηζηάκελεο θαηνηθίαο
 Γαπάλεο νηθνζθεπήο, βαζηθψλ αλαγθψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο, ππεξεζηψλ θνηλσληθήο σθέιεηαο
 Γαπάλεο θάιπςεο θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ (πεξηιακβαλνκέλεο δηαηξνθήο θαη θαξηψλ κεηαθίλεζεο,
 Γαπάλεο γηα πξνζσξηλή αλαδνρή ελήιηθα αζηέγνπ
Β. Ππιώλαο - Δξγαζηαθή Έληαμε:
 Απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο,
 Τπνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία επηρείξεζεο, ζπλεηαηξηζκνχ ή απηναπαζρφιεζε
 Απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
 Voucher θαηάξηηζεο
Έσο ηηο 13 Οθησβξίνπ,
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ
ππνβνιή Αηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο ζην ΔΙΔΑΓ
ππνβιήζεθαλ 64 ζπλνιηθά Αηηήζεηο.

Πιεξνθνξίεο

ΔΙΔΑΓ: www.eiead.gr
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ΠΡΟΚΛΗΗ A’

ΠΡΟΚΛΗΗ Β’΄ & Γ’΄

ε ζπλέρεηα απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ ΔΙΔΑΓ, παξαηείλεηαη
ε πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηεο Πξφζθιεζεο Α’ «χληαμε Κιαδηθψλ ρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα εληφο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
« Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», κέρξη 30/06/2015.
Γηα ηελ ππνβνιή θαθέινπ απνπιεξσκήο ε παξάηαζε
απνθαζίζζεθε λα είλαη έσο 30/08/2015.

Αλαθνηλψλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα
ηηο Πξνζθιήζεηο Β’ θαη Γ’ γίλνληαη δεθηέο νη δαπάλεο
θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πνπ έρνπλ ηηκνινγεζεί
θαη έρνπλ εμνθιεζεί ην αξγφηεξν σο ηελ 30ε Ννεκβξίνπ
2014.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέισλ απνπιεξσκήο γηα ην ζχλνιν ησλ αμφλσλ νξίδεηαη ε 31
Ιαλνπαξίνπ 2015.

ΠΑΡΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΑΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Β’

ΠΡΟΚΛΗΕΙ Β’& Γ’

ΑΠΕΝΣΑΞΕΙ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟ & ΕΝΣΤΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ, νη νδεγίεο γηα
ηελ απνπιεξσκή ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην
πιαίζην ησλ πξνζθιήζεσλ Β’ θαη Γ’.
Οη Γηθαηνχρνη ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ
Αίηεκα Απνπιεξσκήο Πξάμεο ζηνλ ΔΦΓ ΔΙΔΑΓ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε ηνπ
Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ.
Σν Δ.Ι.Δ.Α.Γ. σο ΔΦΓ, πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή ησλ
πιεξσκψλ, κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο θαη θαηφπηλ ππνβνιήο απφ ηελ επηρείξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ
δειψζεσλ, ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ νηθνλνκηθψλ αηηεκάησλ πιεξσκήο.
Δηδηθφηεξα πξνβαίλεη ζηελ πηζηνπνίεζε :
ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ έιεγρν δειαδή ησλ
δαπαλψλ κε βάζε ηα ππνβιεζέληα παξαζηαηηθά,
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν

ΗΜΕΡΙΔΑ

Αλαξηήζεθε ζηηο 20/10/2014 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΔΙΔΑΓ, ν θαηάινγνο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηνπο νπνίνπο
ππήξμε αλάθιεζε απφ ην Γ.. ΔΙΔΑΓ ηεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο πινπνίεζεο έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο: «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠΑΝΑΓ), θαη’ εθαξκνγή ηεο
εγθπθιίνπ “Οδεγίεο δηαρείξηζεο γηα ηα έηε 2013-2015 &
πξνεηνηκαζία θιεηζίκαηνο/ αλαζεψξεζε 2013 ησλ Δ.Π.
ηνπ ΔΠΑ” - Κιείζηκν ΟΠ ζε λέεο εληάμεηο έξγσλ (αξ.
πξση. ΔΤ ΔΔΠ 17917/14-04-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο), Άμνλαο 04, 05 θαη
06».
Πίλαθαο 1: Απεληάμεηο Πξόζθιεζεο Β’

ΆΞΟΝΔ

ΑΡ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Άμνλαο 4

1636

Άμνλαο 5

1049

-Οηθεηνζειήο απνρψξεζε ή
- Με ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο
θαηάξηηζεο(ππνρξεσηηθή δξάζε)

Άμνλαο 6

170

ύλνιν

2855

.

“European Minimum Income Network (EMIN)” : «Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζόδεκα ζηελ Διιάδα: Πξνζδνθίεο θαη Πξνθιήζεηο»
Αζήλα, 01/10/2014
Ο Γξ. . Γαβξφγινπ, Γηεπζπληήο Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ θαη Γηεζλψλ Γηθηχσλ, ζπκκεηείρε ηελ Σεηάξηε 1ε Οθησβξίνπ 2014 ζηε «πλάληεζε
δηαβνχιεπζεο γηα ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο (EMIN). Η πλάληεζε αζρνιήζεθε κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ:1. Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα θαη πλέξγηεο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ, 2. Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα θαη ν Ρφινο ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, 3. Πξνυπνινγηζκνί Αλαθνξάο (Reference Budgets):Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ΔΔΔ. Tν
EMIN ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πινπνηείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο
θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ δηθηχσλ. Πιεξνθνξίεο: http://www.antipoverty.gr/
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Επικαιρότητα
ERASMUS+ : AQUAVET Project

“Strategic Partnership for the development of a VET course on
.
water efficiency technologies for water technicians”
1ο Kick-off Meeting,
9-10 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα

ηηο 9 θαη 10 Οθησβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ε
πξψηε ζπλάληεζε εξγαζίαο, ηνπ δηαθξαηηθνχ ζρήκαηνο πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο
Erasmus+, κε ηίηιν «Strategic Partnership for the
. development
of a VET course on water efficiency technologies for water
technicians» θαη κε ην αθξσλχκην «AQUAVET».
Σν πξφγξακκα πνπ εγθξίζεθε, ζηηο 23/07/2014 απφ ηελ
αξκφδηα εζληθή αξρή ην ΙΚΤ έρεη ωο δηαθξαηηθνύο εηαίξνπο :
Διιάδα: Promea, (Hellenic Society for the Promotion of
Research and Development Methodologies), πληνληζηήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
ΔΙΔΑΓ, Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ
Ηλωκέλν Βαζίιεην: NSAET, National Skills Academy for
Environmental Technologies
Ιζπαλία: CONAIF, Confederacion Nacional De Asociaciones
De Instaladores Y Fluidos θαν
Οιιαλδία: WWA, Stichting Wateropleidingen
Σν έξγν AQUAVET απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο θνξέσλ γηα
ηε ζχλδεζε εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε
θχξηνπο ζηφρνπο:
 ηελ παξνρή ελφο επηθπξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
γηα ηηο ηερλνινγίεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπ λεξνχ γηα ηνπο
ηερληθνχο ηνπ λεξνχ
 ηελ επαλαθαηάξηηζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
ηερληθψλ λεξνχ ζηηο "πξάζηλεο" δεμηφηεηεο κε αλνηθηή πξφζβαζε ζε θαηλνηφκα δηδαθηηθά κέζα θαη κνληέιν on-line
εθπαίδεπζεο
 ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ πφξσλ θαη θαηεπζπληήξησλ
γξακκψλ γηα ηνπο παξφρνπο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο θαηάξηηζεο ζε απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγίεο λεξνχ
ηε ζπκβνιή ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ
θηλεηηθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ πξνζφλησλ ζηνπο ηερλίηεο
λεξνχ
Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξία έηε, απφ 01/09/2014
έωο 31/08/2017.

Kick off meeting : δηαθξαηηθή νκάδα ηνπ Project Aquavet,
Σν ΔΙΔΑΓ πξνβιέπεηαη λα έρεη ελεξγφ ξφιν ζε κηα ζεηξά απφ
δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο: αληαπφθξηζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ κε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔΠΠ) θαη ην
Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΠ),
ζπζηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλή αμηνπνίεζε θαη ελζσκάησζε
ησλ απνηειεζκάησλ AQUAVET, αλάπηπμε κλεκνλίνπ
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θνηλή αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, νξγάλσζε πελζήκεξνπ ζεκηλαξίνπ
εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ Διιάδα, νξγάλσζε εκέξαο
πιεξνθφξεζεο γηα ην πξφγξακκα ζηελ Διιάδα θ.ά
Σν Erasmus+ είλαη ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Καηάξηηζε, ηε
Νενιαία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ γηα ην δηάζηεκα 2014-2020.
ηφρνο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο, θαζψο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ
ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο.
Μέζσ ηνπ Erasmus+ πάλσ απφ 4 εθαηνκκχξηα
Δπξσπαίνη ζα κπνξέζνπλ λα ζπνπδάζνπλ, λα
επηκνξθσζνχλ, λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή πείξα
θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξάζεηο εζεινληηζκνχ
ζην εμσηεξηθφ.
Σν Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΙΚΤ) είλαη Δζληθή
Μνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+
πιελ ηνπ ηνκέα ηεο Νενιαίαο.

Πιεξνθνξίεο : www.eiead.gr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/index_el.htm
http://www.iky.gr/
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Μελέτες- Εκθέσεις
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΙΕΑΔ, 2013
ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γεκνζηεχηεθε ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ ΔΙΔΑΓ 2013
«Δξγαζία θαη Απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα», ε
νπνία είλαη πξνζβάζηκε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ www.eiead.gr.
H έθζεζε εθδίδεηαη γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο
θαη πξνζδνθά λα ελεκεξψζεη ηνπο θνξείο
ράξαμεο θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ
αγνξά εξγαζίαο, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε θαη γεληθφηεξα ηνπο θνξείο πνπ
αζρνινχληαη κε ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο, αιιά
θαη θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ζέκαηα ηεο αγνξάο
εξγαζίαο εληφο ή εθηφο Διιάδαο.
Με ηε ζεκαηνινγία ηεο θαιχπηεη ηφζν ηηο
εμειίμεηο ζηα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο
φζν θαη άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία θαζψο θαη
ζέκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε
δηά βίνπ κάζεζε.
Η θεηηλή έθζεζε πξνινγίδεηαη απφ ηνλ
Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Πξφλνηαο, Β. Κεγθέξνγινπ θαη ηνλ Πξφεδξν
ηνπ ΔΙΔΑΓ, θαζεγεηή Κ. Π. Αλαγλσζηφπνπιν. Σα
θείκελα ηεο έθζεζεο ππνγξάθνπλ νη κειεηεηέο
ηνπ ηλζηηηνχηνπ ελψ έλα θεθάιαην έρεη γξαθηεί
απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά
Πιάησλα Σήλην. Η επηκέιεηα ηεο έθδνζεο έγηλε
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΙΔΑΓ, θαζεγεηή Κ.Π.
Αλαγλσζηφπνπιν θαη ηε Γηεπζχληξηα Αλάιπζεο
Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ
ΔΙΔΑΓ, Ο. Κακηληψηε.

πλνπηηθόο Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ
χλνςε
Summary
ΜΔΡΟ Ι

1.Σν καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην ην 2014: κηα αλάγλσζε θαη
εξκελεία

2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ
Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Πεγή: Eurostat
- Data Explorer απαζρφιεζεο
3. Η κπζηεξηψδεο κείσζε
ηεο πξνζσξηλήο

Γηάγξακκα
Δμέιημε &ζηελ
ηάζεπεξίνδν
ηνπ θόζηνπο
4. Η πξνζαξκνγή ηνπ
θφζηνπο2:εξγαζίαο
ηεο

θξίζεο

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξωδώλε

5. Δμέιημε πιεπξψλ ησλ (αηνκηθψλ) εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
ζην δηάζηεκα 2007-2012, κέζα απφ ηηο Δηήζηεο «Δθζέζεηο
Πεπξαγκέλσλ» ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηηο «Δξγαηηθέο
δηαθνξέο»

6. Δμέιημε επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ζην δηάζηεκα
2007-2012, κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ΔΠΔ

7.Οη εμειίμεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Δπξψπε θαη
ζηελ Διιάδα θαηά ην 2013

ΜΔΡΟ ΙΙ

Πεγή: Eurostat - Data Explorer

8. Η εζηθή/ςπρνινγηθή παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο
9. Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο
10. πλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε: κεγάιεο
πξνζδνθίεο, θησρά απνηειέζκαηα

11. Γπτθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο: δεηήκαηα
εθαξκνγήο ηνπ ζηελ Διιάδα

12. Απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο

Δηήζηα Έθζεζε , ΔΙΔΑΓ, 2013: www.eiead.gr
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υνέδρια - Ημερίδες

ΤΝΔΙΑΚΕΨΗ Friedrich Ebert Stiftung
«Από το σχολείο στην Εργασία- Η σχέση μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης και απασχόλησης»
Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2014, Cedefop

Η Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ ΔΙΔΑΓ, Γξ. Υξχζα Πατδνχζε,
ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε ζηε πλδηάζθεςε πνπ δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Friedrich
Ebert, ζηηο 13 Οθησβξίνπ, ζηε Θεζζαινλίθε, κε ζέκα «Η ζσέζη μεηαξύ
επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ & καηάπηιζηρ και απαζσόληζηρ».
ην θέληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο πλδηάζθεςεο ηέζεθε ε αληηκεηψπηζε ηεο
πςειήο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ην κέιινλ ηεο λέαο γεληάο, ζε ζρέζε κε ηε ζχλδεζε
εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο. Βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ
ηε πλδηάζθεςε ήηαλ νη γεληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα, νη Δπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο
Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία, πκκαρία γηα ηε Μαζεηεία, ε εμέιημε ηνπο θαη δεηήκαηα
.εθαξκνγήο ηνπο ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δχν παξάιιεια εξγαζηήξηα πνπ αζρνιήζεθαλ αθελφο, κε ηηο ειιελνγεξκαληθέο
ζπλεξγαζίεο ζην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο, αθεηέξνπ κε
ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επήιζαλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο.
Η εηζήγεζε ηεο θ. Πατδνχζε κε ηίηιν «Πποζεγγίζειρ για ηην Επαγγελμαηική Εκπαίδεςζη & Μαθηηεία :Εμπόδια και Εςκαιπίερ για ηην
πποώθηζή ηοςρ ζηην Ελλάδα», βαζίζζεθε ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηξηψλ δεηεκάησλ πνπ δηαηξέρνπλ ηε ζχγρξνλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/καζεηεία: α. ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/καζεηεία σο ππνδεέζηεξεο απφ ηελ εθπαίδεπζε
ζην γεληθφ ιχθεην θαη κε ρακειφηεξν θνηλσληθφ «θχξνο», β. ηε ζρέζε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο/καζεηείαο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
γ. ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/καζεηεία. Απφ ην ΔΙΔΑΓ, παξεπξέζε, επίζεο ν Γηεπζπληήο Δλεξγεηηθψλ
Πνιηηηθψλ θαη Γηεζλψλ Γηθηχσλ, Γξ. Γαβξφγινπ.
Πιεξνθνξίεο: http://www.fes-athens.org/

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«Προκλήσεις της πιλοτικής εφαρμογής του υστήματος Ελαχίστου Εισοδήματος
στην Ελλάδα»
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

Η Γξ. Ο. Κακηληψηε, Γηεπζχληξηα Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη ε Υ. Σζηάκα, ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο
Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ζπκκεηείραλ ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν «Πξνθιήζεηο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
πζηήκαηνο Διαρίζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα» πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην
Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ θαη ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζελψλ. Σα ζέκαηα ηεο Ηκεξίδαο επηθεληξψζεθαλ ζε
δχν ελφηεηεο: 1ν) ζηηο θξίζηκεο πηπρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ πζηήκαηνο Διαρίζηνπ Δηζνδήκαηνο θαη
ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη 2ν) ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία θαη ηηο ηδενινγηθέο βάζεηο αλαθνξάο ηνπ ζεζκνχ.
τοιχεία eNewsletter
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινοσ Δσναμικού (ΕΙΕΑΔ)
Κσζηή Παιακά 6-8, 11141 Αζήλα, ηει. 210 2120700, www.eiead.gr, info@eiead.gr
Δθδφηεο: Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηφπνπινο, Πξφεδξνο-Γεληθφο Γηεπζπληήο ΔΙΔΑΓ
Τπεχζπλε έθδνζεο & ζρεδηαζκνχ: Γξ. Υξχζα Πατδνχζε, Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο ΔΙΔΑΓ

6

