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EUROSTAT: υνεχιζόμενη
Επαγγελματική Κατάρτιση
στις επιχειρήσεις
Σχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ
δεκνζίεπζε ε Eurostat, απφ ηελ 4ε
έξεπλα γηα ηε Σπλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ (έηνπο 2010), ηα δχν
ηξίηα ησλ επηρεηξήζεσλ παξείραλ
ζηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο είηε θαηάξηηζε, είηε θχθινπο καζεκάησλ, είηε
άιιε κνξθή εθπαίδεπζεο. Βαζηθνί
ζηφρνη ηεο θαηάξηηζεο ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αχμεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
Τν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
παξείρε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ζην
πξνζσπηθφ θπκαίλεηαη απφ 23%
(Πνισλία) έσο 87% (Σνπεδία θαη
Απζηξία), κε θνηλνηηθφ κέζν φξν 65%
πεξίπνπ.
Τν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
παξνρή θαηάξηηζεο. Τν 49% απηψλ
πνπ εξγάδνληαλ ζε επηρεηξήζεηο άλσ
ησλ 250 αηφκσλ, ζπκκεηείραλ ζπρλφηεξα ζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ελψ

Τν ηειεπηαίν ηξίκελν, ην ΕΙΕΑΔ ζπλέρηζε
κε εληαηηθνύο ξπζκνύο ηελ πινπνίεζε
ηωλ έξγωλ πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πιαίζην
ηνπ Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ., «Δηαξζξωηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλωλ κηθξώλ θαη πνιύ
κηθξώλ επηρεηξήζεωλ, πνπ απαζρνινύλ
1-49 άηνκα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο
θξίζεο». Η θαηαβνιή ηωλ πνζώλ ζηνπο
δηθαηνύρνπο, κε βάζε ηα πξνζθνκηδόκελα
δηθαηνινγεηηθά, ζπλερίδεηαη θαλνληθά.
Παξάιιεια θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηωζεί ε ηήξεζε ηωλ όξωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ΕΦΔ «ΕΙΕΑΔ» μεθίλεζε ήδε ζε
όιε ηε ρώξα ηηο πξνβιεπόκελεο από ην
Σύζηεκα Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ ηωλ
Ε.Π. ηνπ ΕΣΠΑ επαιεζεύζεηο ζηνπο δηθαη-

ην πνζνζηφ κεηψλεηαη ζην 45% γηα ηηο
κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (50-249
εξγαδφκελνπο) θαη ζην 46 % γηα ηηο
κηθξέο επηρεηξήζεηο 10-49 εξγαδνκέλσλ.
Τα πςειφβαζκα ζηειέρε θαη απηνί πνπ
αλήθαλ ζηα πςειήο εμεηδίθεπζεο ηερληθά
επαγγέικαηα, ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν
απφ ηνπο ρακειήο εμεηδίθεπζεο εξγάηεο, ζε
δξάζεηο θαηάξηηζεο. Σηελ Διιάδα ηα
πνζνζηά απηά είλαη 27% θαη 3,7%
αληίζηνηρα.

νύρνπο ηεο πξάμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σηνλ εξεπλεηηθό ηνκέα ηώξα, ην ΕΙΕΑΔ
πξόθεηηαη λα εθδώζεη εληόο ηνπ
Οθηωβξίνπ ηα πνξίζκαηα ηνπ workshop
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηνλ Απξίιην ηνπ
2013, γηα ην «Ειάρηζην εγγπεκέλν
εηζόδεκα». Επίζεο, βξίζθεηαη ζε
δηαδηθαζία εθπόλεζεο ε Εηήζηα Έθζεζε
Εξγαζίαο ε νπνία ζα νινθιεξωζεί ην
Δεθέκβξην ηνπ 2013. Τέινο, ην Ιλζηηηνύην
πξνγξακκαηίδεη θύθιν νκηιηώλ κε
δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο θαη ζεκαηηθέο
ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ
θαηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.
Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλωζηόπνπινο
Πξόεδξνο - Γεληθόο Δηεπζπληήο ΕΙΕΑΔ
Έλα ελδηαθέξνλ, επίζεο, ζηνηρείν
είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη
επηρεηξήζεηο δειψλνπλ φηη δελ παξείραλ θαηάξηηζε. Ωο πξψην ιφγν
επηθαινχληαη ην γεγνλφο φηη ην
πξνζσπηθφ ηνπο είρε ήδε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα (76%), ελψ σο
δεχηεξν αλαθέξνπλ φηη αλαδήηεζαλ ην
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ
κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο πξφζιεςεο
(56%). Τν πςειφ θφζηνο θαηάξηηζεο
εκθαλίδεηαη κφιηο ζηε ηξίηε ζέζε κε
33% .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explai
ned/index.php/Continuing_vocational_training_st
atistics
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Αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΔΙΔΑΓ νη «Γηαδηθαζίεο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ» ησλ Πξνγξακκάησλ «Γηαξζξσηηθή Πξνζαξκνγή Μηθξψλ θαη πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ
1-49 αηφκσλ», ΔΠΑΝΑΓ, 2007-2013.
Σχκθσλα κε απηέο, ν ΔΦΓ «Δζληθφ
Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο & Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ» αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ ησλ Δ.Π ηνπ ΔΣΠΑ επαιεζεχζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο
πξάμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Οη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη νη
έιεγρνη επαιεζεχνπλ ηα παξαδνηέα
ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηηο δεισζείζεο δαπάλεο,
ζχκθσλα κε: ηνπο φξνπο ηεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάμεσλ θαη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο,
θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ηνπο θνηλνηηθνχο
θαλφλεο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην
Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΣΠΑ θαη ζηελ κε αξ. πξση.
14053/ΔΥΣ 1749/08 (ΦΔΚ 540
Β/27.3.2008) Υ.Α ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί,
αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζα δαπάλε,
εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάθηεζή ηεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ:
www.eiead.gr

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΤ

Ταρείο ξπζκνχο πινπνίεζεο θαηάγξάθεη ε Πξφζθιεζε Β’ ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Γηαξζξσηηθή Πξνζαξκνγή Μηθξψλ θαη πνιχ Μηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ», ΔΠΑΝΑΓ, 2007-2013.
Απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Αχγνπζην
ηνπ 2013 πινπνηήζεθαλ 605 πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ελψ ζχκθσλα κε ηηο
κέρξη ζήκεξα θαηαρσξήζεηο ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην
ΔΙΔΑΓ, ζην πξνζερέο δηάζηεκα, πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ πάλσ απφ
235 λέα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
Με εμίζνπ γξήγνξνπο ξπζκνχο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ πινπνηνχκελσλ έξγσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, φπνπ απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2013,
έλαξμε θαηαβνιήο πιεξσκψλ έσο θαη
ην Σεπηέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκέο
χςνπο 13.128.706.60€, γηα ηνπο άμνλεο
4 θαη 5. Τα ζπλνιηθά πνζά αλά άμνλα
θαη ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη
θιαδηθψλ θνξέσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε
απηά απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.

Πίλαθαο 1- Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
Πξόζθιεζεο Β΄

Καηεγνξία

Αξηζκόο

Πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο

840

Τκήκαηα
θαηάξηηζεο

2.989

Καηαξηηδόκελνη

19.097

Πίλαθαο 2 -Δμέιημε Πξόζθιεζεο Β΄ ζε αξηζκνύο

Άμνλαο

.

Καηαβιεζέληα
πνζά

Γηθαηνύρεο
ΜΜΔ

Κιαδηθνί
θνξείο

4

6.942.870,00

1.532

91

5

6.185.836,60

818

39

6
ΤΝΟΛΑ

13.128.706, 60

-

2.350

130
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Πίλαθαο 1 – Σκήκαηα θαη Καηαξηηδόκελνη αλά άμνλα

Δλάκηζε έηνο απφ ηελ έλαξμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ 20-49 άηνκα
εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο» (θξαηηθή
ελίζρπζε) ΔΠΑΝΑΓ 2007-2013, έρνπλ
ιάβεη ρψξα πιεξσκέο χςνπο
10.040.595€, ζε ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ δηθαηνχρσλ 56.702.727 €.
Σην ίδην δηάζηεκα, πινπνηήζεθαλ ή
βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο απφ 455 δηθαηνχρνπο, ζε ζχλνιν 577. Ωζηφζν,
φινη νη ζπκβαζηνπνηεκέλνη δηθαηνχρνη
αλαπηχζζνπλ ην έξγν, είηε κε δξάζεηο
θαηάξηηζεο, είηε κε δξάζεηο ζπκβνπ.ιεπηηθήο θαη κε ζχλνιν έκκεζα
σθεινπκέλσλ 10.939 εξγαδφκελνπο.
Τν έξγν απηή ηελ ζηηγκή,φρη κφλν
βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε, αιιά
δηαζέηεη θαη κηα δπλακηθή πνπ νδεγεί
ζηελ ηαρεία απνξξφθεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ.
Σπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ηνπο
θαηαξηηδφκελνπο αλά άμνλα θαη πεξηθέξεηα, απνηππψλνληαη ζηνπο πίλαθεο
1 θαη 2.

Πξνγξάκκαηα/
Σκήκαηα

Άμνλαο
Άμνλαο 4
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε

45

850

Βφξεην Αηγαίν

14

267

Γπηηθή Διιάδα

37

663

Ήπεηξνο

24

379

Θεζζαιία

66

1.156

Ιφληα Νεζηά

13

256

Κξήηε

62

1.174

Πεινπφλλεζνο

20

303

281

5.048

200

3.360

7

97

Κεληξηθή Μαθεδνλία

124

2.302

ύλνια

331

5.759

8

132

620

10.939

ύλνια
Άμνλαο 5
Αηηηθή
Γπηηθή Μαθεδνλία

Άμνλαο 6
Σηεξεά Διιάδα
ΤΝΟΛΑ

Πίλαθαο 2 – Καηαξηηδόκελνη ζε ζρέζε κε ηηκή ζηόρνπ

Άμνλαο

4
5
6
ΤΝΟΛΑ

Καηαξηηδόκελνη –
Σηκή ζηόρνο βάζεη
εγθξηηηθήο

Καηαξηηδόκελνη

Καηαξηηδόκελνη –
Σηκή ζηόρνο βάζεη
ζπκβαζηνπνίεζεο

Καηαξηηδόκελνη
ζε πξνγξάκκαηα

8.399

6.587

5.048

8.873

6.948

5.759

782

380

132

18.054

13.915

10.939

Οινθιεξώζεθε, θαηά ην
κήλα Ινύιην, ε θαηαβνιή ησλ
απνδεκηώζεσλ ζηνπο
Αμηνινγεηέο ησλ έξγσλ ηεο
«Γηαξζξσηηθήο
Πξνζαξκνγήο ΜΜΔ πνπ
απαζρνινύλ 1-49 άηνκα.
 Παξάιιεια, θαηαβιήζεθε
ε απνδεκίσζε ζηνπο
λνκηθνύο ζπκβνύινπο, νη
νπνίνη ήιεγμαλ ηηο
ζπκβάζεηο πνπ
ππνγξάθεθαλ κεηαμύ ΜΜΔ
θαη ΔΙΔΑΓ ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ.
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3. Ο θαηψηαηνο κηζζφο δελ επεξεάδεη (ηνπιάρηζηνλ απνθαζηζηηθά ή άκεζα) ηελ

Δθδφζεθε ηνλ πεξαζκέλν Ινχιην, ε λέα
κειέηε ηνπ Γξ. Γαβξόγινπ, Γηεπζπληή
Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ θαη Γηεζλψλ
Γηθηχσλ, ε νπνία εμεηάδεη ηελ εμέιημε
ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηελ Διιάδα ζε
ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, θαζψο θαη
ηε ζρέζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ κε ηελ
αλεξγία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.
Σχκθσλα κε ηε κειέηε απηή:

Γηάγξακκα 1: Καηώηαηνο κηζζόο θαη κνλαδηαίν θόζηνο εξγαζίαο, 2000-2011

αληαγσληζηηθφηεηα. Ή, ηνπιάρηζηνλ, ν θαηψηαηνο κηζζφο δελ επεξεάδεη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο φζν άιιεο δπλάκεηο θαη άιιεο πνιηηηθέο. Τν χςνο ηνπ
θαηψηαηνπ κηζζνχ, σο αλαινγίαο ηνπ κέζνπ κηζζνχ κηαο ρψξαο θαη ην επίπεδν ηνπ
κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο ηεο ρψξαο, δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε επξσπατθφ
επίπεδν.

1. Ο θαηψηαηνο κηζζφο δελ θαίλεηαη
λα επεξεάδεη ηελ απαζρφιεζε/ αλεξγία, παξά ηηο ζεσξεηηθέο αηηηάζεηο
πεξί ηνπ αληηζέηνπ. Ή, ηνπιάρηζηνλ, ν
θαηψηαηνο κηζζφο δελ επεξεάδεη ηελ
αλεξγία φζν άιιεο νηθνλνκηθέο
δπλάκεηο θαη άιιεο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. Τν χςνο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ
σο αλαινγίαο ηνπ κέζνπ κηζζνχ κηαο
ρψξαο θαη ην επίπεδν αλεξγίαο ηεο
ρψξαο δελ θαίλεηαη, εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.

2. Ο θαηψηαηνο κηζζφο ηείλεη λα πεξηνξίδεη ηελ αληζνθαηαλνκή ησλ ακνηβψλ, εληζρχνληαο ηηο ρακειέο ακνηβέο.
Η ελδερόκελε πεξαηηέξσ κείσζε
ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ζηελ Διιάδα,
δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ
αλεξγία ή ηελ αληαγσληζηηθόηεηα.
Αλακέλεηαη λα επλνήζεη ηα πςειόηεξα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, λα πεξηνξίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ από δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη λα
επηβξαδύλεη ηνλ ηερλνινγηθό θαη
νξγαλσζηαθό εθζπγρξνληζκό ηνπ
παξαγσγηθνύ πξνηύπνπ ηεο νηθνλνκίαο.

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, 2013

4. Ο θαηψηαηνο κηζζφο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2011, θπκαηλφηαλ απφ
ην 31,5% έσο ην 36,6% ηνπ κέζνπ κηζζνχ-ζε ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνπο
θαηψηαηνπο κηζζνχο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεηά ηε κείσζή ηνπ
θαηά 22% ην 2012,ν θαηψηαηνο κηζζφο ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζην
29,4% ηνπ κέζνπ κηζζνχ – ζην ρακειφηεξν επίπεδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (καδί
κε ηελ Τζερία).
Γηάγξακκα 2: Καηώηαηνο κηζζόο σο % ηνπ κέζνπ κηζζνύ

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, 2013

Η κειέηε είλαη δηαζέζηκα ειεθηξνληθά ζην : www.eiead.gr.
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ΈΚΔΟΗ ΠΟΡΙΜΑΣΩΝ
Workshop «Ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα:
προσεγγίσεις και προτάσεις
ενόψει της πιλοτικής
εφαρμογής του μέτρου»
Σε
ζπλέρεηα
ηνπ
επηηπρεκέλνπ
workshop πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ην ΔΙΔΑΓ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, γηα ην
«Διάρηζην
εγγπεκέλν
εηζφδεκα»,
ελφςεη ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
κέηξνπ ην 2014, ην ΔΙΔΑΓ, πξνρσξάεη
ζε εηδηθή έθδνζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ.

.
πγθεθξηκέλα,
παξνπζηάδνληαη νη
απόςεηο γηα ηα αθόινπζα
δεηήκαηα:
 ραξαθηεξηζηηθά θηψρεηαο θαη
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ
Διιάδα, ζηελ παξνχζα πεξίνδν
 ζηφρεπζε πνιηηηθψλ: κείσζε
. ηεο θηψρεηαο, κείσζε ηεο αθξαίαο
θηψρεηαο, κείσζε ηεο εκκνλήο ηεο
θηψρεηαο, κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ

Η έθδνζε ζα πεξηιακβάλεη ζε έλα
πξψην κέξνο ηηο εηζεγήζεηο ησλ ηξηψλ
βαζηθψλ νκηιεηψλ, Γ Ακίηζε, Δπίθνπξν
Καζεγεηή ζην ΑΤΔΙ Αζήλαο, Μ.
Μαηζαγγάλε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη Μ.
Φιέηζν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην
Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ.

 πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο
αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο:
ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο κνξθέο
αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο

Σε έλα δεχηεξν κέξνο, αλαπηχζζνληαη νη
ζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε
βαζηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο
πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ
απηνχ.

 απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηνπ ειάρηζηνπ
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο: πφζν
κεηψλεηαη ε θηψρεηα

 εκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ
εηζνδήκαηνο ζε άιιεο ρψξεο

 απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο
(θαηάξηηζε, ζπκβνπιεπηηθή, θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θιπ)
 παξνρή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο
πξφλνηαο θαη θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο
 χςνο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο,
θφζηνο πνιηηηθψλ (θφζηνο επηδφκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ
εηζνδήκαηνο, θφζηνο ζπλνδεπηηθψλ
πνιηηηθψλ, επίπησζε ζε άιιεο
επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο)
 δηνηθεηηθέο δπζθνιίεο θαη ηξφπνη
αληηκεηψπηζεο απηψλ ελφςεη ηεο
εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ (πξνζδηνξηζκφο δηθαηνχρσλ, νξγαλσηηηθέοδηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, πφξνη,
ζπλέξγεηα κε άιιεο πνιηηηθέο,
ζπλέξγεηα εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ)
 επηινγή πεξηνρψλ πηινηηθήο
εθαξκνγήο

Η έθδνζε ζα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ:
www.eiead.gr
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Διεθνή υνάντηση CIF
Αθήνα, 14 .05.2013

Η Γηεπζχληξηα Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ ηνπ
ΔΙΔΑΓ, Γξ O. Κακηληψηε ζπκκεηείρε ζηελ
ζηε Γηεζλή Σπλάληεζε ηνπ Council of
International Fellowship Hellas (CIF) ζηηο
14-5-2013 ζηελ Αζήλα.
Σηε 10ε Γηεζλή Σπλάληεζε ηνπ CIF Hellas
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ίδξπκα
Λίιηαλ Βνπδνχξε, ζηελ Αζήλα, ε θα
Κακηληψηε παξνπζίαζε εηζήγεζε κε ζέκα
“Economic, social and psychological
consequences of the current crisis in
Greece”.

Η εηζήγεζε επηθεληξψζεθε ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ
θαη εξγαζηαθφ ηνκέα θαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο
αλεξγίαο κε ηελ πγεία ζε αηνκηθφ θαη
ζπιινγηθφ επίπεδν.
Η CIF ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσ-

ληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ
πξνψζεζε ηεο εηξήλεο θαη θαιχηεξεο
θαηαλφεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν, κε ηελ
νξγάλσζε Γηεζλψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ Αληαιιαγψλ θαη άιισλ
ζπλαθψλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ζηειέρε ηνπ θνηλσληθνπξνλνηαθνχ ηνκέα.

κέζσ κηαο επξείαο ζχκπξαμεο
βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
Δπηπιένλ, επηδηψθεη λα αιιάμεη ηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο καζεηείαο, κε
ηε δηάδνζε εκπεηξηψλ θαη θαιψλ
πξαθηηθψλ απφ ζπζηήκαηα καζεηείαο
ηεο ΔΔ. Σηελ θαηεχζπλζε απηή ζα
ζηεξηρζνχλ νη εζληθέο κεηαξξπζκίζεηο
πνπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ή
ηελ ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ
καζεηείαο κέζα απφ ηε ζπκκαρία
δεκφζησλ αξρψλ, επηρεηξήζεσλ, ζπλδηθάησλ, εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ,
παξφρσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, εθπξνζψπσλ ησλ
λέσλ θαη ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο.
Τα κέηξα πνπ ζα πξνσζεζνχλ απφ ηε

Σπκκαρία, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, ηελ
πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ
λέσλ θαη ην Erasmus+, ην λέν
πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ
εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε
λενιαία.
Η Σπκκαρία ππνζηεξίδεηαη κε θνηλή
δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη γηα πξψηε
θνξά απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
ηελ Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ Υπνπξγψλ ηεο ΔΔ, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο θαη ηηο ελψζεηο ησλ
εξγνδνηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν.

Ευρωπαϊκές πολιτικές

Ευρωπαϊκή υμμαχία για
θέσεις μαθητείας
Σην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ «World
Skills 2013» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ
πεξαζκέλν Ινχιην ζηε Λεηςία ηεο Γεξκαλίαο, εγθαηληάζηεθε απφ ηελ επίηξνπν θ.
Αλδξνχιια Βαζηιείνπ, αξκφδηα γηα
ζέκαηα εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ, πνιχγισζζίαο θαη λενιαίαο, θαη ηνλ επίηξνπν
θ. László Andor, αξκφδην γηα ζέκαηα
απαζρφιεζεο, θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ
θαη θνηλσληθήο έληαμεο, ε «Δπξσπατθή
ζπκκαρία γηα ζέζεηο καζεηείαο».
Η Σπκκαρία επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ κε
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζθνξάο ζέζεσλ καζεηείαο ζε φιε ηελ ΔΔ

Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην Γειηίν Τχπνπ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13634_el.htm
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