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Γεκνζηεύζεθε πξόζθαηα, ε έβδνκε
έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο
Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ),
«Society at a Glance 2014» (Κνηλσλία
κε κηα καηηά 2014). Με ηελ αλάιπζε
θξίζηκσλ θνηλσληθώλ δεηθηώλ επηδηώθεηαη ν απνινγηζκόο, αιιά θαη ε
αλάδεημε ησλ θνηλσληθώλ πξνθιήζεσλ
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρώξεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζώο
θαη νη πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπο.
Σύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΟΟΣΑ, αλ θαη
νη πνιηηηθέο απηέο δελ είλαη νκνηόκνξθεο, ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ, θπξίσο ζε ρώξεο ηνπ Νόηνπ, όπσο
ηελ Διιάδα, εκπνδίδεη νινέλα θαη
πεξηζζόηεξν ηε δηαρείξηζε ησλ
θνηλσληθώλ πξνθιήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε θξίζε.
Οη δείθηεο πνπ αλαιύνληαη είλαη:
Γεληθνί δείθηεο (εηζόδεκα λνηθνθπξηνύ,
γνληκόηεηα, κεηαλάζηεπζε, νηθνγέλεηα,

Ηλεκτρομική Εμημέρωση
για τις Δράσεις του Ιμστιτούτου, τημ Εργασία & το
Αμθρώπιμο Δυμαμικό
Αγαπεηέο θίιεο, αγαπεηνί θίινη,
Τν Ιλζηηηνύην ζπλερίδεη κε εληαηηθνύο
ξπζκνύο ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη
πξνγξακκάησλ, κε ζηόρν ηελ έληαμή ηνπο ζηε
Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, 2014-2020.
Παξάιιεια, πινπνηείηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο
ην πξόγξακκα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο
γηα ηηο Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο,
έρνληαο πεξάζεη πιένλ ζηε θάζε ησλ
επηηόπησλ ζπζηεκαηηθώλ ειέγρσλ θαη ηεο
νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηώλ θαηάξηηζεο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ζε αξθεηά από ηα πξνγξάκκαηα ησλ Πξνζθιήζεσλ Β’ θαη Γ’.
Δληόο ηνπ Ινπιίνπ, ζα εθδνζεί ε Δηήζηα Έθζε-

ππνζηήξημε ειηθησκέλσλ)
Γείθηεο νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο (απαζρόιεζε, αλεξγία, λένη εθηόο απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, [ΝΔΔΤ],
πξνζδνθώκελνο ρξόλνο ζηε ζπληαμηνδόηεζε, δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε)
Γείθηεο ηζόηεηαο (εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα, θηώρεηα, επηδνκαηηθή δηαβίσζε,
θνηλσληθέο
δαπάλεο,
επηδνηνύκελνη
άλεξγνη)
Γείθηεο πγείαο (ην πξνζδόθηκν δσήο,
αληίιεςε γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο,
απηνθηνλίεο, δαπάλεο γηα ηελ πγεία,
θάιπςε γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε )
Γείθηεο θνηλωληθήο ζπλνρήο (ηθαλνπνίεζε από ηε δσή, αλνρή, εκπηζηνζύλε
ζηνπο ζεζκνύο, αζθάιεηα θαη εγθιεκαηηθόηεηα, αιιειεγγύε)

ζε 2013, κε ζεκαληηθέο αλαιύζεηο γηα ηελ
Απαζρόιεζε θαη ηελ Αγνξά Δξγαζίαο.
Δπίζεο, δεκνζηεύζεθε θαη αλαξηήζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ, ην 2ν ηεύρνο ηεο
ζεηξάο ησλ ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ πνπ
εγθαηλίαζε ην ΔΙΔΑΓ, θαηά ην πξνεγνύκελν
ηξίκελν, κε αληηθείκελν ζην παξόλ ηεύρνο
ηηο ζηαηηζηηθέο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε.

Έσο ηελ επόκελε επηθνηλσλία καο ην
Σεπηέκβξην, εύρνκαη νιόςπρα ζε όιεο θαη
όινπο θαιό θαινθαίξη!
Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηόπνπινο
Πξόεδξνο - Γεληθόο Δηεπζπληήο ΕΙΕΑΔ

Μεηαμύ άιισλ ηνλίδεηαη όηη νη λένη θαη νη
νηθνγέλεηεο κε παηδηά είλαη απηνί πνπ
απεηινύληαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζήκεξα,
από ηε θηώρεηα, απ’ όηη ην 2007.
Τν κεξίδην ησλ λέσλ 18-25 εηώλ ζε
λνηθνθπξηά όπνπ ην εηζόδεκα είλαη
ιηγόηεξν από ην κηζό ηνπ κέζνπ εζληθνύ
εηζνδήκαηνο έρεη αλέβεη ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ κεηαμύ
2007 θαη 2010. Η άλνδνο ήηαλ ηδηαίηεξα
έληνλε ζηελ Δζζνλία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ
Τνπξθία, ελώ αθνινπζνύλ ε Ιξιαλδία θαη
ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη έπεηαη ε Διιάδα
θαη ε Ιηαιία.
Γηα ηελ πιήξε έθδνζε ηνπ ΟΟΑ βιέπε:
http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-en
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Παξάηαζε κέρξη 31-10-2014 δόζεθε
ζηελ πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο Πξόζθιεζεο Γ’ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ πινπνίεζαλ ην
εγθεθξηκέλν Σρέδην Γηαξζξσηηθήο
Πξνζαξκνγήο.
Δπηιέμηκεο δαπάλεο ζα ζεσξεζνύλ νη
δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πνπ έρνπλ ηηκνινγεζεί ην αξγόηεξν
έσο ηε 30ε Ινπλίνπ 2014 θαη έρνπλ
εμνθιεζεί σο ηελ 30ε Σεπηεκβξίνπ
2014.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
θαθέισλ απνπιεξσκήο νξίζζεθε ε
. 31 Οθησβξίνπ 2014 γηα όινπο ηνπο
άμνλεο.
Η παξάηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ δελ επηθέξεη ελεξγνπνίεζε λέσλ
εληάμεσλ θαη λνκηθώλ δεζκεύζεσλ ή
λέσλ εγθξηηηθώλ απνθάζεσλ.

ΠΡΟΚΛΗΗ Β’

ΠΛΗΡΩΜΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΕΩ 30/06/2014

Άμνλεο

Πιεξωκέο

Πιήζνο Γηθαηνύρωλ

Άμνλαο 4

25.301.546,30

5.056

Άμνλαο 5

18.089.419,68

2.775

Άμνλαο 6

278.200,00

69

ύλνιν

43.669.165,98

7.900

DEVCORE – Development Of Learning Outcomes Approach – A Way To A
Better Comparability, Recognition And Employability At The Labour Market
Study Visit, Αθήνα 7-8 Μαΐου 2014

Ο Γξ. Σηαύξνο Γαβξόγινπ, Γηεπζπληήο Δλεξγεηηθώλ Πνιηηηθώλ θαη Γηεζλώλ Γηθηύσλ ΔΙΔΑΓ, ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε ζε
δηήκεξν εξγαζηήξην ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο TEMPUS. Τν
εξγαζηήξην έιαβε ρώξα ζηελ Αζήλα, ζηελ αίζνπζα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Κσζηή Παιακά», ζηηο 7-8 Μαΐνπ 2014.
Υπεύζπλνο νξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ην νπνίν ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην έξγν κε ηίηιν :
«DEVCORE – Development Of Learning Outcomes Approach – A Way To A Better Comparability, Recognition And
Employability At The Labour Market».
Μηα από ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ θαη άιισλ ελδηαθεξόκελσλ
κεξώλ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ ΑΔΙ ζύκθσλα κε ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
Σην πιαίζην απηό νξγαλώζεθαλ ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο Μαπξνβνπλίσλ ζε Παλεπηζηήκηα άιισλ ρσξώλ. Σηηο ζπλαληήζεηο
ζπκκεηείραλ θαη άιινη θνξείο εθηόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ εκπιέθνληαη ζην εζληθό/ επξσπατθό πιαίζην πξνζόλησλ θαζώο
θαη ζηα «καζεζηαθά απνηειέζκαηα».
Η εηζήγεζε ηνπ Γξ. Γαβξόγινπ είρε ηίηιν “Learning outcomes and the employment in the private sector”.
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ΣΗΡΗΗ ΥΑΚΕΛΩΝ

Οη Γηθαηνύρνη επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ
εηδηθνύο θαθέινπο κε ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη
παξαζηαηηθώλ γηα ην δηάζηεκα πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθνί
Καλνληζκνί θαη θαη’ ειάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020.
Οη θάθεινη πνπ ηεξνύληαη είλαη ηέζζεξηο:
1. Γηνηθεηηθόο Φάθεινο,
2. Φάθεινο Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ,
3. Φάθεινο Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ θαη
4. Φάθεινο Γεκνζηόηεηαο
Γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά θάζε θάθεινο
βιέπε:
http://www.eiead.gr/publications/docs/TIRISI_FAKELWN_
PROSKLHSH_B_.pdf

ΠΡΟΚΛΗΗ Β’

ΑΙΣΗΜΑ ΑΠΕΝΣΑΞΗ – ΠΑΡΑΙΣΗΗ

Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο δηθαηνύρσλ πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ζύκβαζε θαη γηα ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο από
ηνπο δηθαηνύρνπο απαηηείηαη ε θαηάζεζε πξνο ην ΔΙΔΑΓ,
αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ζπλνδεπόκελνπ από ππεύζπλε
δήισζε (ζεσξεκέλε) κε ζπγθεθξηκέλν θείκελν ην νπνίν
βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ:
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view
=article&id=281%3A-b&catid=73%3Aefdfaqs&Itemid=44&lang=el

ΠΡΟΚΛΗΗ Α΄ & Β΄

ΠΑΡΑΣΑΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

α) Παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο
Πξόζθιεζεο Β’ κέρξη 8-8-2014 γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δελ
πινπνίεζαλ ην εγθεθξηκέλν Σρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο,
θαζώο θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ κέρξη 30-9-2014 γηα ην
ζύλνιν ηεο Πξόζθιεζεο Β’ θαη κε πξνζεζκία ππνβνιήο θαθέινπ
απνπιεξσκήο γηα όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο, κέρξη 30-11-2014.
β) παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξόζθιεζεο Α’ κέρξη 30-04-2015
θαη κε πξνζεζκία ππνβνιήο θαθέινπ απνπιεξσκήο γηα όινπο ηνπο
αλαδόρνπο ηεο πξόζθιεζεο Α’ κέρξη 30-06-2015.

ΠΡΟΚΛΗΗ Β & Γ’

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε δηαδηθαζία ηεο
απνπιεξσκήο ησλ Πξνζθιήζεσλ Β’ θαη Γ’, νη Γηθαηνύρνη ησλ
Πξνζθιήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ήδε
νινθιεξσζεί θαη θπξίσο, όζνη έρνπλ ιάβεη έσο θαη 80% πνζό
ΔΝΙΣΦΥΣΗΣ, λα ελεκεξώζνπλ πιήξσο ην κεραλνγξαθηθό
ζύζηεκα θαηάξηηζεο, λα νξηζηηθνπνηήζνπλ δειαδή ηηο
εγγξαθέο ηνπο, θαη λα γίλεη upload όισλ ησλ ζπλεκκέλσλ
αξρείσλ, όπνπ απηό απαηηείηαη, βάζεη θαη ησλ αλαξηεζέλησλ
νδεγηώλ θαηάξηηζεο.
Οη Γηθαηνύρνη ησλ πξνζθιήζεσλ Β’ θαη Γ’, ζα πξέπεη λα
επηζπεύζνπλ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπλ λα ππνβάινπλ ηα αηηήκαηα απνπιεξσκήο κε ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, βάζεη θαη ζπλαθώλ νδεγηώλ, νη
νπνίεο ζα αλαξηεζνύλ, ζε πξνζερή αλαθνίλσζε.

.

Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη
Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης, 20 Ιουνίου 2014

Τελ Παξαζθεπή 20 Ινπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ακθηζέαηξν ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο,
ζεκαληηθή επξσπατθή εκεξίδα γηα ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Τελ εκεξίδα δηνξγάλσζε ε Γεληθή
Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Έξεπλαο θαη
Καηλνηνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. «Σηελ εκεξίδα αλαδείρηεθε ην θαηλόκελν ησλ θνηλσληθώλ
αληζνηήησλ, ην νπνίν σο απνηέιεζκα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απεηιεί πιένλ ζνβαξά
ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ελώ παξάιιεια εγείξεη
. εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ησλ
πνιηηηθώλ ζπζηεκάησλ ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν λα πεξηνξίζνπλ ηηο αληζόηεηεο θαη λα
εληζρύζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή όπσο πξνβιέπεη ην Επξσπατθό Κνηλσληθό Μνληέιν». Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξνζεγγίζζεθαλ δεηήκαηα, όπσο :
 Δξγαζηαθέο θαη εηζνδεκαηηθέο αληζόηεηεο: νη θνηλσληθέο επηπηώζεηο
 Αληζόηεηεο ζην ρώξν ηεο πγεία, ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ θαη νη επηπηώζεηο απηώλ.
Δπίπεδα ηθαλνπνίεζεο από ηνλ ηξόπν δηαβίσζεο ησλ πνιηηώλ ζηελ Δ.Δ.
 Πνιηηηθέο αληαπόθξηζεο ζηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο
Τελ Ηκεξίδα παξαθνινύζεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΙΔΑΓ, ε Γξ. Οιπκπία Κακηληώηε, Γηεπζύληξηα
Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ.

Τελ Πέκπηε 26 Ινπλίνπ 2014
παξνπζηάζηεθε ζην Chisinau, ηεο
Μνιδαβίαο, ε εξγαζία ησλ
Άξηεκηο Γηώηζα, Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Χπρνινγίαο, (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ θαη Οιπκπίαο Κακηληώηε, Γηεπζύληξηαο
Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη
Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ κε ηίηιν:
“Children’s representations of their
parents behavior in early
childhood”.
Η παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 5νπ
International
Congress
on
Interpersonal Acceptance and
Rejection.
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ

ΑΥΑΛΕΙ & ΤΓΙΕΙ ΦΩΡΟΙ ΕΡΓΑΙΑ 2014-2015
.
1Η ΗΜΕΡΙΔΑ
7 Ιουλίου 2014, Αθήνα

.

Σην πιαίζην ηεο παλεπξσπατθήο
εθζηξαηείαο «Αζθαιείο θαη Υγηείο Φώξνη
Δξγαζίαο 2014-2015», πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 7 Ινπιίνπ 2014, ζηελ
Αζήλα, εκεξίδα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε
ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο
θαη ησλ άιισλ ςπρνθνηλσληθώλ θηλδύλσλ ζηελ εξγαζία. Η εκεξίδα νξγαλώζεθε από ηνλ Δζληθό Δζηηαθό Πόιν
Πιεξνθόξεζεο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο &
Υγείαο ζηελ Δξγαζία (ΑΥΔ) ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό EUOSHA. Η εθζηξαηεία είλαη ε κεγαιύηεξε
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηεζλώο ζηνλ
ρώξν ηεο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ
Δξγαζία από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό EU-OSHA θαη ην Γίθηπν ησλ
Δζληθώλ Δζηηαθώλ Πόισλ ηνπ ζε
πεξηζζόηεξεο
από
30
ρώξεο
www.healthy-workplaces.eu
Τελ έλαξμε ηεο εκεξίδαο, θήξπμε ν
Υθππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θ. Βαζίιεο
Κεγθέξνγινπ ν νπνίνο ηόληζε όηη «Η
επηινγή ηνπ θεληξηθνύ ζέκαηνο γηα ηε
δηεηία 2014-2015 είλαη απόιπηα επίθαηξε
θαη ζεκαληηθή αθνύ νη ςπρνθνηλσληθνί
θίλδπλνη θαη ην άγρνο ζηελ εξγαζία
ζπγθαηαιέγνληαη ζήκεξα κεηαμύ ησλ
κεγαιύηεξσλ πξνθιήζεσλ ζηνλ ηνκέα

ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη
πγείαο. Οη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη θαη
ην εξγαζηαθό άγρνο επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ αηόκσλ ζηνλ
ρώξν εξγαζίαο ηνπο, ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο
εζληθέο νηθνλνκίεο, αιιά θαη ηελ
επξσπατθή νηθνλνκία ζην ζύλνιό ηεο,
αθνύ εμαηηίαο ηνπο έρεη απνδεηρζεί όηη
πξνθαινύληαη αξλεηηθά ςπρνινγηθά,
ζσκαηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
απνηειέζκαηα».
Ο Υθππνπξγόο ππνζηήξημε όηη
«ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηξέρνπζα
δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο
ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ θόζκν ηεο
εξγαζίαο, θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν
από επηηαθηηθό ζήκεξα:
 λα θαηαλνήζνπκε όηη όηαλ νη
ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη θαη ην άγρνο
ζηελ εξγαζία αληηκεησπίδνληαη σο
νξγαλσηηθό δήηεκα θαη όρη σο
πξνζσπηθή αδπλακία, κπνξνύλ λα
είλαη εμίζνπ δηαρεηξίζηκν ζέκα κε
νπνηνλδήπνηε άιιν επαγγεικαηηθό
θίλδπλν,
 λα επαηζζεηνπνηήζνπκε θαη λα
πξνζθέξνπκε θαηεπζπληήξηεο αξρέο,
ζπκβνπιέο θαη ηερληθή ππνζηήξημε
πξνο ηνπο εξγνδόηεο, ηα δηνηθεηηθά
ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο
 λα πξνάγνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ απηώλ ζηε

Oη επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθό άγρνο
(stress), ηελ εμνπζέλσζε (burn out) θαη ηνπο
άιινπο ςπρνθνηλσληθνύο θηλδύλνπο «θνζηίδνπλ» εηεζίσο 500 δηο επξώ, δειαδή 4% ηνπ
Δπξωπαϊθνύ ΑΔΠ.
βάζε
κηαο
ζπζηεκαηηθήο
θαη
ζπκκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο
πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ πξόιεςε.»
Ο Υθππνπξγόο αλαθέξζεθε επίζεο ζηε
λέα Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ ΑΥΔ
2014-2017 πνπ
πξνσζείηαη
ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνύο
εηαίξνπο
θαη
αλαθνίλσζε
ηελ
πξαγκαηνπνίεζε 14 ελεκεξσηηθώλ
εκεξίδσλ ζε όιε ηελ Διιάδα, γηα ηελ
δηεηία 2014-2015.
Σηελ εκεξίδα έιαβαλ κέξνο πεξηζζόηεξνη από 250 ζπκκεηέρνληεο, κεηαμύ
ησλ νπνίσλ ν εθπξόζσπνο ηνπ
Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ EU-OSHA,
εθπξόζσπνη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ,
κέιε ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ΑΥΔ, επαγγεικαηίεο ηεο
ΑΥΔ θαζώο θαη εκπεηξνγλώκνλεο ζε
δεηήκαηα εξγαζηαθνύ άγρνπο θαη
ςπρνθνηλσληθώλ
θηλδύλσλ
ζηελ
εξγαζία.
Τελ εθδήισζε παξαθνινύζεζε εθ
κέξνπο ηνπ ΔΙΔΑΓ ε Μαξία-Φξηζηίλα
Τζηάκα, ζηέιερνο ηεο Γηεύζπλζεο
Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη
Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ.
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ΆΡΘΡΟ
«Εξέλιξη του κόστους
εργασίας στην Ελλάδα
2010 -2013»
Σηελ «Δηήζηα Έθζεζε 2013» ηνπ
ΔΙΔΑΓ, ε νπνία πξόθεηηαη λα εθδνζεί
ην επόκελν δηάζηεκα, πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ άιισλ, άξζξν ζρεηηθό
κε ην θαίξην δήηεκα ηεο εμέιημεο ηνπ
θόζηνπο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ηελ
πεξίνδν 2010-2013.
Σύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα ηνπ
άξζξνπ, εξεπλεηή Γξ. Σηαύξν Γαβξόγινπ, Γηεπζπληή Δλεξγεηηθώλ
Πνιηηηθώλ θαη Γηεζλώλ Γηθηύσλ,
εμεηάδεηαη ην θόζηνο εξγαζίαο αλά
θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο
θαη αλά ηδησηηθό-δεκόζην ηνκέα,
θαζώο ε θαηαλνκή ησλ κηζζώλ ζηνλ
θάζε ηνκέα.
Η ζύγθξηζε ησλ εμειίμεσλ απηώλ κε
αληίζηνηρεο ηεο Δπξσδώλεο απνθαιύπηεη κεγάιε απόθιηζε. Η κεγάιε
κείσζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο πνπ
ζπληειέζηεθε ζηελ Διιάδα ζην
ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαη ηδηαίηεξα
ζηνλ δεκόζην ηνκέα, ζπλνδεπόκελε
από ζηαζηκόηεηα ζηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, δελ είρε παξά
κηθξό αληίθηππν ζηηο εμαγσγηθέο
επηδόζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
ελώ ζην ίδην δηάζηεκα ζηηο ρώξεο
ηεο Δπξσδώλεο γεληθόηεξα ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ εμαγσγώλ, κε παξάιιειε αύμεζε ηνπ
θόζηνπο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο
παξαγσγηθόηεηαο.
Η πνξεία πξνζαξκνγήο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ δηεζλνύο αληαγσληζκνύ θαη ηνπ
δηεζλνύο δαλεηζκνύ είρε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηνλ θξίζηκν
ηνκέα ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο. Τελ
πεξίνδν 2010-2013 ν δείθηεο ηνπ
ζπλνιηθνύ θόζηνπο εξγαζίαο αλά
ώξα ζην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο κεηώζεθε θαηά 18,7%, κε
ην κηζζνινγηθό θόζηνο λα κεηώλεηαη
.

θαηά 17,0% θαη ην κε κηζζνινγηθό
θόζηνο αλά ώξα εξγαζίαο θαηά
22,0%.
Σε πξαγκαηηθέο ηηκέο, ην ζπλνιηθό
θόζηνο εξγαζίαο κεηώζεθε θαηά
25,2%, ην κηζζνινγηθό θόζηνο θαηά
23,5% θαη ην κε κηζζνινγηθό θόζηνο
θαηά 28,5%. Οη θιάδνη πνπ ζεκείσζαλ
ηελ δξακαηηθόηεξε πξνζαξκνγή ήηαλ ν
ηνπξηζκόο (παξνρή θαηαιύκαηνο &
εζηίαζεο), ε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ε
Υγεία, ελώ επηόηεξε πξνζαξκνγή
ζεκεηώζεθε ζηνπο θιάδνπο ηεο
Γηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ησλ
Τερλώλ, δηαζθέδαζεο & ςπραγσγίαο
θαη ηνπ Φνλδξηθνύ & Ληαληθνύ
εκπνξίνπ.
Η πξνζαξκνγή ήηαλ εληνλόηεξε ζηνλ
δεκόζην παξά ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
Σηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζεκεηώλεηαη ππέξζπγθέληξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ρακειά κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ελώ ζην
δεκόζην ηνκέα ε πιεηνλόηεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ εληάζζεηαη ζηα κεζαία
κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Η πξνζαξκνγή
πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ Διιάδα, εζηηαζκέλε θαζώο ήηαλ ζηε κείσζε
(αθόκα θαη νλνκαζηηθώλ) κηζζώλ,
άθεζε ζρεδόλ αλέπαθε ηελ (ρακειή)
παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο. Ίζσο
γηα απηό, νη εμαγσγέο δελ αληέδξαζαλ
θαζόινπ εληππσζηαθά, ζε αληίζεζε κε
ηελ Δπξσδώλε γεληθόηεξα, όπνπ ε
αύμεζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο,
ζπλνδεπόκελε από αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο, είρε σο απνηέιεζκα
νη εμαγσγέο λα απμεζνύλ εληππσζηαθά.
Δάλ ζπλερηζηνύλ νη πθηζηάκελεο
ηάζεηο, ην θόζηνο εξγαζίαο ζηελ
Διιάδα ζα πέζεη θαη άιιν ηα επόκελα
δύν ρξόληα, θαηά 16,3%, απνθιίλνληαο
πεξαηηέξσ από ηα επξσπατθά επίπεδα, ελώ ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ζα
παξακείλεη δεηνύκελν.

Γηάγξακκα 1: Μεηαβνιή ηνπ Γείθηε θόζηνπο
εξγαζίαο αλά θιάδν ζηελ Διιάδα, 2010-2013

Πεγή: Eurostat - Data Explorer

Γηάγξακκα 2: Δμέιημε & ηάζε ηνπ θόζηνπο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξωδώλε

Πεγή: Eurostat - Data Explorer

Γηάγξακκα 3: Γείθηεο ζπλνιηθνύ θόζηνπο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ-18, 2010-2013

Πεγή: Eurostat - Data Explorer

Η Δηήζηα Έθζεζε 2013, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ : www.eiead.gr.
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ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Ένα εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη,
την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και της ανεργίας των νέων
10-11 Ιουνίου 2014, Ηράκλειο, Κρήτη

Τν Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, ζην πιαίζην ηεο
Διιεληθήο Πξνεδξίαο πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 10 & 11 Ινπλίνπ, Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ
«Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα». Τν Σπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηξάθιεην
Κξήηεο, κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο
Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ν ξόινο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ήηαλ ην βαζηθό αληηθείκελν ηνπ Σπλεδξίνπ. Οη
νκηιεηέο θαη νκηιήηξηεο, μέλνη θαη έιιελεο, πξνέξρνληαλ από κηα κεγάιε γθάκα
. ζεκαηηθώλ πεδίσλ ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, θαη αλέπηπμαλ δεηήκαηα όπσο :
 Πξόζθαηεο εμειίμεηο θαη λέεο ηάζεηο ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
 Πξόζθαηεο εμειίμεηο ζην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηηο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηα θξάηε- κέιε
 Φξεκαηνδόηεζε θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ: Η άπνςε ησλ ρξεκαηνδνηώλ
 Τξόπνη Φξεκαηνδόηεζεο
Γηαθάλεηα θαη αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο αμίαο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ
 Ο ξόινο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε
Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ (4) εξγαζηήξηα (workshop), θαζώο θαη δηαγσληζκόο γηα ηελ αλάδεημε ησλ θαιύηεξσλ ζρεδίσλ γηα
θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ππνβιήζεθαλ από θνηηεηέο ησλ ΑΔΙ –ΤΔΙ ηεο ρώξαο.
Τα εξγαζηήξηα αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ επάισησλ
νκάδσλ, ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία σο εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε λέσλ θνηλσληθώλ
αλαγθώλ ζε ηνπηθό επίπεδν, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ππεξεζηώλ, ε Γηθηύσζε ζε
ηνπηθό, εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν.
Τελ έλαξμε θαη ην θιείζηκν ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Υθππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξόλνηαο θ. Βαζίιεο Κεγθέξνγινπ.
Τν Σπλέδξην παξαθνινύζεζαλ εθ κέξνπο ηνπ ΔΙΔΑΓ, ν Πξόεδξνο-Γεληθόο Γηεπζπληήο Κσλζηαληίλνο Αλαγλσζηόπνπινο, ε
Γηεπζύληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γξ. Φξύζα Πατδνύζε θαη ην ζηέιερνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γνκήο ηνπ ΔΙΔΑΓ ζηελ Κξήηε
Γεκήηξεο Φαηδάθεο.
Οη νκηιίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα αλαξηεζνύλ ζην δηαδίθηπν ζηε ζειίδα www. ypakp.gr

τοιχεία eNewsletter
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινοσ Δσναμικού (ΕΙΕΑΔ)
Κσζηή Παιακά 6-8, 11141 Αζήλα, ηει. 210 2120700, www.eiead.gr, info@eiead.gr

Δθδόηεο: Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηόπνπινο, Πξόεδξνο-Γεληθόο Γηεπζπληήο ΔΙΔΑΓ
Υπεύζπλε έθδνζεο & ζρεδηαζκνύ: Γξ. Φξύζα Πατδνύζε, Γηεπζύληξηα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο ΔΙΔΑΓ
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