
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 

Από την προηγούμενη επικοινωνία μας,  

το ΕΙΕΑΔ δραστηριοποιήθηκε, εκτός των  

άλλων, στα εξής: (α) Συνεχίζεται με ταχε ίς  

ρυθμούς η υλοποίηση των έργων των  

τριών προσκλήσεων Α, Β,  και Γ, η  δε ροή  

των πληρωμών είναι συνεχής. (β) Ολο-

κληρώθηκε ο Κατάλογος Ευρωπαϊκών  

και Εθνικών Φορέων για ΔΒΜ και ΣΕΚ  

ύστερα από διεξοδική έρευνα της Διεύ-

θυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης του  

ΕΙΕΑΔ.Ο κατάλογος, που περιλαμβάνει 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δίκτυα και 

εθνικούς φορείς  που  δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της  Διά Βίου Μάθησης  (ΔΒΜ)  

και της Συνεχιζόμενης Επαγ-γελματικής  

Κατάρτισης (ΣΕΚ), ασφαλώς 

θα αποτελέσε ι ένα χρήσιμο εργαλείο  

σε όσους ασχολούνται με τα σχετικά 

θέματα. (γ) Πραγματοποιήθηκε, επί-

σης, με επιτυχία workshop που διορ-

γάνωσε το ΕΙΕΑΔ με αντικείμενο το 

Ελάχ ιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), 

ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής του  

μέτρου και με τη συμμετοχή υψηλού  

επιπέδου ε ιδικών. Προσδοκούμε, ότι 

τα πορίσματα του workshop, τα οποία 

θα κυκλοφορήσουν  σύντομα, θα ε ίναι 

χρήσιμα σε όσους εμπλέκονται στη  

μελέτη ή/και στην εφαρμογή του 

συστήματος του ΕΕΕ στη χώρα μας.  

 

 

Καθηγητής  Κ. Π. Αναγνωστόπουλος  

Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής ΕΙΕΑΔ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΝΕΑ ΕΙΕΑΔ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
για μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις εντός της οικονομικής 

κρίσης 
..................................................σελ.2 

Eλάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

workshop  ΕΙΕΑΔ 
……………………………………σελ.5 

1  

Οι δρόμοι της ανάκαμψης: 

σενάρια για τις δεξιότητες και 

την αγορά εργασίας το 2025 

 

Στο πρόσφατο ενημερωτικό σημε ίωμα 

(Ιούν ιος 2013) , του Ευρωπαϊκού  

Κέντρου για την Αν άπτυξη της Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης (Cedefop)  

παρουσιάζονται οι προγνώσεις του  

φορέα για το κρίσιμο θέμα της  

προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων έως  

το 2025, σε σχέση με τις οικονομικές  

προοπτικές και τις δημογραφικές προ-

βλέψεις.  Σύμφων α με  αυτές, στην  

περίπτωση της ταχε ίας  και σημα-

ντικής βελτίωσης της οικονομίας, θα 

δημιουργηθε ί αύξηση της απασχό-

λησης  και οι νέες θέσε ις  εργασίας θα 

προϋποθέτουν, στην  πλε ιονότητά 

τους, υψηλότερες δεξιότητες και  προ-

σόντα.  Επίσης, προβλέπεται ότι θα 

αυξάνονται, ολοένα και περισσότερο  

οι θέσε ις, οι οποίες  δεν μπορούν  ν α 

υποκατασταθούν  από την τεχνολογία,  

την υπεργολαβία ή τις  οργαν ωτικές  

/διοικητικές αλλαγές.  Οι θέσε ις  αυτές  

είν αι θέσε ις που προϋποθέτουν σκέ-

ψη, επικοινων ία, οργάνωση και λήψη 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Κατάλογος Ευρωπαϊκών 

Oργανισμών, 

Δικτύων & Εθνικών Φορέων 

για τη ΣΕΚ 
…………………………..……..…σελ.4 

 

 

 

 

 

 

αποφάσεων από τον εργαζόμενο. Στην 

περίπτωση της παρατεταμένης οικο-

νομικής ύφεσης, τα χαμηλά ποσοστά των 

συνολικών ευκαιριών απασχόλησης θα 

αφορούν εξίσου τόσο τις μεσαίου, όσο και 

υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Ωστόσο και 

σε αυτή  την περίπτωση, η πολυπλοκότητα 

των εργασιών, η οποία φαίνεται να 

αυξάνεται με τα χρόνια, θα απαιτε ί νέες 

δεξιότητες, ακόμα και για εργασίες που πα- 

ραδοσιακά απαιτούσαν χαμηλά 

προσόντα/δεξιότητες.  Το βασικότε-

ρο συμπέρασμα που απορρέει 

σύμφωνα με το Cedefop, είναι η  

αναγκαιότητα για συνεχή ανάπτυξη  

αλλά και χρήση των κατάλληλων  

δεξιοτήτων  τόσο από  το εργατικό  

δυναμικό, το οποίο θα έχει πλέον 

μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, όσο  

και από την πολιτε ία και τις  

επιχειρήσεις.   

 

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο: 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Fi

les/9081_el.pdf 

 

  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_el.pdf


2 

eNewsletter 
Νέα του ΕΙΕΑΔ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Στις 4 Απριλίου  2013 ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ με  

ανακοίνωσή του, κάλεσε τους  

δικαιούχους της Πρόσκλησης Β’ να 

ανταποκριθούν στην κατάθεση των  

απαραίτητων δικαιολογητικών, ανα-

λόγως του τρόπου πληρωμής που  

έχουν επιλέξει, για την καταβολή της α’ 

δόσης του υλοποιούμενου έργου.  

Η πληρωμή της α’ δόσης δύν αται ν α 

ξεκινήσε ι άμεσα για όσες επιχειρήσεις  

προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιο-

λογητικά και σε συνέχεια της εκτα-

μίευσης ποσού 8 εκ ευρώ, που  

πραγματοποιήθηκε για τον δικαιούχο  

ΕΙΕΑΔ, στις 19 Ιουνίου 2013. Έως 

σήμερα έχουν υποβληθεί 1.000 

περίπου αιτήματα πληρωμής, συνο-

λικού ποσού 6 εκ. ευρώ.  

Επίσης,  στις  16 Απριλίου  2013, κλή-

θηκαν οι επιχειρήσε ις του Άξονα 6, να 

καταθέσουν το σύνολο των δικαι-

ολογητικών τους, προκειμένου να 

ολοκληρωθε ί η συμβασιοποίηση  των  

έργων αυτών, εντός του Ιουν ίου και στη  

συνέχεια να ξεκινήσε ι η υλοποίηση των  

προγραμμάτων κατάρτισης και συμ-

βουλευτικής. 

 

. 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Ταχεία ε ίναι η πρόοδος υλοποίησης  

των έργων της Πρόσκλησης Α’ που  

αφορά «Σύνταξη  Κλαδικών Σχεδίων  

Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών  

και Πολύ Μικρών Επιχε ιρήσεων που  

Απασχολούν 1-49 άτομα εντός της 

Οικονομικής Κρίσης». 

Συγκεκριμένα, κατά το τρέχον διάστημα  

καταβλήθηκε το 50%  του εγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  για τα έργα 48, επι-

πλέον, κλαδικών φορέων, ενώ εξελίσ-

σεται, σύμφωνα με το προβλεπόμενο  

χρονοδιάγραμμα, ο  έλεγχος των επικαι-

ροποιημένων σχεδίων διαρθρωτικής  

προσαρμογής  12 κλαδικών φορέων του  

άξονα 6, ώστε σε άμεσο χρόνο να δοθε ί 

και σε αυτούς η προκαταβολή του 50% .  

Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγ-

χοι, αφενός στην έναρξη δράσεων  

κατάρτισης σε 85 κλαδικούς φορείς (οι 

οποίοι υπέβαλαν έναρξη πριν τη  

λειτουργία του  ηλεκτρονικού συστή-

ματος), αφετέρου στα παραδοτέα που  

αφορούν το κομμάτι της συμβου-

λευτικής της Πρόσκλησης Β’, σύμφωνα 

με το επικαιροποιημένο σχέδιο που  έχει 

κατατεθεί από τους φορείς. 

 Προετοιμασία και 
έλεγχος των 
δικαιολογητικών ώστε  
να προχωρήσει η 
πληρωμή 134 
αξιολογητών 
 

 

 

 

Κατηγορία Αριθμός 

Προγράμματα 
κατάρτισης 682 

Ωφελούμενοι/ 
Εργαζόμενοι/ 16.194 

   Εκπαιδευτές 
             

        3.600 

   Δομές κατάρτισης         1.550 

 Πίνακας 1-Εξέλιξη Πρόσκλησης Β΄ σε αριθμούς  

 

Συνολικά, ο άξονας 6 περιλαμβάνει 13 

κλαδικά σχέδια με 518 επιχειρήσε ις (σε 

αυτές προστίθενται από μεταφορά 3 

επιχειρήσεις επιπλέον, από  3 σχέδια 

του άξονα 5). 

Παράλληλα,  στην παρούσα φάση  

υλοποιούνται 682 Προγράμματα Κα-

τάρτισης, στα οποία συμμετέχουν 

16.194 ωφελούμενοι/εργαζόμενοι. 

 

Πληρωμή Αξιολογητών Προσκλήσεων Α’, Β’ & Γ 

Το ΕΙΕΑΔ, ανακοινώνει ότι στο αμέσως 

προσεχές διάστημα  πρόκειται  να καταβλη-

θούν οι αποζημιώσες στους/στις αξιολογη-

τές/τριες των προτάσεων που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο των  Προσκλήσεων Α’, Β’ και Γ’ 

για τη διαρθρωτική προσαρμογή  Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.  Θα υπάρξει  

σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του  

φορέα.   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ 

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Στην Πρόσκληση Γ’ «Διαρθρωτική  

προσαρμογή εργαζομένων Μικρών  

Επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 

άτομα  εντός της οικονομικής κρίσης»  

(κρατική ενίσχυση) συνολικού προϋπο-

λογισμού  73.700.000 €, κλήθηκαν από  

τον ΕΦΔ/ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 

ατόμων που επιθυμούσαν να υποβάλ-

λουν αυτοτελώς Σχέδιο  Διαρθρωτικής  

Προσαρμογής. Από τις συνολικά 827 

προτάσεις  που υποβλήθηκαν, προκρί-

θηκαν προς ένταξη 744.  

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθε ί 

η συμβασιοποίηση του 80%  των 

σχεδίων (υπό τους άξονες 4, 5 και 6),  

με συνολικό προϋπολογισμό  

56.000.000 ευρώ.  

Παράλληλα, έχει επιτευχθεί η έναρξη  

υλοποίησης 512 προγραμμάτων κα-

τάρτισης με 1.243 τμήματα για 8.110 

καταρτιζόμενους.  

Εντός του 2013 έχουν καταβληθε ί 

πληρωμές ύψους  9.000.000 ευρώ, η δε  

 

 

 

 

 

 

  

  Δράσεις κατά της ανεργίας των Νέων 

 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (Μάϊος  2013) της Eurostat,  οι άνεργοι νέοι, ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανήλθαν σε 5,501 

εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 3,531 εκατομμύρια αφορούν στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η  

Ελλάδα, περισσότεροι από τους μισούς νέους που θέλουν να εργαστούν, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Τ α στοιχεία της Eurostat 

δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους καταγράφονται στην Ελλάδα (59,2%  Μάρτιος), στην Ισπαν ία (56,5% ) και 

στην Πορτογαλία (42,1% ) και τα χαμηλότερα ποσοστά στη Γερμανία (7,6% ), την Αυστρία (8,7% ) και στην Ολλανδία (10,6% ).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη  αυτά τα  δεδομένα και μπροστά στον κίνδυνο «να χαθε ί μια γενιά», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  καλε ί τις χώρες  

μέλη για ανάληψη δράσεων κατά της  ανεργίας των νέων, προτε ίνοντας μια σειρά από μέτρα και ζητώντας από  τα κράτη μέλη  να 

υλοποιήσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη συμφωνηθεί, όπως η Εγγύηση για τους Νέους (Youth Guarantee). Η πρωτοβουλία 

αυτή επιδιώκε ι να διασφαλίσε ι ότι οι νέοι έως 25 ετών έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καλές θέσεις εργασίας, αλλά και 

πρόσβαση σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση,  μαθητε ία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή  που  

τελειώνουν/εγκαταλε ίπουν  το  σχολε ίο ή   χάνουν τη δουλε ιά τους.  Άλλες προτεινόμενες δράσεις  ε ίναι η  ακόμα μεγαλύτερη  υποστήριξη  

της ενδοκοινοτικής κινητικότητας, αλλά και μέτρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο  άμεσο  μέλλον, ιδιαίτερα από τις  Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Για την άμεση αντιμετώπιση  του κρίσιμου  αυτού ευρωπαϊκού προβλήματος,  η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  προτε ίνει μάλιστα να διατεθούν, 

άμεσα, το διάστημα 2014-2015, τα 6 δισ. ευρώ που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αντί να 

κατανεμηθούν στην επόμενη επταετή χρηματοδοτική περίοδο της ΕΕ, όπως είχε αρχ ικά σχεδιαστεί. (Βλέπε αναλυτικότερα στο:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_en.pdf) 

 

 

 

 

     Πίνακας 2- Εξέλιξη Πρόσκλησης Γ’ σε αριθμούς  

.  

Κατηγορία  Αριθμός 

 Συμβασιοποίηση 
 80% (των  

εγκεκριμέν ων 

σχεδίων) 
Συν ολικός 

Προϋπολογισμός 56.000.000 € 
Προγράμματα 

Κατάρτισης  512 
Τμήματα 

Κατάρτισης 1.243 

 Ωφελούμενοι  8.110  

 

  

ροή καταβολής πληρωμών είναι 

συνεχής και τακτική  υπό την αίρεση  

της διαθεσιμότητας κεφαλαίων. 

Σημειώνεται ότι από 27.05.2013, για 

την καταβολή  των πληρωμών όλων 

των δόσεων του Γ’ τρόπου πληρωμής  

(εκτός της αποπληρωμής), γίνεται  

αποκλε ιστικά χρήση «εντύπου πε-

ριοδικής έκθεσης»,  το οποίο ε ίναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του  

ΕΙΕΑΔ.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  

Ευρωπαϊκών 

Οργανισμών, Δικτύων & 

Εθνικών Φορέων για τη 

Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική 

Κατάρτιση 
 

Τον Απρίλιο του 2013, εκδόθηκε από το  

ΕΙΕΑΔ,  «κατάλογος» σε ηλεκτρον ική 

μορφή, που περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς 

οργαν ισμούς, δίκτυα και εθνικούς 

φορείς που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της Διά Βίου Μάθησης και της  

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (ΣΕΚ). Ο «κατάλογος» αποτελε ί το  

πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας  

ευρύτερης, ηλεκτρονικής βάσης διε-

θνών, ευρωπαϊκών και εθνικών φο-

ρέων, που διαμορφώνουν και επηρε-

άζουν το τοπίο της  συνεχιζόμενης επαγ-

γελματικής κατάρτισης προς  την 

«Ευρώπη 2020».  

Η πρώτη αυτή αποτύπωση των φορέων 

αναδεικνύει τον καίριο  ρόλο  που έχουν 

στις χώρες μέλη της ΕΕ-27 η 

επιστημον ική υποστήριξη, η συνεχής 

παρακολούθηση, η τεκμηρίωση και η  

έρευνα στον τομέα της Διά Βίου  

Μάθησης,   για την ανάπτυξη στρατη-

γικών και την παραγωγή πολιτικών στη   

σύνδεση  της κατάρτισης με την 

απασχόληση. 

Ένα δεύτερο σημείο που αναδεικνύεται, 

είναι ότι οι φορείς αυτοί τείνουν να 

έχουν, παρά τις διαφορές που παρου-

σιάζονται από χώρα σε χώρα,  κοινή 

αντίληψη για τη  σημασία και την 

ανάπτυξη  της Διά Βίου Μάθησης στο  

σύγχρονο ευρωπαϊκό  χώρο. Κοινή 

πεποίθηση είν αι, για παράδε ιγμα, ότι η  

ΔΒΜ συμβάλλε ι στην προσωπική  

ανάπτυξη και ενεργό συμμετοχή στην 

κοινων ία των πολιτών, είναι βασική  

προϋπόθεση για την είσοδο και 

παραμονή στην αγορά εργασίας, και 

αποτελε ί κινητήριο μοχλό για την 

οικονομική ανάπτυξη και την αντα-

γωνιστικότητα.  
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Ο «κατάλογος» αναπτύσσεται σε δύο  

μέρη: στο πρώτο μέρος καταγράφονται οι 

ευρωπαϊκοί οργαν ισμοί και δίκτυα που  

λετουργούν ως ομπρέλα, της οποίας οι 

«αντένες» απλώνονται σε χώρες-μέλη  της  

ΕΕ-27 και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με  

την επαγγελματική  κατάρτιση.  Συνολικά,  

καταγράφησαν δέκα (10) φορείς στην 

κατηγορία «ευρωπαϊκά δίκτυα» και τρείς  

(3) φορείς στην κατηγορία «ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί». 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνε ι φορείς,  

ως επί το πλε ίστον δημοσίου συμφέ-

ροντος, που δραστηριοποιούνται στις  

χώρες–μέλη της ΕΕ-27, οι οποίοι έχουν ως  

βασικό στόχο το σχεδιασμό πολιτικών,  

την ανάπτυξη  και την προαγωγή της διά 

βίου μάθησης και τη σύνδεσή της με την 

απασχόληση, μέσω μελετών και 

αναλύσεων, αλλά και προγραμμάτων,  

παροχής πληροφοριών, ενεργειών ευαι-

σθητοποίησης. Η παρουσίαση αφορά 

πενήντα τρεις (53) φορείς, από ένα έως  

τρεις φορείς ανά χώρα μέλος της  Ε.Ε.,  οι 

οποίοι έχουν επιτελικό και ερευνητικό,  

κατά κύριο λόγο έργο.   

Στην έκδοση δίνονται πληροφορίες για 

τους σκοπούς και τα κύρια αντικε ίμενα 

που πραγματεύονται, καθώς και στοιχεία 

επικοινωνίας τους.  
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Ο κατάλογος είναι αναρτημένος  
στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ. 

www.eiead.gr 

 

Ενδεικτικά στον κατάλογο περιλαμ-

βάνονται: 

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

 EACEA -Eurydice unit 

 EAEA - European Association for  

the Education of Adults 

 ELGPN -European Life long 

Guidance Policy Network 

 EUCIS –LLL -Τhe European Civil 

Society Platform on Lifelong 

Learning 

 EUproVET-  European Providers of 

Vocational Education & Training 

 EURES - European Employ ment 

Services 

 EUROGUIDANCE 

 PLOTEUS (Portal on Learning 

Opportunities throughout the 

European Space) 

 EVTA - European Vocational 

Training Association 

 ReferNet 

 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 

 CEDEFOP - European 

Centre for the Development 

of Vocational Training 

 CRELL-Centre for Research 

on Lifelong Learning 

 ETF-European Training 

Foundation 

 

http://www.eiead.gr/
http://www.eiead.gr/
http://www.eiead.gr/
http://www.eiead.gr/
http://www.eiead.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή 19.05.2013 υλοποιήθηκε  

με επιτυχία workshop που διοργάνωσε το 

ΕΙΕΑΔ με θέμα: «Ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα (ΕΕΕ): προσεγγίσε ις και 

προτάσεις ενόψει της πιλοτικής εφαρ-

μογής του μέτρου».  

Στο workshop που πραγματοποιήθηκε   

στο ξενοδοχείο Τ ιτάνια στην Αθήνα,  

συμμετείχαν 40 προσκεκλημένοι, οι 

οποίοι εμπλέκονται στη  μελέτη ή στην  

εφαρμογή του συστήματος του ελάχιστου  

εγγυημένου εισοδήματος.  

Συγκεκριμένα, προσκλήθηκαν να συμ-

μετάσχουν ερευνητές-μελετητές του θε-

σμού του ελάχ ιστου εγγυημένου εισο-

δήματος, εκπρόσωποι της δημόσιας  

διοίκησης, που  θα κληθούν να 

συμβάλλουν στην εφαρμογή του πιλο-

τικού συστήματος στη χώρα μας και 

εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργα-

νώσεων (ΜΚΟ) που έχουν μακρόχρονη 

εμπειρία και γνώση σε θέματα κοινω-

νικού αποκλεισμού και δράσεων για 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες .  
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Στο πρώτο μέρος του workshop,  

παρουσιάστηκαν τρεις εισηγήσεις που  

έθεσαν τα κύρια σημεία-ζητήματα 

σχετικά με το  ΕΕΕ στην Ελλάδα και 

παρουσίασαν ευρωπαϊκές και διεθνείς  

εμπειρίες και «καλές πρακτικές».  

Εισηγητές  ήταν ο  Μάνος Ματσαγγάνης, 

Αναπληρωτής  Καθηγητής  στο  Οικο-

νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο 

Μιχάλης Χλέτσος, Αναπληρωτής Καθη-

γητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο 

Γαβριήλ Αμίτσης, Επίκουρος Καθηγητής  

στο ΑΤΕΙ Αθήνας. 

Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες αλ-

λά και οι τρε ις ανωτέρω εισηγητές  χω-

ρίστηκαν σε τέσσερα «τραπέζ ια εργα-

σίας», στα οποία συζητήθηκαν διεξοδικά 

ερωτήματα που ε ίχαν λάβε ι εκ των 

προτέρων, αλλά και αυτά τα οποία ανέ-

κυψαν σε συνέχεια των βασικών 

εισηγήσεων. Συντονιστές των τραπεζιών 

ήταν οι διευθυντές του  ΕΙΕΑΔ Σταύρος  

Γαβρόγλου, Ολυμπία Καμιν ιώτη,  Χρύσα 

Παϊδούση, καθώς και Θεόδωρος Μητρά- 

Οι  τρεις βασικές εισηγήσεις  του 

workshop είναι  αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ:  
www.eiead.gr 

κος, Ερευνητής της Τράπεζας της  

Ελλάδος. 

Στο τρίτο μέρος του workshop, παρου-

σιάστηκαν σε ολομέλεια τα συμπε-

ράσματα των συζητήσεων που  διεξήχ-

θησαν στις επιμέρους ομάδες.  

Με το workshop αυτό το ΕΙΕΑΔ θέλησε  

να συμβάλε ι στη δημόσια συζήτηση  

σχετικώς με την εφαρμογή του θεσμού 

του ελάχ ιστου εγγυημένου εισοδήματος  

στη χώρα μας, και ειδικότερα στην  

παροχή προτάσεων για τη βέλτιστη  

εφαρμογή της πιλοτικής φάσης του  

μέτρου το 2014. Τ α πορίσματα του  

workshop αναμένεται να κυκλοφορήσουν 

σε ειδική έκδοση που  προετοιμάζει το  

ΕΙΕΑΔ. 

Workshop  ΕΙΕΑΔ 

 

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα:  προσεγγίσεις και προτάσεις ενόψει της πιλοτικής 

εφαρμογής του μέτρου» 

                               

Aθήνα, 19 Απριλίου 2013 

 

 

http://www.eiead.gr/


 

Ημερίδα ΚΕΠΕ 

Αθήνα, 30 .05.2013 

 

Η Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργα-

σίας και Εργασιακών Σχέσεων του 

ΕΙΕΑΔ, Δρ O. Καμιν ιώτη συμμετε ίχε στην 

ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΕΠΕ στις  

30-5-2013 με θέμα «Κοινων ική συνοχή 

και οικονομική κρίση: δεδομένα,  

μαθήματα, προοπτικές ανάπτυξης».  

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας  

αφορούσαν, πρώτον, τα δίκτυα προστα-

σίας  στην εποχή της κρίσης,  δεύτερον, 

την ευημερία, τους θεσμούς και την  

κοινων ική συνοχή και τρίτον, την κρίση  

ως εφαλτήριο για αλλαγές νοοτροπίας με  

κατεύθυνση την υιοθέτηση ενός νέου 

οικονομικού μοντέλου για την έξοδο από  

την κρίση.  

Η εισήγηση της κας Καμινιώτη ε ίχε τίτλο:  

«Ατομική και κοινωνική ευημερία σε  

περίοδο οικονομικής κρίσης».  
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νών, η Αντιγόνη Λυμπεράκη,  

Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπι-

στήμιο, ο Γιώργος Χριστοδούλου,  

Επίτιμος Πρόεδρος  της  Ελλην ικής  

Ψυχιατρικής Εταιρε ίας, η Θεώνη 

Σταθοπούλου,  Διευθύντρια Ερευνών 

στο ΕΚΚΕ,  ο Αρίστος  Δοξιάδης,  

Εταίρος στο Openfund,  η Βενετία 

Κουσία,  Πρόεδρος και Διευθύνουσα 

Σύμβουλος  της Manpower Group, 

Greece και ο Νικόλαος Φίλιππας,  

Πρόεδρος Δ.Σ.  και Επιστημον ικός  

Διευθυντής του ΚΕΠΕ. 

 

 

Επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδραση  

της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας  

με οικονομικά και εργασιακά χαρα-

κτηριστικά,  καθώς και στις  επιδράσεις  

των εργασιακών χαρακτηριστικών και 

κυρίως της ανεργίας στη σωματική και 

ψυχική υγεία. 

 

Στην ημερίδα παρουσίασαν ε ισηγήσεις  

ο Θεόδωρος Μητράκος, Ερευνητής  

στην Τράπεζα της Ελλάδος,  ο Μάνος  

Ματσαγγάνης, Αναπληρωτής καθηγη-

τής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη- 

Συνέδρια - Ημερίδες 

 

Συνέδρια - Ημερίδες 

 

2η Συνεδρίαση Συμβουλίου  

Δια Βίου Μάθησης 

Αθήνα, 28.05.2013 

 

Την Τρίτη 28 Μαΐου  2013, συνεδρίασε  

για 2η φορά το Συμβούλιο Διά Βίου  

Μάθησης  και Σύνδεσης με την  

Απασχόληση στο χώρο του Εθν ικού  

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και  

Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ).  

Η Συνεδρίαση έγινε υπό το συντον ισμό  

της Γενικής Γραμματε ίας Δια Βίου  

Μάθησης  και κλήθηκαν ν α συμμε-

τάσχουν τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου. 
 
 

 
 
 

 
 

.  
 

Αντικε ίμενο της 2ης Συνεδρίασης 

ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η  

έγκριση του «Εθν ικού Προγράμ-

ματος ΔΒΜ 2013-2015, Στρατηγικό  

Πλαίσιο». 

Οι συμμετέχοντες στις παρεμβάσε ις 

τους  αν αφέρθηκαν στη σημασία 

και την πληρότητα του Προγράμ-

ματος, καθώς και στο  γεγονός του  

έγκαιρου σχεδιασμού  του.  Επίσης,  

διατυπώθηκαν και κάποιες επι-

πλέον προτάσε ις, ενώ  εκφράστηκε  

η ευχή για την υλοποίηση του, με  

στόχο την άμεση βελτίωση της ποι- 

ότητας και της  αποτελεσματικότητας 

των προγραμμάτων και των παρε-

χόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθη-

σης και σύνδεσής τους με τις αν άγ-

κες της αγοράς εργασίας.  

 

Το ΕΙΕΑΔ συμμετέχει στο Συμ-

βούλιο ως τακτικό μέλος και εκπρο-

σωπήθηκε από τη Διευθύντρια 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Δρ.  

Χρύσα Παϊδούση.  

 

Σχετικές πληροφορίες στο:   

http://www.gsae.edu.gr/ 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/
http://www.gsae.edu.gr/

