
Ο Υπουργός Εργασίας  

κ. Π. Σκουρλέτης  

    με το νέο Πρόεδρο-Γενικό Διευθυντή 

ΕΙΕΑΔ, Αν Καθηγητή  

κ. Ε. Σπυριδάκη 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 

Το ΕΙΕΑΔ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο 

δραστηριότητας και αναδιάταξης του 

έμψυχου δυναμικού του.  

Έχοντας ήδη εξαιρετικά υψηλή τεχνογνωσία 

πάνω σε ζητήματα διαχείρισης προγραμ-

μάτων, τεκμηρίωσης και μελέτης ζητημάτων 

που άπτονται των πεδίων της αγοράς 

εργασίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού και στηριγμένο στο υψηλό 

προσοντολόγιο του έμπειρου προσωπικού 

του, επιστημονικού και διοικητικού, ανανε-

ώνει την ταυτότητά του και χαράσσει νέα 

πορεία στη γεωγραφία των σημαντικών 

ερευνητικών κέντρων της χώρας.  

Υπό την έννοια αυτή αναπλαισιώνει το 

ρόλο του αποτελώντας τον οργανικό 

επιστημονικό βραχίονα και το επιτελικό 

κέντρο εφαρμογής πολιτικής του 

Υπουργείου Εργασίας, σχεδιάζοντας 

παρεμβάσεις, συντονίζοντας έργα και 

προγράμματα, διενεργώντας μελέτες και 

έρευνα για το ακανθώδες και ενδιαφέρον 

επιστημονικό πεδίο των εργασιακών 

σχέσεων και της αγοράς εργασίας. 

Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η νέα πορεία θα 

προοικονομήσει την απαρχή ευνοϊκών και 

θετικών εξελίξεων για το Ινστιτούτο 

γεγονός που προϋποθέτει την συμμετοχή 

και εμπλοκή όλων στο νέο αυτό ξεκίνημα. 
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Ηλεκτρονική Ενημέρωση 
για τις Δράσεις του Ινστιτούτου, την Εργασία & το 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
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ΝΕΑ ΕΙΕΑΔ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  
.................................................σελ.2 

Επίσκεψη του 

Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

& Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στο 

ΕΙΕΑΔ 

Αν. Καθηγητής  Εμμανουήλ Σπυριδάκης  

Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής ΕΙΕΑΔ 

Στις 21/05/2015 ο Υπουργός 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης κ. Π. Σκουρλέτης πραγ-

ματοποίησε επίσκεψη στο 

ΕΙΕΑΔ, στο πλαίσιο του 

ανανεωμένου ενδιαφέροντος 

που η πολιτική ηγεσία 

επιδεικνύει για τον αναβαθ-

μισμένο και ανανεωμένο ρόλο 

του.  

Είναι η πρώτη σημαντική επί-

σκεψη ανώτατου πολιτειακού 

αξιωματούχου στο ΕΙΕΑΔ σε 

όλη τη διάρκεια της λει-

τουργίας του, γεγονός που 

σηματοδοτεί την απαρχή 

θετικών εξελίξεων για τον 

φορέα. 

.  

Ο κ. Υπουργός επί τη βάσει της συνεργασίας που δομεί με τον νέο Πρόεδρο-Γενικό Διευθυντή 

του Ινστιτούτου Αν. Καθηγητή Ε. Σπυριδάκη, προσδιόρισε με σαφήνεια την αναγκαιότητα 

ουσιαστικής στήριξης του ΕΙΕΑΔ και διατύπωσε εναργώς τις μεγάλες προσδοκίες του 

Υπουργείου Εργασίας για ζητήματα του πυρηνικού του ενδιαφέροντος, σε επίπεδο εφαρμογής 

πολιτικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης.  

 

Ο κ. Υπουργός συνομίλησε επίσης με τον Πρόεδρο του Σωματείου των εργαζομένων του 

ΕΙΕΑΔ, κ. Π. Κυριακούλια, ενώ άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετήσεις του προσωπικού.  

Τέλος, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν για ακόμα στενότερη και παραγωγικότερη συνεργασία στο 

άμεσο μέλλον. 



Ο αριθμός  των σχεδίων που εγκρίθηκαν προς ένταξη στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 58 και 

οι ωφελούμενοι τα 1073 άτομα.  

Στον πίνακα, που ακολουθεί βλέπουμε αναλυτικά  τα  σχέδια ανά Περιφέρεια,. Όπως ήταν 

αναμενόμενο το μεγαλύτερο, μέρος αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Αττικής.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα εγκεκριμένα σχέδια συμμετέχουν ως Δικαιούχοι: 

 

 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού 

 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  

 Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, φορείς της Εκκλησίας και  

 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστοποιημένα 

από το Υπουργείο Εργασίας,      
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», που 

προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το Σεπτέμβριο του 2014, χρηματοδοτείται 

από πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος με προϋπολογισμό 9.400.000 € και έχει 

ως αρχή διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΕΙΕΑΔ).  

Πληροφορίες: ΕΙΕΑΔ: www.eiead.gr 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αρ. Σχεδίων Προϋπολογισμός Ωφελούμενοι 

Αττική 26 4.310.000 500 

Θεσσαλονίκη 7 1.318.860 153 

Άλλες Περιφέρειες 25 3.620.400 420 

Σύνολο 58 9.249.260 1.073 

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα έχει δύο πυλώνες : 

 

Α. Πυλώνας  - Στέγαση: 

• Κάλυψη ενοικίου  

• Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας 

• Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας 

• Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης διατροφής και καρτών μετακίνησης, 

• Δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου 

 

Β. Πυλώνας  - Εργασιακή Ένταξη: 

• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 

• Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, συνεταιρισμού ή αυτοαπασχόληση  

• Απασχόληση στον αγροτικό τομέα   

• Voucher κατάρτισης 

 

http://www.eiead.gr/


ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 
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Πληροφορίες: www.eiead.gr 

Δημοσιεύθηκε στις 30/04/2015 στο ΦΕΚ (Αρ.Φ. 770/30/04/2015) η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που υπογράφουν ο συναρμόδιος υπουργός 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και η 

αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που 

συγχρηματοδοτούνται από το Τ.Ε.Β.Α. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2., «το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 

Ανθρώπινου  Δυναμικού,  (ΕΙΕΑΔ), ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού 223/2014». Οι άλλες αρχές 

διαχείρισης και ελέγχου είναι η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, του 

Υπουργείου Εργασίας ως Εθνική Αρχή Συντονισμού, η Ειδική Υπηρεσία 

Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων,  η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, η Εθνική Αρχή 

Συντονισμού του ΕΣΠΑ και ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

ΕΚΤ.  

Στις αρμοδιότητες του ΕΙΕΑΔ, περιλαμβάνονται μια σειρά από καθήκοντα, 

μεταξύ των οποίων η διαχείριση του Ε.Π., η επιλογή των Πράξεων, η 

δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

καθώς και οι επαληθεύσεις.  

 

 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους θα χρησιμοποιήσει 

ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 135 εκ. ευρώ και αποτελεί άλλο ένα βήμα στην 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας τα 

τελευταία χρόνια. Υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων 

διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω 

των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και 

δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή 

δωρεάν τροφίμων.  

 

Παράλληλα θα παρέχονται και Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των απόρων και την κοινωνική 

ενσωμάτωση τους, όπως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομική 

συνδρομή, κοινωνικά φροντιστήρια κλπ.  

 

 

Οι δράσεις του Τ.Ε.Β.Α. θα συνδυαστούν και με άλλες παρεμβάσεις για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την μείωση του αριθμού των ατόμων που 

διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Το πεδίο εφαρμογής του Τ.Ε.Β.Α. είναι στο σύνολο της χώρας. 

Βασική Υλική Συνδρομή» ορίζονται τα 

τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά, όπως 

ρουχισμός, υποδήματα, είδη υγιεινής, σχολικά 

είδη και υπνόσακοι 

 

 

 

 

 
 

«Συνοδευτικά Μέτρα»  ορίζονται, για 

παράδειγμα, η καθοδήγηση για ισορροπημένη 

διατροφή και η παροχή συμβουλών για την 

οικονομική διαχείριση, οι υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και 

κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό 

επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας 

 

 

 

 
 

 

 

«Ωφελούμενοι − Τελικοί Αποδέκτες» 

ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή 

οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων 

προσώπων που χρήζουν υλικής συνδρο− 

μής βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται με 

απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

 

http://www.eiead.gr/
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’& Γ’  

ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ& ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ  

  

Για την αποπληρωμή των έργων που έχουν υλοποιήσει  

Προγράμματα με τηλεκατάρτιση, ισχύουν τα παρακάτω   

 

Για τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση 

 

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως 

εξής: 

 

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα 

φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου 

ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών 

παρακολούθησης όλου του προγράμματος,  με σφραγίδα 

και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης 

της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν 

σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε 

για την αποπληρωμή, 

 

ή εναλλακτικά 

 

Με παρουσιολόγια σε έντυπη μορφή όπου θα φαίνονται οι 

ώρες παρακολούθησης , τα εντός-εκτός ωραρίου & τα 

εντός-εκτός επιχείρησης, με σφραγίδα και υπογραφή του 

Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής 

υλοποίησης. Τα παρουσιολόγια θα προσκομιστούν σε 

φωτοτυπίες μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την 

αποπληρωμή. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’΄ & Γ’΄ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Επικυρώθηκε από το Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ, (19/01/2015) η 

παράταση οικονομικού αντικειμένου  των Προσκλήσεων Β’ 

και Γ’ στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Διαρθρωτική 

Προσαρμογή εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απα-

σχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης», με βάση 

τις προτεινόμενες ημερομηνίες από τον ΕΦΔ, ΕΙΕΑΔ. 

Προϋπόθεση για την υποβολή φακέλων αποπληρωμής  είναι 

ότι ο ΕΦΔ δεν θα προβεί σε καμία ενεργοποίηση νέας ένταξης 

/νομικής δέσμευσης ή και έκδοσης νέας εγκριτικής απόφασης. 

Παράλληλα θα εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες  εκ-

καθάρισης/εξυγίανσης των έργων και δράσεων που υλοποιεί.  

 

 

 

Για την ασύγχρονη τηλεκατάρτιση 

 

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως 

εξής: 

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα 

φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά 

ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών 

παρακολούθησης όλου του προγράμματος, με σφραγίδα και 

υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της 

Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε 

έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την 

αποπληρωμή. 

 

Σε κάθε περίπτωση 

Θα συμπληρώνετε το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  όπου θα φαίνονται οι συνολικές 

ώρες παρακολούθησης και τα εντός-εκτός ωραρίου & εντός-εκτός επιχείρησης (για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά). 

 

Το έντυπο θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα στοιχεία θα πιστοποιούνται από τον Φορέα Κατάρτισης και θα προσκομιστεί μαζί 

με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.  

Πληροφορίες:www.eiead.gr 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

 στην έκδοση με τίτλο,  "The rebirth of the Greek labor market. Building toward 2020 after the global financial meltdown», εκδ. 

Palgrave-Macmillan, New York, που επιμελήθηκε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Ε. Πετράκης, δημοσιεύτηκε κεφάλαιο 

της Δρ Ο. Καμινιώτη, Διευθύντριας Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, με τίτλο: «The labor dynamism of the 

sectors of economic activity».  

 

 στην έκδοση του ΚΕΠΕ, με τίτλο: «Κοινωνική συνοχή και οικονομική κρίση: δεδομένα, μαθήματα και προοπτικές ανάπτυξης» 

που επιμελήθηκε η Τ. Καβουνίδη, δημοσιεύτηκε κεφάλαιο της Δρ Ο. Καμινιώτη, Διευθύντριας Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και 

Εργασιακών Σχέσεων, με τίτλο: «Ατομική και κοινωνική ευημερία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» 
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Στις 7 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, η δεύτερη συνάντηση εργασίας των εταίρων του διακρατικού σχεδίου 

με τον τίτλο «Στρατηγική Σύμπραξη για την Ανάπτυξη Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Εκπαίδευση των 

Τεχνικών Ύδρευσης στις Τεχνολογίες Αποτελεσματικής  Διαχείρισης Νερού» και με το ακρωνύμιο «AQUAVET». Κατά τη 

συνάντηση που διοργανώθηκε από το SummitSkills και συμμετείχαν εκπρόσωποι και των πέντε εταίρων του Σχεδίου, 

συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την έως σήμερα πορεία του έργου, τη συμβολή του κάθε εταίρου και τα προϊόντα 

που έχουν παραχθεί. Επίσης, εξειδικεύθηκαν οι δράσεις και το χρονοδιάγραμμα για το 3ο εξάμηνο του έργου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου σχετικά με τη ζήτηση και την προσφορά 

δεξιοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης νερού με τον, υπό εξέλιξη, σχεδιασμό των 

μαθησιακών μονάδων για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης. Με βάση τους στόχους του προγράμματος και τα 

αποτελέσματα της έρευνας, τα μαθησιακά αποτελέσματα διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες δεξιοτήτων: τις τεχνικές δεξιότητες 

(hard skills) και τις πράσινες/συμβουλευτικές δεξιότητες (soft skills). Στην παρουσίαση των δύο ομάδων, αναλύθηκαν με 

ιδιαίτερη λεπτομέρεια τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

 

Από την έναρξη του Σχεδίου AQUAVET, το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από 

ενέργειες προκειμένου το σχέδιο να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και ανταπόκριση στο ειδικό και ευρύτερο κοινό. 

Το AQUAVET διαθέτει ήδη τη δική του ιστοσελίδα, στην οποία παρουσιάζονται το σχέδιο δράσης, τα παραγόμενα 

προϊόντα, το διακρατικό σχήμα από τις 4 χώρες της ΕΕ, οι ομάδες στόχος. 

 

Στην ιστοσελίδα http://www.aquavet.eu./  παρέχεται συνεχής ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και τα προϊόντα του έργου.  

Επίσης, για τη μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα του σχεδίου, δημιουργήθηκαν λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης:  

 

    Aquaveteu  

 

 

 

   

 

 

Οι διακρατικοί εταίροι στα γραφεία όπου 

στεγάζεται το Summitskill και στα οποία 

πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας.  

 

@AquaVETeu 

ERASMUS+ : AQUAVET Project  

2ο Kick-off Meeting,  

 

7 Μαΐου 2015, Λονδίνο  

Πληροφορίες: www.eiead.gr 

http://www.aquavet.eu./
http://www.aquavet.eu./
http://www.aquavet.eu./
http://www.aquavet.eu./
http://www.aquavet.eu./
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http://www.aquavet.eu./
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http://www.aquavet.eu./
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Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)  

Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.gr, info@eiead.gr 

Εκδότης: Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Σπυριδάκης, Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής ΕΙΕΑΔ 

Υπεύθυνη έκδοσης & σχεδιασμού: Δρ. Χρύσα Παϊδούση, Διευθύντρια Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΕΙΕΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέδρια - Ημερίδες 

 

 

. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΚΥ 

«Ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και κατάρτιση»  

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο «Αμαλία»  

Η Δρ. Χρύσα Παϊδούση, Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΙΕΑΔ, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο θεματικό Συνέδριο που 

διοργάνωσε το ΙΚΥ, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος ERASMUS+ στην Ελλάδα, στις 8 Δεκεμβρίου, με θέμα 

«Ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και κατάρτιση».  

Στο Συνέδριο συμμετείχαν και ενημερώθηκαν πάνω από 150 άτομα από το χώρο της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Οι ομιλητές/τριες του Συνεδρίου, προερχόμενοι από διαφορετικούς επιστημονικούς και εργασιακούς χώρους, πρόσφεραν μια 

πλούσια και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από τους/τις κ. Γεώργιο Δουκίδη - καθηγητή 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Στέλιο Ροζάκη - αναπλ. καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Στέλιο 

Μαυρομούστακο - Αντιπρόεδρο του European Forum of Technical and Vocational Education and Training, κ. Λέοντα Γαβαλά - 

Director Spacesheep, Founding Director Member Thinkbiz, κα Ρεβέκκα Πιτσίκα - CEO People for Business, η Δρ. Δήμητρα 

Μπεχλικούδη - Σχολική Σύμβουλο ΔΕ..  

 

 

 

                                                                                                Η εισήγηση της Δρ. Παϊδούση με τίτλο «Επαγγελματική εκπαίδευση &    

                                                                                                αγορά εργασίας: εμπόδια & προοπτικές», επικεντρώθηκε στην             

                                                                                                επαγγελματική εκπαίδευση και στις προοπτικές που μπορεί να έχει  

                                                                                                για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Παρουσιάσθηκαν  

                                                                                                συνοπτικά δεδομένα και αντιλήψεις για την επαγγελματική εκπαί- 

                                                                                                δευση, τα οποία και οι οποίες δημιουργούν εμπόδια για την 

   περαιτέρω ανάπτυξή της και  διερευνήθηκαν οι προοπτικές που  

   ανοίγονται στο σημερινό εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

                    Πληροφορίες: http://www.iky.gr/nea-iky-gr/ekdiloseis-iky-gr 

 

    

 .  

 
 

 

Η Δρ Ο. Καμινιώτη, Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων συμμετείχε ως ομιλήτρια σε συνέδριο 

που συνδιοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.) και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 

τίτλο «Η επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας».  

Η εισήγηση της είχε τον τίτλο: «Απασχόληση, επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική σταδιοδρομίας».  

    Πληροφορίες: www.elesyp.gr, www.eoppep.gr  

  

 

  

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«Η επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας» 

 

Αθήνα, 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 
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