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ΤΟ
ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΔΙΝΑΙ ΤΠΟ ΚΑΣΑΡΓΗΗ !

«Σν θαηλόκελν ηεο εζηθήο ςπρνινγηθήο παξελόριεζεο
ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο:
ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί»

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ

ΝΔΑ ΔΙΔΑΓ: ΠΡΟΚΛΗΔΙ
γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο

Μ.-Φξ. Τζηάκα
…………………………..……..…σελ.4

Η αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ
πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο: δεδνκέλα &πξννπηηθέο
Αλνηθηή ζπδήηεζε ΔΙΔΑΓ

……………………………………σελ.5

Τν ΕΙΕΑΔ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8, ηνπ λνκνζρέδηνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο κε ηίηιν «Δηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο –
Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Δεκόζηνπ Τνκέα –
Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο είλαη κεηαμύ ησλ θνξέσλ
πνπ καηαργούνηαι θαη ην προζφπικό ηοσ, ζπλνιηθά 66 άηομα, απολύεηαι.
Σε κία πεξίνδν, όπνπ ε Ειιάδα αλέιαβε ηελ Πξνεδξία ηνπ Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ θαη
θαζόξηζε σο κηα βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο Πξνεδξίαο ηεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηο
Τποσργείο Εργαζίας (ζην νπνίν ππάγεηαη ην ΕΙΕΑΔ) θαη ην Τποσργείο Διοικηηικής
Μεηαρρύθμιζης απνθαζίδνπλ όηη:

! Δελ ρξεηάδεηαη έλα (θαη κνλαδηθό) Εζληθό Ιλζηηηνύην Εξγαζίαο αλ θαη ε θπβέξλεζε
εμαγγέιιεη ηε δεκηνπξγία «Κσβερνηηικού σμβοσλίοσ Απαζτόληζης», γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ζην νπνίν ζα κεηέρνπλ όινη νη ζπλαξκόδηνη ππνπξγνί
! Μπνξεί λα ζηακαηήζεη ε ρξεκαηνδόηεζε 13.000 Μικρών και Πολύ Μικρών Επιτειρήζεφν,
ζε όιε ηε ρώξα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηαξζξσηηθήο
πξνζαξκνγήο» πνπ πινπνηεί ην ΕΙΕΑΔ, αλ θαη πεξίπνπ 170.000 επηρεηξήζεηο δειώλνπλ όηη
αληηκεησπίδνπλ κίνδσνο κλειζίμαηος ην επόκελν δηάζηεκα

!Δελ ρξεηάδνληαη κειέηεο θαη έξεπλεο από έλα Εθνικό Ιλζηηηνύην Εξγαζίαο γηα ηελ παξνρή
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο, ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο, ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο θαη
επαγγεικαηηθέο εηδηθόηεηεο, αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ
κάζεζεο, αλ θαη ε αλεξγία αγγίδεη ην 28% θαη ε λεαληθή αλεξγία ην 55%

! Ο Δεκόζηνο Τνκέαο δελ ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλν-επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, ην νπνίν έρεη
πξνζιεθζεί κε δηαδηθαζίεο ΑΣΕΠ θαη είλαη συηλών προζόνηφν: κε δηδαθηνξηθό10,6%, κε
κεηαπηπρηαθά 33,3 %, κε πηπρίν ΑΕΙ-ΤΕΙ 43,9%, κε απνιπηήξην Λπθείνπ 12,1%.

για το

201
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ευχόμαστε
υγεία, ευημερία, εργασία!!

! Οη αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλεπείο ζηηο δηαθεξύμεηο ηνπο, ζηηο
δεζκεύζεηο ηνπο, ζηνπο λόκνπο πνπ εηζεγνύληαη θαη ςεθίδνπλ πεξί αμηνιόγεζεο, αμηνθξαηίαο,
απνδνηηθόηεηαο, ηθαλόηεηαο θαη βέβαηα ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΜΦΕΡΟΝΣΟ!!
Βιέπε ζρεηηθά «Γηθηπαθφ Τφπν Γηαβνπιεχζεσλ» : http://www.opengov.gr/minreform/?p=1320
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eNewsletter
Νέα τοσ ΕΙΕΑΔ
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τν Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο &
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΙΔΑΓ) ζην
πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σο
Γηθαηνχρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαξζξσηηθή Πξνζαξκνγή κηθξψλ θαη πνιχ
Μηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα εληφο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ) θαη απφ
Δζληθνχο Πφξνπο θαη πινπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΣΠΑ 2007-2013 δηνξγάλσζε
θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ηέζζεξα (4)
ηερληθά ζεκηλάξηα ζε παλειιαδηθφ
επίπεδν γηα ηνπο θιαδηθνχο θνξείο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
Τα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο
παξαθάησ πφιεηο:
ΘΔΑΛΛΟΝΙΚΗ, 4/12/2013, ζην Grand
Hotel Palace
ΛΑΡΙΑ, 5/12/2013, ζην Σχλδεζκν
Θεζζαιηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ
θαη
Βηνκεραληψλ
ΠΑΣΡΑ, 11/12/2013, ζην Astir Patras
Hotel
ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ, 16/12/203, ζην
Δκπνξηθφ Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Ηξαθιείνπ

ΠΡΟΚΛΗΗ Α’

ΕΠΙΣΟΠΙΕ ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΙ

Τν κήλα Γεθέκβξην πξαγκαηνπνηήζεθαλ, επίζεο, πνιπάξηζκνη επηηφπηνη έιεγρνη
(επαιεζεχζεηο) ζηα έξγα- θιαδηθνί θνξείο- ηεο Πξφζθιεζεο Α’, κε ηίηιν «Σχληαμε
Κιαδηθψλ Σρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινχλ 1 – 49 άηνκα, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο». Πξφθεηηαη
γηα πξάμεηο κε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έξγα ηεζζάξσλ πεξηθεξεηψλ: Θεζζαιία, Γπηηθή
Διιάδα, Κξήηε θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία.
Απφ ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο θαη βξίζθεηαη ζε
εμέιημε ην θπζηθφ αληηθείκελφ ηνπο επηιέρζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά ηα έξγα πξνο
επαιήζεπζε.
Σθνπφο ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο πξάμεσλ είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο παξάδνζεο ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλνπλ νη δηθαηνχρνη, θαζψο θαη ηεο
ζπκκφξθσζήο ησλ πξάμεσλ κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο.
Καηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε ειέγρζεθαλ κηα ζεηξά ζηνηρείσλ, φπσο :
ε ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ,
ε ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξάμεο,

ηήξεζε φξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο,
ε πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθείκελνπ,
ν έιεγρνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο,
ε πηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.

Τν ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
θιαδηθψλ θνξέσλ ζηα ζεκηλάξηα ήηαλ
καδηθή, ε ελεκέξσζε θαη νη ζπδεηήζεηο
ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθέο γηα ηελ
νκαιή εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηνπ
ζεκαληηθνχ
απηνχ
έξγνπ
πνπ
πινπνηείηαη ζε φιε ηελ Διιάδα κε
πξσηνθαλή, γηα ηέηνηνπ ηχπνπ πξνγξάκκαηα, ζπκκεηνρή.
Tν πξφγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ, θαζψο
θαη ζρεηηθά video βξίζθνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ:
www.eiead.gr
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ΠΡΟΚΛΗΗ Β’
Ο πίλαθαο 1 απεηθνλίδεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ζηνπο άμνλεο 4
θαη 5 απφ ηελ αξρή πιεξσκήο απφ ηνλ
Ινχιην 2013 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην
2013, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηηο
θαηαρσξεκέλεο δαπάλεο ηεο Β’
πξφζθιεζεο ζην ΟΠΣ, ζπλνιηθνχ
χςνπο: 18.188.269,20€ . Τν πνζφ απηφ
αθνξά ζε πιεξσκέο 3.409 δηθαηνχρσλ,
θαη αληίζηνηρσλ ππνβεβιεκέλσλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο ζην ΟΠΣ. Απφ
απηά ηα 1.666 δειηία παξαθνινχζεζεο
αθνξνχλ ηνλ άμνλα 4 θαη ηα 1.743
δειηία ηνλ άμνλα 5. Η πεξίνδνο
αλαθνξάο είλαη απφ ηνλ Ινχιην 2013,
κέρξη θαη ηελ πηζηνπνίεζε δαπαλψλ
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Η πεξίνδνο
.απηή ζπκπεξηιακβάλεη πιεξσκέο απφ
ην
ΔΙΔΑΓ,
ζπλνιηθνχ
πνζνχ,
5.070.601€ κέρξη θαη ηνλ Ννέκβξην
2013.Δπηπξφζζεηα, ην Γεθέκβξην 2013
εθηειέζηεθαλ εληνιέο πιεξσκψλ
ζπλνιηθνχ χςνπο 6.420.775,80 €, νη
νπνίεο αλακέλεηαη, ζχληνκα λα
θαηαρσξεζνχλ ζην ΟΠΣ.

Πίλαθαο 1 – Πηζηνπνηεκέλεο πιεξσκέο Πξόζθιεζεο Β’ ζην ΟΠ
Άμνλαο

Γειηία
παξαθνινύζεζεο

Άμνλαο 4

1.666

Άμνλαο 5

1.743

ΤΝΟΛΑ

3.409

Πηζηνπνηεκέλεο
πιεξσκέο ζε €
7.509.765,40
10.678.503,80

18.188.269,20

Πίλαθαο 2 – Πιεξσκέο Πξόζθιεζεο Β’ , 07-12/2013
Άμνλαο
Άμνλαο 4
Άμνλαο 5
ΤΝΟΛΟ

ΠΡΟΚΛΗΕΙ Β’ & Γ’ : Διαδικασία
τροποποίησης ΣΔΠ
Αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ, νδεγφο γηα ηελ
ππνβνιή ηξνπνπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Γηαξζξσηηθή
Πξνζαξκνγή Δπηρεηξήζεσλ εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο
Κξίζεο». Γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο πξάμεο θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ απαηηείηαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο λα
ζπκθσλεί κε ηελ εγθεθξηκέλε δεκφζηα δαπάλε φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ελ ηζρχ Τερληθφ Γειηίν Πξάμεο. Σε
πεξίπησζε πνπ νινθιεξψλεηαη κηα πξάμε θξαηηθήο
ελίζρπζεο κε κηθξφηεξε δεκφζηα δαπάλε απφ ηελ
ηζρχνπζα, ηφηε απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε ηξνπνπνηεηηθνχ
ΣΓΠ, πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο. Η δηαδηθαζία
ηξνπνπνίεζεο ιακβάλεη ρψξα ,είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ
Γηθαηνχρνπ, είηε θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο αξκφδηαο
Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΦΓ ΔΙΔΑΓ.
Αλαιπηηθέο νδεγίεο δίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΔΙΔΑΓ:http://www.eiead.gr/publications/docs/tropopoiisist
exnikondeltion.pdf

Πιεξσκέο ζε €
12.862.995,20
11.746.049,80

24.609.045,00

2Η ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΙΕΑΔ
για την Αγορά Εργασίας
Τν ΔΙΔΑΓ πξφθεηηαη λα εθδψζεη ζην
επφκελν δηάζηεκα ηε 2ε Δηήζηα Έθζεζε
γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηνπ 2013. Η
Έθζεζε πεξηιακβάλεη πξσηφηππεο αλαιχζεηο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Τα θεθάιαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο αθνξνχλ
ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο εμειίμεηο ζηελ
ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, (θφζηνο,
παξαγσγηθφηεηαο, ζεζκηθέο αιιαγέο) θαη
ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο.
Σην δεχηεξν κέξνο ηεο έθζεζεο
πεξηιακβάλεηαη εηδηθφηεξε ζεκαηνινγία, ε
νπνία αθνξά αλαιχζεηο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ην δπτθφ
ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηε
ζρέζε επεκεξίαο, πγείαο θαη αγνξάο
εξγαζίαο, δεηήκαηα εζηθήο παξελφριεζεο
ζην ρψξν εξγαζίαο.
Σηελ Έθζεζε αμηνπνηνχληαη ηα πην
πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ
δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο πεγέο.
Η Έθζεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΔΙΔΑΓ:www.eiead.gr

3

eNewsletter
Μελέτες- Εκθέσεις
ΜΕΛΕΣΗ
«Σο φαινόμενο της
ηθικής - ψυχολογικής
παρενόχλησης στο
χώρο της εργασίας:
εννοιολογικοί
προσδιορισμοί»
Τνλ Γεθέκβξην εθδφζεθε κειέηε ηεο Μ.Υξ. Σζηάκα, Σηειέρνπο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη
Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ, γηα ην θαηλφκελν ηεο εζηθήο-ςπρνινγηθήο παξελφριεζεο.
Σχκθσλα κε ηε κειέηε απηή ε
εζηθή/ςπρνινγηθή παξελφριεζε απφηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ
επηβαξχλεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ν νπνίνο είλαη
ειάρηζηα γλσζηφο θαη εθηηκεκέλνο
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Θεσξείηαη κία
απφ ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (Zapf
1999) κε έληνλα δηαβξσηηθή θαη ηνμηθή
επίδξαζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
(Sandvik et al. 2008). Πξφθεηηαη γηα
έλα θαηλφκελν πνπ έρεη ζνβαξέο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ πγεία,
ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο
δσήο, φζν θαη ζηα παξαγσγηθά
απνηειέζκαηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (Παπαιεμαλδξή 2011).
Η εζηθή/ςπρνινγηθή παξελφριεζε
νξίδεηαη σο ε ςπρνινγηθή βία ε νπνία
αζθείηαη απφ έλα άηνκν ή νκάδα
αηφκσλ, θαηά ελφο αηφκνπ ή νκάδαο
αηφκσλ. Δθθξάδεηαη κέζα απφ κία
αιπζίδα αληηδενληνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο, ελψ θαηλνκεληθά
είλαη αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη φιεο κέξνο κίαο
ζηξαηεγηθήο εθθνβηζκνχ, ηαπείλσζεο
θαη απνδπλάκσζεο ηνπ ζηφρνπ
(Leymann 1996). Απνηειεί κία αθξαία
κνξθή πξφθιεζεο ζηξεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Zapf, Knorz and Kulla
1996).

Απηφ πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο είλαη
φηη απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή, καθξφρξνλε θαη χπνπιε ηαθηηθή, ε νπνία κέζα απφ
ζπρλέο θαη επαλαιακβαλφκελεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηνρεχεη ζηελ ςπρνινγηθή
θαη εξγαζηαθή εμφλησζε ηνπ ζχκαηνο (Leymann 1996, Einarsen and Skogstad 1996,
Zapf 1999). Η M.F.Hirigoyen, γαιιίδα ςπρίαηξνο, πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ εξγαζηαθή
παξελφριεζε, ζεσξεί φηη κπνξεί λα θαηαιήμεη θαη ζε πξαγκαηηθφ «ςπρηθφ θφλν».
Θεσξείηαη φηη επηθέξεη ηηο πην θαηαζηξνθηθέο θαη παξαιπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ
εξγαδφκελν απφ φηη φινη καδί νη ππφινηπνη παξάγνληεο ζηξεο ζηελ εξγαζία (Wilson
1991). Μπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζε επηρεηξήζεηο φπνπ νη δηνηθήζεηο ηνπο πξνζπαζνχλ
λα εμαζθαιίζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ππνλνκεχνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, αιιά αθφκε θαη λα απεηιήζεη, θαη ηελ ίδηα ηελ
επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο, εάλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα. (Παπαιεμαλδξή 2011).

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο απηή πνπ
βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνηεινχλ επλντθέο ζπλζήθεο εκθάληζεο ελφο ηέηνηνπ
θαηλνκέλνπ, ιφγσ ηεο ξηδηθήο αιιαγήο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ επηζθαινχο
ραξαθηήξα ηεο απαζρφιεζεο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ην επξσπατθφ
θνηλνβνχιην, ήδε, απφ ην 2001. Τν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ
αλάγθε ηεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη ηεο αλάιεςεο
λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζήο ηνπ, ζχκθσλα
θαη κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Οη δηαζηάζεηο θαη ε έθηαζε ησλ ζπλεπεηώλ απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη
ειάρηζηα γλσζηέο ζηε ρώξα καο.
Η παξνύζα κειέηε επηδηώθεη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε ηεο θύζεο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ.
Απνηειεί δε ην πξώην κέξνο κίαο πξνζπάζεηαο ε νπνία ζηόρν έρεη ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ,
εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ, ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη θξαηηθώλ θνξέσλ,
απέλαληη ζην ζέκα ηεο εζηθήο παξελόριεζεο.

Η κειέηε είλαη δηαζέζηκε ειεθηξνληθά ζην : www.eiead.gr.
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.

Τν Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο &
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, (ΔΙΔΑΓ) δηνξγάλσζε ηελ Τξίηε 10 Γεθεκβξίνπ 2013, ζηελ
αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Βηβιηνπσιείνπ
ΙΑΝΟΣ, αλνηθηή ζπδήηεζε κε ζέκα: «Η
αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο: Δεδνκέλα &
Πξννπηηθέο». Η εθδήισζε έιαβε ρψξα
ζην πιαίζην ηνπ 1νπ Κχθινπ Αλνηθηήο
Σπδήηεζεο & Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ
εξγαζία θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ
εγθαηλίαζε ην ΔΙΔΑΓ.
Η αλεξγία ησλ λέσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ
ζηελ Διιάδα ζήκεξα αγγίδεη πνζνζηά
πξσηνθαλή γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη
νηθνλνκία. Η ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή
θξίζε επηηείλεη ηνλ θίλδπλν γηα «κηα
ρακέλε γεληά». Τφζν ε ειιεληθή πνιηηεία,
φζν θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη επελδχνπλ
εθαηνκκχξηα θνλδχιηα γηα ηελ αλαζηξνθή
απηήο ηεο αξλεηηθήο πνξείαο πνπ θαηαγξάθεηαη πιένλ φρη κφλν ζηε ρψξα καο,
αιιά θαη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο.
Σην πιαίζην ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ζην
Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξ-

γίαο ησλ λέσλ απνηειεί κία απφ ηηο
βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο, θαη έρεη σο θχξηνπο άμνλεο ηελ
πξσηνβνπιία «Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία»
(Youth Guarantee), θαζψο θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο Σχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο
γηα ηε δηακφξθσζε ελφο Πιαηζίνπ
Πνηφηεηαο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε
(καζεηεία).
Η εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ην ΔΙΔΑΓ,
είρε σο ζηφρν ηελ αληαιιαγή θαη θαηάζεζε απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ην
θξίζηκν απηφ ζέκα θαη ηελ πξνψζεζε
ηνπο ζην αξκφδην Υπνπξγείν Δξγαζίαο.
Σηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο εηζεγήζεηο απφ
ηνπο/ηηο: Μ Καξακεζίλε, Καζεγήηξηα ζην
Τκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: «Νένη, δηθαηψκαηα θαη πνιηηηθέο ηεο θξίζεο:άκεζα ζχκαηα, ρακέλεο γεληέο;», Σ. Μπαμεβάλε
ζηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο
ηνπ ΟΑΔΓ θαη Ι. Αιεμίνπ, Δξγαζηαθφ
Σχκβνπιν, ζηε Γηεχζπλζε Σπληνληζκνχ
θαη Αλάπηπμεο Γηθηχνπ Υπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο ΟΑΔΓ, κε ζέκα ηηο «Δλεξγεηη-

θέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο» & «Παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο αλαδεηνχληεο εξγαζία», Α. Σηεθαλίδε, Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο Διιεληθψλ
Σπλδέζκσλ Νέσλ Δπηρεηξεκαηηψλ γηα
ηελ «Δπξσπατθή θηλεηηθφηεηα, ην
θαιχηεξν εξγαιείν ζηήξημεο ηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο» θαη Κ. Τξνχιν,
Project Manager, ζηνλ Τνκέα Αλάπηπμεο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΣΔΒ κε ζέκα ην
πξφγξακκα ηνπ ΣΔΒ γηα ηνπο λένπο
«Μαδί ζηελ Δθθίλεζε».
Τε ζπδήηεζε ζπληφληζε ν Γεκνζηνγξάθνο Πνι. Παπαδφπνπινο θαη ε
Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ ΔΙΔΑΓ. Φξ. Πατδνχζε.
Σηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη
ηνπνζεηήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.

Οη βαζηθέο εηζεγήζεηο ηεο
εθδήισζεο είλαη αλαξηεκέλεο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ: www.eiead.gr
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Η Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ ΔΙΔΑΓ, Γξ Φξ. Πατδνχζε, ζπκκεηείρε, σο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ζηελ
Τερληθή ζπλάληεζε: «Θεκαηηθέο θαη
Γεληθέο Αηξεζηκφηεηεο ΔΚΤ θαηά ηελ
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020:
Βαζκφο θάιπςεο θαη απαηηνχκελεο
ελέξγεηεο». Η ζπλάληεζε δηνξγαλψζεθε
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο
Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ, ζην
Ξελνδνρείν DIVANI CARAVEL, Αίζνπζα
Athens View .
Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ζηελ νπνία
παξεπξέζεθαλ θαη εθπξφζσπνη απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γ/λζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ &
Έληαμεο (DG Empl), ήηαλ νη
πξνυπνζέζεηο νινθιήξσζεο έξγσλ πνπ
πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηε ζπλέρηζε
θαη απνπιεξσκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.

Οη «Αηξεζηκφηεηεο» πνπ παξνπζηάζηεθαλ αθνξνχζαλ ηνπο Θεκαηηθνχο
Σηφρνπο :
8 «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη
ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο»,
9 «Πξνψζεζε θνηλσληθήο έληαμεο θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο»
10 «Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο
δεμηφηεηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε»
11 «Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο
θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο», θαζψο θαη ηηο Γεληθέο
Αηξεζηκφηεηεο: «Καηαπνιέκεζε ησλ
δηαθξίζεσλ», «Ιζφηεηα ησλ θχισλ»
θαη «Αλαπεξία».

Τν ΔΙΔΑΓ, παξνπζίαζε ηελ απνηίκεζε
ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηεί θαη ηηο
πξνβιεπφκελεο δξάζεηο γηα ηελ
νινθιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη ην ηειηθφ
αλακελφκελν
απνηέιεζκα
ζηε
ζεκαηηθή: «Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ
ζηελ αιιαγή».
Οη παξνπζηάζεηο φισλ ησλ θνξέσλ
είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
http:www.esfhellas.gr/articleDetails.asp
x?iden=265://

υνέδρια

17ο Διεθνές υνέδριο EVBB
Απασχόληση των νέων στην Ευρώπη-Εκπαιδευτικές έννοιες, έργα, πρότυπα ποιότητας
Αθήνα, 24-25.10.2013

Τν 17ν Σπλέδξην ηεο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Αζήλα ε “European Association of Institutes of Vocational Training” κε ζέκα ηελ
αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο, κε πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
θπξίσο κε ην δπτθφ ζχζηεκα. Οη νκηιίεο ζην ζπλέδξην επηθεληξψζεθαλ α) ζην θαηλφκελν θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο λεαληθήο
αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε θαη β) ζηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπ απφ ρψξεο, πνπ είηε έρνπλ κεγάιν πξφβιεκα λέσλ
αλέξγσλ (Διιάδα, Πνξηνγαιία), είηε εθαξκφδνπλ επηηπρείο πνιηηηθέο γηα ηελ αλάζρεζή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζε ρακειά επίπεδα,
θάησ ηνπ 10%, (Απζηξία, Γεξκαλία, Διβεηία). Απφ ηελ Διιάδα, ν Υθππνπξγφο Δξγαζίαο, θ. Κεγθέξνγινπ αλαθέξζεθε ζηελ
αλαγθαηφηεηα γηα άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο, κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο
πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία, ππνζηεξίδνπλ ηνπο αλέξγνπο κε ρακειέο δεμηφηεηεο, εκπνδίδνπλ ηε «δηαξξνή εγθεθάισλ» (brain
drain). Τν ΔΙΔΑΓ, εθπξνζψπεζε ζην Σπλέδξην ε Γξ. Φξχζα Πατδνχζε, Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.
Πιεξνθνξίεο ζην EVBB, http://www.evbb.de/index.php?lang=en
τοιχεία eNewsletter
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