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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο
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ΜΔΛΔΣΗ: ΣΟ ΚΟΣΟ
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η. Γαβξφγινπ
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Η ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
Οι. Κακηληψηε
................................................ ελ. 5

ςγκενηπυηικά ηοισεία
γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΗΔΑΓ:
δηθαηνχρνη (επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνη
θιαδηθνί θνξείο), πξνυπνινγηζκφο θαη
δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ
αο θαισζνξίδσ ζην πξψην ελεκεξσηηθφ
δειηίν ηνπ ΔΗΔΑΓ, κε ην νπνίν ην Ηλζηηηνχην
ζα ζαο ελεκεξψλεη γηα ηηο δξάζεηο θαη ην
έξγν ηνπ, ηηο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ
δηεμάγεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα επίθαηξα ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα θαη
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θα παξέρεηαη
επίζεο ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ
εμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΔΗΔΑΓ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηα ππφ

ΕΠΑ 2007-2013 : Ε.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟΤ ΔΤΝΑΜΘΚΟΤ»
ΣΟ ΕΘΕΑΔ ΤΛΟΠΟΘΕΘ ΣΡΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΘΑ ΜΘΚΡΕ ΚΑΘ ΠΟΛΤ
ΜΘΚΡΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΜΕ 1–49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:

200.000.000 €
19.254 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΓΤΝΖΣΗΚΟΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ:

606 ΚΛΑΓΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ
60.000 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ

ΓΡΑΔΗ: ςμβοςλεςηικέρ Τπηπεζίερ και Δπαγγελμαηική Καηάπηιζη

ΜΔ ΣΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ

ηνλ ηίηιν «ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΗΚΡΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ ΔΝΣΟ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ» (ΔΠ «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΑ 2007-2013)

ηξία κεγάια πξνγξάκκαηα, ηα νπνία
εηζήιζαλ ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο.
Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηφπνπινο
Πξφεδξνο - Γεληθφο Γηεπζπληήο ΔΗΔΑΓ

Σο Δθνικό Ινζηιηούηο Δπγαζίαρ και
Ανθπώπινος Γςναμικού πξνέθπςε απφ ηε
ζπλέλσζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. (ΔΚΑΔ) θαη
Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή Πιεξνθνξηθή Α.Δ. (ΠΑΔΠ) θαη δηαζέηεη
πεξηθεξεηαθέο δνκέο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
Έρεη σο απνζηνιή λα ππνζηεξίμεη ηηο
δξάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε
εξγαιεία, κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαη λα
πξνσζήζεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε. Έρεη νξηζηεί
Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα
δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην Θεκαηηθφ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 θαη είλαη ν
ππεχζπλνο επηηειηθφο θνξέαο γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
πζηήκαηνο 1 ηνπ ΔΔΔΚΑ.
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Νέα ηος ΔΗΔΑΓ
ΠΡΟΚΛΗΗ Α’

ΠΡΟΚΛΗΗ Β’

Οινθιεξψζεθε ζηηο 27.04.2012 ε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο Α’
«χληαμε Κιαδηθψλ ρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο
Πξνζαξκνγήο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα
εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», ηνπ ΔΠ
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΑ
2007-2013. Απφ ηηο ζπλνιηθά 675 πξνηάζεηο
πνπ ππνβιήζεθαλ, πξνθξίζεθαλ 606 ζρέδηα
πξνο έληαμε, ησλ νπνίσλ ε θαηαλνκή αλά
άμνλα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίνακα 1. Οη
πίλαθεο θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ πνηνηηθή
αμηνιφγεζε αλά άμνλα κε ηα πνζά
ρξεκαηνδφηεζεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΔΑΓ www.eiead.gr.
Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ πνπ
εγθξίζεθαλ πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη εληφο ηνπ
Μαΐνπ.

Οινθιεξψζεθε ζηηο 20.04.2012 ε δηαδηθαζία
ειέγρνπ πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο
Β’ «Γηαξζξσηηθή Πξνζαξκνγή κηθξψλ
θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απαζρνινχλ 1-49 άηνκα εληφο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο». ηελ πξφζθιεζε,
ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 20.904 αιηήζειρ νη
νπνίεο ειέγρζεθαλ σο πξνο ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη
πίλαθεο κε ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΔΑΓ. Έρεη
ήδε νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο ελζηάζεσλ
θαη εληφο ηνπ Μαΐνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ηα
ηειηθά απνηειέζκαηα κε ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Πίνακαρ 1 – ΠΡΟΚΛΗΗ Α’

Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ

Απιθμόρ σεδίων

Πποϋπολογιζμόρ (€)

4

310

5.220.000

5

256

3.465.000

6

40

315.000

606

9.000.000

Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις
Σhe development of ECVET in Europe
(2012), WORKING PAPER, No 14,
CEDEFOP, Luxembourg: Publications
Office of the European Union.
Ζ έθδνζε ηνπ «Δπξσπατθνχ Κέληξνπ
γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο» (CEDEFOP), αλαθέξεηαη
ζηελ πξφνδν ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ κειέηε ηνλίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ
ζπζηήκαηνο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ζηελ
θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηε
δηαθάλεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ
θαη πξνζφλησλ θαζψο θαη ζηελ ηζνηηκία
γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο.

Ζ έθδνζε δεκνζηεχεηαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ζηε δηεχζπλζε:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
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Νέα ηος ΔΗΔΑΓ
ΠΡΟΚΛΗΗ Γ’

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Οινθιεξψζεθε ζηηο 11.04.2012 ε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο Γ’

Πίνακαρ 2 – ΠΡΟΚΛΗΗ Γ’
Άξοναρ
Πποηεπαιόηηηαρ

Πεπιθέπειερ

4

(8) Πεπιθέπειερ ύγκλιζηρ:
Kπήηη, Ηόνια Νηζιά, Β. Αιγαίο,
Αναηολική Μακεδονία & Θπάκη,
Ήπειπορ, Θεζζαλία, Γςηική
Δλλάδα και Πελοπόννηζορ

5

(3) Πεπιθέπειερ ηαδιακήρ
Εξόδος: Αηηική, Κενηπική και
Γςηική Μακεδονία

6

(2) Πεπιθέπειερ ηαδιακήρ
Ειζόδος: Νόηιο Αιγαίο και
ηεπεά Δλλάδα

«ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΗΚΡΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΟΤ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 20-49 ΑΣΟΜΑ ΔΝΣΟ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ», ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΑ 2007-2013.

Απφ ηηο ζπλνιηθά 827 πξνηάζεηο πνπ
ππνβιήζεθαλ πξνθξίζεθαλ πξνο έληαμε
744, ησλ νπνίσλ ε θαηαλνκή αλά άμνλα
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίνακα 2.

ύνολο

Απιθμόρ
σεδίων

344

Πποϋπολογιζμόρ (€)

34.303.421

372

35.056.170

28

3.248.844

744

72.608.436

ΠΡΟΚΛΗΗ Γ’

ΑΤΞΗΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Με απόθαζη ηυν Τποςπγών Οικονομικών,
Ανάπηςξηρ – Ανηαγυνιζηικόηηηαρ & Ναςηιλίαρ
και Δπγαζίαρ & Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ (απ.
2.4251/οικ.3.479/28-2-2012), η μέγιζηη δημόζια
δαπάνη για ηην Ππόζκληζη Γ’ από 20.000.000€
ανήλθε ζηο ποζό ηυν 73.700.000€. Σο ζσεηικό
ΦΔΚ (ΦΔΚ Β΄ 625/7-3-2012) αναπηήθηκε ζηην
ιζηοζελίδα ηος ΔΙΔΑΓ ζηιρ 19.03.2012.
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Μελέηερ - Δκθέζειρ
ΜΕΛΕΣΗ

ΣΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Ζ κειέηε ηνπ Γξ. η. Γαβπόγλος,
Γηεπζπληή Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ θαη
Γηεζλψλ Γηθηχσλ, θαηαγξάθεη ηελ εμέιημε
ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά ψξα ζηελ
Διιάδα, πξηλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ
Μλεκνλίνπ θαη ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ
ιηηφηεηαο. Αλαιχεη δεδνκέλα απφ ηελ
έξεπλα «Γείθηεο Κφζηνπο Δξγαζίαο» ηεο
Eurostat, σο ηελ πην αμηφπηζηε θαη
δηεζλψο ζπγθξίζηκε έξεπλα επηρεηξήζεσλ
πνπ δηελεξγείηαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο
ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ - κειψλ αλά
ηξίκελν ζηε βάζε απζηεξά πξνζδηνξηζκέλεο θνηλήο κεζνδνινγίαο.

Δλψ ην θφζηνο εξγαζίαο κεηψλεηαη θάζε ηξίκελν κεηά ην Μλεκφλην
θαη ζε θάζε θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν ξπζκφο κείσζεο
δηαθέξεη απφ θιάδν ζε θιάδν.

Ο θιάδνο ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε κείσζε,
(-32,5%) ελψ ν θιάδνο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο ηε κηθξφηεξε (-9,3%).
Σο μη μιζθολογικό κόζηορ ςποσώπηζε
πεπιζζόηεπο από ηο ζςνολικό κόζηορ
επγαζίαρ ζσεδόν ζε όλοςρ ηοςρ
κλάδοςρ.
πγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, ην θφζηνο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα πξηλ ην Μλεκφλην
απμήζεθε κε ηαρείο ξπζκνχο. Μεηαμχ ηνπ
2000 θαη 2010 ην νλνκαζηηθφ θφζηνο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά
54,1% έλαληη 28,7% ζηελ Πνξηνγαιία θαη
18,6% ζηε Γεξκαλία. ηε ζπλέρεηα φκσο,
ελψ ην θφζηνο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα
ππνρψξεζε θαηά 14,3%, ζηε κελ
Πνξηνγαιία παξέκεηλε ακεηάβιεην, ζηε
δε Γεξκαλία απμήζεθε θαηά 2,8%. Έηζη,
ζε ζηαζεξέο ηηκέο ην θφζηνο εξγαζίαο
αλά ψξα ζηελ Διιάδα απμαλφηαλ κε κέζν
εηήζην ξπζκφ 1,1% πξηλ ην Μλεκφλην, θάηη

πνπ δελ ήηαλ βηψζηκν ζην βαζκφ πνπ δελ
ζπλνδεπφηαλ απφ αλάινγεο απμήζεηο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο (παξάγνληαο πνπ ζα
εμεηαζηεί ζε ππφ έθδνζε κειέηε ηνπ
ΔΗΔΑΓ).

1,1 %
Πξηλ ην
Μλεκφλην

11,4%
Μεηά ην
Μλεκφλην%
Κόζηορ Δπγαζίαρ
Δηήζιορ Ρςθμόρ Μεηαβολήρ
Μεηά ην Μλεκφλην, φκσο, ην πξαγκαηηθφ
θφζηνο εξγαζίαο αλά ψξα κεηψζεθε κε
κέζν εηήζην ξπζκφ 11,4%, θάηη πνπ
επίζεο δελ είλαη βηψζηκν ζε έλα
πεξηβάιινλ φπνπ ην θφζηνο δσήο θαη ε
χθεζε βαζαίλεη. Γείηε νιφθιεξε ηε κειέηε
ζην www.eiead.gr.

Γείκηερ κόζηοςρ επγαζίαρ: πλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο (ΚΔ), ηαθηηθέο απνδνρέο
(ΣΑ), ζπλνιηθέο απνδνρέο (Α) θαη κε κηζζνινγηθφ θφζηνο (ΜΜΚ) ζην ζχλνιν ηεο
νηθνλνκίαο, πιελ γεσξγίαο.
115

Μεηαβολή (%)

Ο δείθηεο έρεη σο έηνο βάζεο ην 2008 θαη
απνηειείηαη απφ 4 επηκέξνπο δείθηεο πνπ
κεηξνχλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ
θφζηνπο εξγαζίαο: ην ζπλνιηθφ θφζηνο
εξγαζίαο, ην θφζηνο ησλ ηαθηηθψλ
απνδνρψλ, ην θφζηνο ησλ ζπλνιηθψλ
απνδνρψλ (πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ππεξσξηαθέο ακνηβέο θαη ηα κπφλνπο), θαη
ην κε κηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαζίαο
(εξγνδνηηθέο εηζθνξέο). Μεηαμχ ηνπ α’
ηξηκήλνπ ηνπ 2010 θαη ηνπ γ’ ηξηκήλνπ ηνπ
2011 ην θφζηνο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο
νηθνλνκίαο κεηψζεθε θαηά 14,3% ζε
νλνκαζηηθέο ηηκέο ή θαηά 19,9% ζε
πξαγκαηηθέο ηηκέο.

ΚΔ

105

ΣΑ
Α

95

ΜΜΚ

85
Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ1 Σ2 Σ3
2008

2009

2010

2011

Πεγή: EUROSTAT, Δπεμεξγαζία ΔΗΔΑΓ
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Δπικαιπόηηηα
Η ΕΙΚΟΝΑ

Ποζοζηό ανεπγίαρ καηά ηλικιακή ομάδα και θύλο, δ’ ηπίμηνο 2011

ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ

χκθσλα κε ηελ ππφ δεκνζίεπζε κειέηε
«Σα Γεδνκέλα ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ελ
κέζσ Οηθνλνκηθήο Κξίζεο», ηεο Γξ. Ολ.
Καμινιώηη, Γηεπζχληξηαο Αλάιπζεο
Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ, πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη
εμειίμεηο ζην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο
δελ αθνινπζνχζαλ ηηο εμειίμεηο ζην ΑΔΠ.
Σα ηειεπηαία 5 έηε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ε ηάζε
απηή έρεη αλαζηξαθεί. Ζ απαζρφιεζε
ζπκβαδίδεη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ΑΔΠ θαη
ηνπ ΑΔΠ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν δ’
ηξίκελν ηνπ 2011 ην πνζνζηφ αλεξγίαο
έθηαζε ην 20,7%.
ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά
αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα ην δ’
ηπίμηνο ηος 2011, απφ φπνπ θαίλεηαη φηη
θξηζηκφηεξνο θαη απφ ην θχιν, είλαη ν
ηλικιακόρ παπάγονηαρ ζρεηηθά κε ηελ
έληαζε ηεο αλεξγίαο πνπ αληηκεησπίδεη
θάζε πιεζπζκηαθή νκάδα. Βέβαηα ν
ζπλδπαζκφο λεαξήο ειηθίαο θαη
γπλαηθείνπ θχινπ νδεγεί ζηα πςειφηεξα
πνζνζηά αλεξγίαο.
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ

Μεηαμχ 2010 θαη 2011, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο απφ 14,2%
αλέβεθε ζην 20,7%, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ απφ 11,5% ζε
17,8% θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ απφ 17,9% ζε 24,5%.

ην ηέινο ηνπ 2011, νη γπλαίθεο 15-29 εηψλ
πιήηηνληαη ηδηαίηεξα, κε πνζνζηφ αλεξγίαο
44,9%. Σα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ αηφκσλ
κεγάιεο ειηθίαο δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά
ρακειά επίπεδα.

Σα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Διιάδα
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Σν 2011 νη
πεξηθέξεηεο πνπ πιήηηνληαη κε πνζνζηά
αλεξγίαο πςειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ
είλαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία (25%), ε ηεξεά
Διιάδα (23,8%), ε Κεληξηθή Μαθεδνλία
(22,8%), ε Αηηηθή (21,7%) θαη ε Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία-Θξάθε (21,1%).

Νομοί με ηα ςτηλόηεπα ποζοζηά
ανεπγίαρ ηο 2011

Νομοί με ηα σαμηλόηεπα ποζοζηά
ανεπγίαρ ηο 2011

Φισξίλεο (26,8%)
Δπβνίαο (24,8%)
Καζηνξηάο (24,3%)
Ξάλζεο (23,3%) θαη
Μαγλεζίαο (22,9%)

Εαθχλζνπ (7,6%)
Λαζηζίνπ (10,1%)
Καξδίηζαο (10,6%)
εξξψλ (10,7%)
Φσθίδνο (11,3%)
Λαθσλίαο (11,3%)
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ CEDEFOP,
(Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο) ε Διιάδα
βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε φζνλ αθνξά
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ελειίθσλ 25-64
εηψλ, κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν
(ISCED επίπεδα 1-2) ζε πξνγξάκκαηα δηα
βίνπ κάζεζεο (Eurostat, Unemployment
rates of the population aged 25-64 by level
of education, levels 0-2, 2011). ηε ζρεηηθή
δεκνζίεπζε, αλαθέξεηαη φηη κεηαμχ 2008
θαη 2010, ε Διιάδα, καδί κε ηελ Οπγγαξία
θαη ηελ Πνισλία έρνπλ ηα ρακειφηεξα
πνζνζηά (0,5%, 07% θαη 0,9% αληίζηνηρα)
φηαλ ν κέζνο επξσπατθφο φξνο γηα 18
ρψξεο είλαη 3,8%. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη
επίζεο ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε σο πξνο ηε
ζπκκεηνρή ελειίθσλ 25-64 εηψλ φισλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ ζε πξνγξάκκαηα
δηα βίνπ κάζεζεο. Γείηε ην πιήξεο άξζξν
ζην www.cedefop.europa.eu/EN/

Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ζε ππογπάμμαηα δια βίος μάθηζηρ αηόμυν ηλικίαρ
25-64 εηών βάζει εκπαιδεςηικού επιπέδος
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2010 Xαμηλό Δκπαιδεςηικό Δπίπεδο
2010 Όλα ηα Δκπαιδεςηικά Δπίπεδα

Πεγή: CEDEFOP

υνέδρια - Ημερίδες
10.05.2012 - 11.05.2012:
Σνπξ, Γαιιία. Γεχηεξε ζπλάληεζε
ζπληνληζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο “PEP
goes Local: Partnership for Experimenting
with ECVET in a Practical Context”. Ζ
ζπλάληεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη 7
εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ε Διιάδα, επηθεληξψζεθε ζηελ
πξνεηνηκαζία ησλ εζληθψλ ζεκηλαξίσλ
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηαμχ
1.6.2012 θαη 30.10.2012. Σα ζεκηλάξηα
αθνξνχλ ηε ζχλδεζε κε ην επξσπατθφ
ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ θαη
ηελ έληαμε θαη εμέιημε εξγαδνκέλσλ θαη
αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηε
ζπλάληεζε ζπκκεηείρε ν Β. Νηεξηηιήο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κνηλνηηθψλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΗΔΑΓ.
10.05.2012 - 11.05.2012:
Βελεηία, Ηηαιία. Σερληθή ζπλάληεζε ηνπ
δηθηχνπ “Skillsnet technical workshop”
ηνπ CEDEFOP κε ζέκα: “Forecasting
skill supply and demand in Europe: Policy

scenarios and recommendations for the
future”. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εκπεηξνγλψκνλεο απφ 26 θξάηε, εθπξφζσπνο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη εθπξφζσπνη
ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ πνπ
εκπιέθνληαη ζην έξγν. Ζ Οι. Κακηληψηε,
Γηεπζχληξηα ηνπ ΔΗΔΑΓ, κέινο ηνπ
δηθηχνπ, ζπκκεηείρε ζηε ζπλάληεζε σο
εκπεηξνγλψκνλαο ηεο Διιάδνο.
Γείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ
ηζηνζειίδα www.cedefop.europa.eu/EN/.
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