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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΝΕΑ ΕΙΕΑΔ: ΠΡΟΚΛΗΕΙ
γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο
.................................................σελ.2

«Δπϊθό ζύζηεκα επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο:
ε γεξκαληθή αθήγεζε γηα ηε
ζύλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο
εξγαζίαο»
Φξ. Πατδνχζε
…………………………..……..σελ.4

ηνηρεία & Αξηζκνί ζην
κηθξνζθόπην
Οι. Κακηληψηε & Κ. Μπαζθφδνπ
………………………………σελ.5

ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΟΤ ΕΙΕΑΔ
Τν Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο & Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΙΔΑΓ) αλαθνηλψλεη ηελ
έλαξμε έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ γηα
εηδηθά ζέκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
θνηλσλίαο.
Σην παξφλ Newsletter παξνπζηάδεηαη
ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην 1ν πξνο
δεκνζίεπζε Γειηίν, ην νπνίν αλαθέξεηαη
ζην θξίζηκν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
δήηεκα: «Νέοι εκηός απαζτόληζης,
εκπαίδεσζης ή καηάρηιζης».
Με ηελ ηαθηηθή έθδνζε «Σηαηηζηηθνχ
Γειηίνπ», ην ΔΙΔΑΓ, επηδηψθεη ηελ επηθνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε ηνπ εηδηθνχ αιιά
θαη επξχηεξνπ θνηλνχ γηα βαζηθνχο
νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο.
Τα Γειηία ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΔΙΔΑΓ: www.eiead.gr
Η κειέηε ηεο Μ.-Φ. Τζηάκα, «Το θαινόμενο ηης ηθικής/υστολογικής παρενότληζης ζηο τώρο ηης εργαζίας: Εννοιολογικοί προζδιοριζμοί», αλαδεκνζηεχηεθε ζην δεθαπελζήκεξν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Γειηίνλ Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο»
(Γ.Δ.Ν.), ηεχρνο 1643/16-31, 03/2014.
Τν άξζξν βξίζθεηαη θαη ειεθηξνληθά ζην:
http://www.den.gr/853/el/TEYXI-2014/

Ηλεκτρομική Εμημέρωση
για τις Δράσεις του Ιμστιτούτου, τημ Εργασία & το
Αμθρώπιμο Δυμαμικό
Αγαπηηές θίλες, αγαπηηοί θίλοι,
Η πεξηπέηεηα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ΔΙΔΑΓ είρε
επηπρή θαηάιεμε. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα
επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπκπαξαζηάζεθαλ
παληνηνηξφπσο ζηελ πξνζπάζεηά καο, είηε
αηνκηθά, είηε ζπιινγηθά θαη θπξίσο ηνπο
θνηλσληθνχο εηαίξνπο ΓΣΔΔ, ΓΔΣΔΒΔΔ, ΔΣΔΔ θαη
ΣΔΒ.
Θεσξψ, επίζεο, απαξαίηεην λα εμάξσ ηελ
απηαπάξλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν, παξά
ην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δπζνίσλεο
εξγαζηαθέο πξννπηηθέο, ζπλέρηζε λα επηηειεί κε
επζπλεηδεζία ην έξγν ηνπ.

Σήκεξα, πεξηζζφηεξν δπλαηνί απφ πνηέ θαη
έρνληαο σο θχξην γλψκνλα ηε ζπλερή
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ
απαζρφιεζε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε,
αμηνινγνχκε ηα δεδνκέλα, ζρεδηάδνπκε θαη
πξνγξακκαηίδνπκε ηηο κειινληηθέο δξάζεηο.
Μαδί κε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, ηνπο θνξείο
ηνπ θαη ην κεγάιν δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ επηδηψθνπκε λα
ζπκβάιινπκε, κε αθφκα κεγαιχηεξε έληαζε,
ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ησλ δξάζεσλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο.
Καθηγηηής Κ. Π. Αναγνφζηόποσλος
Πρόεδρος - Γενικός Διεσθσνηής ΕΙΕΑΔ

Ημερίδα Διαβούλευσης
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση &
Διά Βίου Μάθηση
2014-2020
Σηηο 15 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εκεξίδα
Γηαβνχιεπζεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά
Βίνπ Μάζεζε 2014-2020». Αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δ.Π. είλαη ηα Υπνπξγεία
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο θαη Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, κε ην πξψην λα έρεη ην
ζπληνληζηηθφ ξφιν, θαζψο δηαρεηξίδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.104.926.538 € (Κνηλνηηθή Σπλδξνκή ΔΚΤ θαη
Πφξνη ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ).
Σηελ Ηκεξίδα παξέζηεζαλ θαη κίιεζαλ νη Υπνπξγνί Αλάπηπμεο, Δξγαζίαο θαη Παηδείαο, ν
Γηεπζπληήο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ θαη Έληαμεο ΔΔ, θαζψο θαη
θνηλσληθνί εηαίξνη. Τν Δ.Π. παξνπζίαζαλ νη θ.θ. Γεληθνί Γξακκαηείο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ-ΔΣΠΑ,
Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο.
Η Γηαβνχιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν παξάιιεια εξγαζηήξηα κε αληηθείκελν:
-Βειηίσζε πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
-Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε.
Αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζην http://www.esfhellas.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=117
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Νέα τοσ ΕΙΕΑΔ
ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΙ ΜΜΕ
Τν πξφγξακκα «Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ
(ΜΜΔ), πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
(Δ.Π.) «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΣΠΑ 2007-2013, βξίζθεηαη ζε θάζε νινθιήξσζεο ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Τν ΕΙΕΑΔ, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ «αηξεζηκνηήησλ» σο πξνο ην αλσηέξσ πξφγξακκα ζα πξνβεί
αθελφο, ζε αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ,
αθεηέξνπ ζε έξεπλα πεδίνπ γηα ηηο Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο, αμηνπνηψληαο ην δίθηπν
ζπλεξγαζίαο κε ηηο ΜΜΔ, ηνπο θιαδηθνχο θνξείο, ηνπο πεξηθεξεηαθνχο, ηνπηθνχο θαη άιινπο θνξείο πνπ
εκπιέθνληαη ζην έξγν παλειιαδηθά, θαζψο θαη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ππνδνκή.
Σηφρνο ηεο ζπλδπαζηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο είλαη ε δηακφξθσζε πξφηαζεο θαη ε πηινηηθή ηεο
εθαξκνγή γηα έλα «Σύζηημα πρόβλεψης και διαχείριζης ηων αλλαγών και ηης αναδιάρθρωζης ζηις
ΜΜΕ»

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε ζα ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηα θάησζη :
► ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ πξφβιεςε θαη ηε δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη αλαδηαξζξψζεσλ πνπ επήιζαλ
ζηελ επηρείξεζε, αιιά θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε
► ηε κειέηε πεδίνπ επηρεηξήζεσλ θαη θιαδηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν γηα: νξγάλσζε ηεο
εξγαζίαο θαη πξνζαλαηνιηζκφο, αληηιήςεηο .θαη πξαθηηθέο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο
θαη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο

► ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία αξκφδησλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ.
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
► ηηο ζρεηηθέο πξφζθαηεο κειέηεο φπσο απηή ηνπ ILO
► ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ
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ΠΡΟΚΛΗΗ Β’
Σην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο Β’
«Διαρθρφηική προζαρμογή εργαζομένφν μικρών επιτειρήζεφν ποσ απαζτολούν 1-49 άηομα, ενηός ηης
οικονομικής κρίζης» θαη γηα φινπο
ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 04, 05, 06,
έρνπλ θαηαβιεζεί ζπλνιηθά έσο
ζήκεξα (ηειεπηαία εληνιή πιεξσκήο 28
Μαξηίνπ 2014), 33.610.004,08 €, ηα
νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 6.232 δηθαηνχρνπο (εθ ησλ νπνίσλ 78 δηθαηνχρνη
έρνπλ ιάβεη θαη ηε β’ δφζε ελίζρπζεο).
Δπίζεο, ην Μάξηην νινθιεξψζεθε ην
ζθέινο ησλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο, πνπ
πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ 4 & 5. Σην ζχλνιν ησλ 14.475
εγθξηζέλησλ επηρεηξήζεσλ ζπκκεηείραλ
.ζηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 11.639 δηθαηνχρνη.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ
δξάζεσλ απηψλ αλέξρεηαη ζε
81.646.153€.
Όζνλ αθνξά ηνλ Άμνλα 6, ηα ζηνηρεία
αθνξνχλ ζηηο κέρξη ζήκεξα θαηαρσξήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΙΔΑΓ θαη δελ
απνηππψλνπλ ηελ ηειηθή εηθφλα θαζψο
ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο
ιήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ 2014.

Σηνπο Πίλαθεο 1 & 2 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ, βάζεη ησλ ελεκεξψζεσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΙΔΑΓ.

Πίλαθαο 1 – ηνηρεία Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ αλά άμνλα

Άμνλαο
4
5
ΤΝΟΛΟ
6
ΤΝΟΛΑ

Αξηζκόο
πξνγ/ηωλ
θαηάξηηζεο
750

Αξηζκόο
θαη/δνκέλωλ

Αλζξωπνώξεο
θαηάξηηζεο

Αξηζκόο
επηρεηξήζεωλ

14.170

2.645.432

7.299

11.405
25.575
400
25.975

2.148.020
4.793.452
78.930
4.872.382

4.340
11.639

573
1.323
21
1.344

266
11.905

Πίλαθαο 2 – Οηθνλνκηθά ηνηρεία αλά άμνλα
Άμνλαο

Π/Τ Καηάξηηζεο

Π/Τ πκβνπιεπηηθήο

ύλνιν ζε €

4

34.390.616

12.199.722

46.590.338

5
ΤΝΟΛΟ

27.924.260
62.314.876

7.131.555
19.331.277

35.055.815
81.646.153

6
ΤΝΟΛΑ

1.026.090
63.340.966

262.180
19.593.457

1.288.270
82.934.423

ΠΡΟΚΛΗΗ Α’
Ο Γηθαηνχρνο ΔΙΔΑΓ, έθξηλε ζθφπηκν, γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Σχληαμε θιαδηθψλ ζρεδίσλ δηαξζξσηηθήο
πξνζαξκνγήο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», Δ.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΣΠΑ 2007-2013, λα δηεπθξηλίζεη δεηήκαηα ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο Πξφζθιεζεο Α’, κε ζθνπφ:









ηελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ
ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ησλ εγθεθξηκέλσλ ΤΓΔ
ηε ρξεζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Πφξσλ
ηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο
ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο απφ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά
ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξαβάζεσλ θαη ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ θαηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηα
ειεγθηηθά φξγαλα
ηελ απνθπγή θχξσζεο ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ κεηά ηε δηαπίζησζε ζρεηηθήο παξάβαζεο
Οη δηεπθξηλήζεηο είλαη αλαξηεκέλεο ζην www.eiead.gr
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Μελέτες- Εκθέσεις
ΜΕΛΕΣΗ
«Δυϊκό σύστημα
επαγγελματικής
εκπαίδευσης : η
γερμανική αφήγηση
για τη σύνδεση
εκπαίδευσης και
αγοράς εργασίας»
Τν Φεβξνπάξην ηνπ 2014, εθδφζεθε ε
κειέηε ηεο Δξ. Υξ. Παϊδνύζε,
Γηεπζχληξηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, γηα ην δπτθφ ζχζηεκα
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Η αλάδεημε ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο
σο επηηπρνχο κεραληζκνχ ζχλδεζεο
ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο, επαλήιζε εθ λένπ ζηελ
επηθαηξφηεηα εμαηηίαο ηνπ πςεινχ
πνζνζηνχ λεαληθήο αλεξγίαο πνπ
θαηαγξάθεηαη ηφζν ζηελ Διιάδα,
αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο. Δμαίξεζε, απνηεινχλ
θάπνηεο γεξκαλφθσλεο ρψξεο, φπσο
ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία. Τν
γεγνλφο φηη ζε απηέο ηηο ρψξεο ε
αλεξγία ησλ λέσλ είλαη θάησ απφ
10% θαη ηαπηφρξνλα εθαξκφδεηαη κε
ηδηαίηεξε επξχηεηα ην δπτθφ ζχζηεκα
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε
πξφηαζε δέζκεο κέηξσλ πξνο ηα
θξάηε κέιε, ζηελ νπνία, θπξίαξρε
ζέζε έρεη ε εθηελέζηεξε εθαξκνγή
ηεο καζεηείαο.
Σην πιαίζην απηφ ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζε ηξείο άμνλεο:
α) ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δπτθνχ ζπζηήκαηνο (καζεηεία), φπσο
απηφ εθαξκφδεηαη ζηε Γεξκαλία,
β) ζηε δηαδξνκή ηεο καζεηείαο ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε θχξηα
έκθαζε ζηνλ πξφζθαην λφκν γηα ην
λέν ιχθεην θαη
γ) ζηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ
γηα κηα «επηηπρή» εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ ζηελ Διιάδα.

Απφ ηε κειέηε, αλαδχνληαη, κεηαμχ άιισλ, σο κείδνλα δεηήκαηα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή
ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ηα αθφινπζα :
 η διάρθρωση και η κατάσταση της οικονομίας μιας χώρας
 η ανάγκη για πολιτική συναίνεση, ισχυρό θεσμικό πλαίσιο,
διευρυμένες και θεσμοθετημένες συνεργασίες από όλο το φάσμα των
εμπλεκόμενων (κοινωνικοί εταίροι, δημόσιες αρχές)
 η αυτοχρηματοδότησή του συστήματος
η μακρόχρονη και αξιόπιστη εφαρμογή του
 η γενικότερη κουλτούρα για την «επαγγελματική κατάρτιση» και η
αναγνώρισή της από τον επιχειρηματικό κόσμο

 η ισχυρή επιστημονική υποστήριξη
 η συνεχής επικαιροποίηση και προσαρμογή των αντικειμένων και των
προγραμμάτων εκπαίδευσης στις εξελίξεις της οικονομίας και εργασίας
 η απορροφητικότητα των αποφοίτων του δυϊκού συστήματος σε
εργασίες συναφείς με τις σπουδές τους
 η ενίσχυση της πρόσβασης και προώθησης τους σε δράσεις διά βίου
μάθησης
 η πιστοποίηση των γνώσεων των αποφοίτων της μαθητείας και η
αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους
 ο περιορισμός του φαινομένου της σχολικής διαρροής και των ΝΕΕΣ,
(των νέων που είναι εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης)

Η κειέηε είλαη δηαζέζηκε ειεθηξνληθά ζην : www.eiead.gr.
.
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΟΤ ΕΙΕΑΔ (απόζπαζκα)
«Νέοι εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης»
.
Κακηληώηε Οιπκπία θαη Μπαζθόδνπ Κωλζηαληίλα

Δηάγξακκα 1: Νένη 18-24 εηώλ εθηόο απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ζηηο
ρώξεο ηεο Ε.Ε.-28
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Ε.Ε.-28
Βζλγιο
Βουλγαρία
Σςζχικη…
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Γερμανία
Εςθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ιςπανία
Γαλλία
Κροατία
Ιταλία
Κφπροσ
Λεττονία
Λιθουανία
Λουξεμβοφρ…
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυςτρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
λοβενία
λοβακία
Φιλανδία
ουηδία
Ηνωμζνο…

Σηελ παξνχζα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο θξίζεο, νη δπλαηφηεηεο ησλ
λέσλ πεξηνξίδνληαη πνηθηινηξφπσο. Η
αλεξγία ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2013 γηα ην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αλήιζε ζε 27,5%
ή 1.363.137 αλέξγνπο. Τν πνζνζηφ
αλεξγίαο ησλ λέσλ 15-24 εηψλ ήηαλ
57,8% θαη γηα ηηο λέεο γπλαίθεο ηεο ίδηαο
ειηθηαθήο νκάδαο ήηαλ 65% [ΔΛΣΤΑΤ,
2014, Γειηίν Τχπνπ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ,
Γ΄
Τξίκελν
2013,
www.statistics.gr].
Παξάιιεια κε ηηο θαηαζηξνθηθέο
επηπηψζεηο ηεο χθεζεο ζηε δήηεζε
εξγαζίαο, ε απνδφκεζε ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ρσξίο λα
παξαηεξείηαη ε αλακελφκελε «δηεπθφιπλζε» ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Δπίζεο, ε δεκνζηνλνκηθή
ζηελφηεηα πεξηνξίδεη ηηο παξερφκελεο
δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζην
δεκφζην ηνκέα, ελψ, ιφγσ ηεο κείσζεο
ηνπ εηζνδήκαηνο, δπζρεξαίλεη πνιιαπιά
ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νηθνγελεηψλ λα
επελδχζνπλ ζην θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ
κειψλ ηνπο.
Ωζηφζν, νη λένη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Δ.Δ.-28 ραξαθηεξίδνληαη απφ αξθεηά
δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε θαη
ζηελ εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε. Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ ελδερνκέλσο λα εληείλνπλ
πεξαηηέξσ ζην κέιινλ ηηο ήδε έληνλεο
δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ρσξψλ ζην
εξγαζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ πεδίν.
Τν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ λέσλ πνπ δελ
ζπκκεηέρεη ζε απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε
ή θαηάξηηζε είρε πξνζεγγίζεη ζεκαληηθά
ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ην 2008. Σηε
ζπλέρεηα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηελ
πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσλη-

θψλ δεηθηψλ, [Κακηληψηε (2012) θαη
Κακηληψηε (2013)], παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε, ε νπνία ζπλερψο
δηεπξχλεηαη. Παξφηη νη αηηίεο κπνξεί λα
δηαθέξνπλ θαη ε νκάδα ησλ κε ζπκκεηερφλησλ ζε απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε λα απαξηίδεηαη απφ λένπο
κε αλνκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά, ηειηθψο
νη εληαζζφκελνη ζηελ νκάδα απηή
ζπζζσξεχνπλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ παξνχζα θαη
κειινληηθή ηνπο πνξεία ζηνλ νηθνλνκηθφ
θαη θνηλσληθφ βίν.

2012

Η παξακνλή γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηελ
νκάδα ησλ «κε ζπκκεηερφλησλ» δεκηνπξγεί βξαρπρξφληεο θαη καθξνρξφληεο
ζπλέπεηεο εληείλνληαο ηνλ θίλδπλν
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ
απαξηίδνπλ ηελ νκάδα απηή. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
ησλ αλαγθψλ ησλ «κε ζπκκεηερφλησλ»
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθέο
δξάζεηο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ
απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξ-ηηζε
θαη κείσζε ησλ ζρεηηθψλ αληζνηήησλ θαη
ηνπ θηλδχλνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.

Δηάγξακκα 2: Νένη 18-24 εηώλ εθηόο απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ζηελ
Ε.Ε. θαη ζηελ Ειιάδα
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Ε.Ε.-28 16,8 16,8 16,5 16,2 15,1 14,1 13,9 16,1 16,6 16,7 17,1
Ελλάδα 20,2 21,9 20,9 19,3 16,1 15,7 15,9 17,3 20,6 24,4 28,4

1ν Σηαηηζηηθφ Γειηίν ΔΙΔΑΓ www.eiead.gr
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PIACC

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Tε Γεπηέξα 31 Μαξηίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Divani Palace Acropolis, ε
επίζεκε έλαξμε ηεο παλειιαδηθήο
έξεπλαο γηα ηηο δεμηφηεηεο ησλ ελειίθσλ
ζηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο PIACC.
Η εθδήισζε δηνξγαλψζεθε απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.

Καηά ηελ εκεξίδα παξνπζηάζηεθε ην
πιαίζην θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απφηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε δηακφξθσζε
πνιηηηθψλ
γηα
ηελ
εθπαίδεπζε, ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη
ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ν
ζρεδηαζκφο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ
Διιάδα. Τν PIAAC, Πξφγξακκα γηα ηε
Γηεζλή Απνηίκεζε ησλ Ιθαλνηήησλ ησλ
ελειίθσλ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ
Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) θαη έρεη

Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)
Δγθξίζεθε, ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ε Έθζεζε Αληηζηνίρηζεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ε νπνία θαηαηέζεθε απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π, ζηελ
αξκφδηα Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ.
Σχκθσλα κε ην εγθξηζέλ Δ.Π.Π. ηα επίπεδα είλαη 8:
.

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΣΤΥΙΑ

1

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ

2

Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ

3

7

Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο ΣΔΚ
Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ
Πηπρίν ΔΠΑΣ,
Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο ΔΠΑΛ
Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΔΠΑΛ
Απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ
Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο- Τάμε Μαζεηείαο ΔΠΑΛ
Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Μεηαδεπηεξνβάζκηα ΙΔΚ
Γίπισκα/Πηπρίν Αλσηέξαο Σρνιήο
Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ
Πηπρίν ΤΔΙ
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο

8

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

4

5

6

ήδε πινπνηεζεί ζε 24 ρψξεο. Μαδί κε ηελ
Διιάδα, ζα ην πινπνηήζνπλ θαη άιιεο 9
ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δεχηεξν
θχθιν ρσξψλ. Σηελ Διιάδα ην πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηε ζχκπξαμε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο,
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ
Δξεπλψλ, ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο
Αξρήο θαη ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηεμαρζεί
παλειιαδηθή έξεπλα γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε,
ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηηο
δεμηφηεηεο ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ηεο
ρψξαο, ειηθίαο 16-65 εηψλ. Σπγθεθξηκέλα
ζα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηηο γισζζηθέο, αξηζκεηηθέο θαη ςεθηαθέο
δεμηφηεηεο ησλ ελειίθσλ, θαζψο θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε πξνεγκέλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Τα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα
αμηνπνηεζνχλ ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη
πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ, κε γλψζε θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα, ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζηαθήο
θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ 21νπ αηψλα.
Τηο εξγαζίεο ηεο εθδήισζεο, παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΙΔΑΓ, ε
Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Γξ. Φξχζα Πατδνχζε.

Πιεξνθνξίεο ζην: www.piaac.gr
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