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ΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΓΙΑ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΤΣΗΜΑ
ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECVET)

Σν ΔΗΔΑΓ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ σο εηαίξνο ζην επξσπατθό ζρέδην
«Pep goes local», ηνπ επξσπατθνύ
πξνγξάκκαηνο Life Long Learning Leonardo da Vinci – Γξάζε
«Δηαηξηθέο ρέζεηο» δηνξγαλώλεη
ζεκηλάξην (workshop) ην νπνίν ζα
πινπνηεζεί ηνλ Οθηώβξην, ζηελ Αζήλα.
ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ γηα ηα
ζεκαληηθά νθέιε πνπ παξέρεη ην
«Δπξσπατθό ζύζηεκα πηζησηηθώλ
κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε» (ECVET)
ζηελ έληαμε θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ
αγνξά εξγαζίαο.
Θα θιεζνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θνξείο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θνηλσληθνί εηαίξνη, επηρεηξήξήζεηο, γξαθεία ζπκβνύισλ, ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Δηζεγήζεηο ζην ζεκηλάξην ζα γίλνπλ από ηηο αξκόδηεο
ππεξεζίεο ζε εζληθό θαη επξσπατθό
.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ
Αγαπητές υίλες, αγαπητοί υίλοι,
Ζ 2ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ
Ηλζηηηνύηνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο κε
πιεξνθνξίεο γηα ην πξόζθαην έξγν θαη
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ. Πεξηιακβάλεη (α)
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ
πνπ πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π.
ΑΝ.Α.Γ., κε ηνλ ηίηιν «Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ κηθξώλ θαη πνιύ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινύλ
1-49 άηνκα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο». (β) Παξνπζίαζε ηεο επίθαηξεο κειέηεο πνπ εμέδσζε ην Ηλζηηηνύην ζρεηηθά
κε ην πώο δηακνξθώζεθαλ νη εξγαζηαθέο
ζρέζεηο ζε λνκνζεηηθό επίπεδν, κεηά ηελ
ππνγξαθή ησλ Μλεκνλίσλ 1 θαη 2.

(γ) Δλεκέξσζε γηα ηε ζεκαληηθή εκεξίδα
πνπ δηνξγάλσζε ην ΔΗΔΑΓ, κε αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη γηα ην
ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώλεη ην Ηλζηηηνύην,
ηνλ Οθηώβξην, κε αληηθείκελν ην επξσπατθό ζύζηεκα πηζησηηθώλ κνλάδσλ.
Σέινο, ππάξρνπλ ζύληνκα λέα γηα ελδηαθέξνπζεο εθδόζεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλόηα ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
θαηάξηηζεο.
Καλή ανάγνωση
Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηόπνπινο
Πξόεδξνο - Γεληθόο Γηεπζπληήο ΔΗΔΑΓ

επίπεδν, θαζώο θαη από εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ ECVET. ην ζρέδην «Pep
goes local», ζπκκεηέρνπλ, εθηόο από
ην ΔΗΔΑΓ, δεκόζηνη νξγαληζκνί θαηάξηηζεο θαη απαζρόιεζεο, από ηελ
Οιιαλδία, ην Βέιγην, ηε Φηιαλδία, ηε
Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ηε νπεδία, θαζώο
θαη από ην Γίθηπν EVTA (European
Vocational Training Association).
Ζ αθξηβήο εκεξνκελία, ν ηόπνο πινπνίεζεο θαη ην πξόγξακκα ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΔΑΓ:
www.eiead.gr.
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ΠΡΟΚΛΗΗ Β’

Ξεθίλεζε ζηηο 15.06.2012 θαη νινθιεξώλεηαη εληόο ηνπ κελόο επηεκβξίνπ, ε
δηαδηθαζία ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ
κεηαμύ ΔΗΔΑΓ θαη Κιαδηθώλ, Δξγνδνηηθώλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΖ
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΗΚΡΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ», ηνπ Δ.Π.
«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ»,
2007-2013.
Έσο ζήκεξα έρνπλ ππνγξαθεί 453
ζπκβάζεηο από ηα 518 εγθξηζέληα
ζρέδηα. Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ
έξγσλ πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη
ην
ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα.

ηηο 08.08.2012, αλαθνηλώζεθαλ νη
ηειηθνί πίλαθεο ρξεκαηνδόηεζεο αλά
άμνλα πξνηεξαηόηεηαο ησλ αηηήζεσλ
ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην
ηεο Πξόζθιεζεο Β’. Σαπηόρξνλα αλαξηήζεθαλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηαμύ
ΔΦΓ/ΔΗΔΑΓ θαη επηρεηξήζεσλ. Λόγσ ηνπ
ηδηαίηεξα
κεγάινπ
όγθνπ
ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, (εγθξίζεθε ε
πινπνίεζε
έξγσλ
γηα
14.496
επηρεηξήζεηο 1-49 εξγαδνκέλσλ), ε
ππνδνρή ησλ θαθέισλ γηα ηε
ζπκβαζηνπνίεζε
θαηαλεκήζεθε ζηα
πεξηθεξεηαθά γξαθεία πνπ δηαζέηεη ην
Ηλζηηηνύην ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα,
ζύκθσλα κε ηελ πεξηθέξεηα πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ (βιέπε πίλαθα 1).

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΕΩΝ

Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΒΑΙΟΠΟΙΗΗ

Πίλαθαο 1 – Γξαθεία ππνδνρήο θαθέιωλ αλά πεξηθέξεηα

Γραυεία

Περιυέρειες

Αθήνας
Πάηρας
Σρίπολης
Θεζζαλονίκης
Καβάλας
Λάριζας
Ηρακλείοσ
Ιωαννίνων
Ρόδοσ

Αηηική-Θράκη
Γ. Δλλάδα
Πελοπόννηζος
Κενηρική & Γσηική Μακεδονία
Αν. Μακεδονία
Θεζζαλία-Ήπειρος
Κρήηη
Ιόνια Νηζιά
Β. Αιγαίοσ

● ΠΡΟΚΛΗΗ Β’: ΑΤΞΗΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
.
Με απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο – Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο (αξ. 2.10940/Οηθ.3.1039/03-05-2012), ε κέγηζηε δεκόζηα δαπάλε γηα ηελ πξόζθιεζε B’, από 51.000.000€
αλήιζε ζην πνζό ησλ 117.300.000€.
Σν ζρεηηθό ΦΔΚ (ΦΔΚ Β΄ 1463/03-05-2012) αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΔΑΓ ζηηο 15.05.2012.
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΕΡΓΩΝ

ηηο 18.06.2012, έιεμε ε πξνζεζκία
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε
ζύλαςε ζύκβαζεο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη ΔΗΔΑΓ, ζε ζπλέρεηα ηεο
απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΗΔΑΓ ζηηο
11.04.2012, γηα ηελ απνδνρή θαη έληαμε
αηηήζεσλ-ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ
γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην Δ.Π. ΑΝ.Α.
Γ., ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 4, 5 &
6 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο
ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ησλ
Δπηρεηξήζεσλ», Πξόζθιεζεο Γ’, κε
ηίηιν «ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΗΚΡΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 20-49
ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΚΡΗΖ», ΔΠΑ 2007 –2013.
Καηόπηλ ηνύηνπ, νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία έλαξμεο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ
ηνπο.
Σν ΔΗΔΑΓ, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο
πινπνίεζεο ηεο Πξόζθιεζεο Γ’, έζεζε
ζηηο 03.09.2012, δηαδπθηηαθή εθαξκνγή
θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ
έξγσλ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή
ησλ ηερληθώλ δειηίσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
είλαη ε 12ε επηεκβξίνπ 2012.Έσο
ζήκεξα
έρνπλ
ππνβιεζεί
ζηε
δηαδπθηηαθή εθαξκνγή 581 Σερληθά
Γειηία εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ.
Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις
«Payback
clauses
in
Europe:
supporting company investment in
training. Final report» Research paper
No 23, CEDEFOP, Luxembourg:
Publications Office of the European
Union, 2012
Ζ κειέηε ηνπ CEDEFOP (Δπξσπατθό
Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), εμεηάδεη εάλ θαη κε
πνην ηξόπν επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ, εθαξκό-

Δηαδηθηπαθήεθαξκνγήγηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο
Πξόζθιεζεο Γ’:
http://entry.eiead.gr/c

Σα ηερληθά δειηία ππνβάιινληαη ζηε
δηεύζπλζε http://entry.eiead.gr/c.

ΕΣΗΙΟΤΝΕΔΡΙΟ EUROSTAT

ηηο 02/07/2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Λνπμεκβνύξγν ην εηήζην ζπλέδξην ηεο
EUROSTAT, κε ηίηιν: “LMP Statistics
Workshop 2012” θαη αληηθείκελν ηηο
ζηαηηζηηθέο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ
Labour Market Policy – Data Base
(L.M.P). ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ νη
Δζληθνί Αληηπξόζσπνη από 20 ρώξεοκέιε ηεο Δ.Δ., θαζώο θαη αληηπξόζσπνη
από 4 ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρώξεο
(ME, HR, FYROM, RS) θαη από 2 ελ
δπλάκεη ππνςήθηεο ρώξεο (AL, KS). Από
ηελ Διιάδα ζπκκεηείρε ν Ρεγίλνο Δπζπδνπλ έλα «λνκηθό «εξγαιείν» κε ηελ
νλνκαζία «ξήηξεο απνπιεξσκήο»
(payback clauses). Σν «εξγαιείν» απηό
ζεσξείηαη όηη κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηηο
επηρεηξήζεηο λα επελδύζνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεη όηη ν εξγαδόκελνο ν
νπνίνο επσθειείηαη από πξόγξακκα θαηάξηηζεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ επηρείξεζε, νθείιεη, λα παξακείλεη ζε απηήλ
κεηά ην ηέινο ηεο θαηάξηηζεο γηα όζν
δηάζηεκα έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ εξγν-

κίνπ, πληνληζηήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Β. Διιάδαο ηνπ ΔΗΔΑΓ, σο
Δζληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Βάζεο
Γεδνκέλσλ LMP. Δπίζεο, γηα πξώηε
θνξά ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ηεο
Γηεύζπλζεο ECFIN (DG ECFIN), θαζώο
θαη εθπξόζσπνη ηεο Γηεύζπλζεο Απαζρόιεζεο (DG EMPL), αιιά θαη ηεο
Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο (EMCO) ηεο
Κνηλόηεηαο. ην πλέδξην παξεπξέζε ν
εθπξόζσπνο ηεο Alphametrics, θνξέα
δηαρείξηζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο LMP
Database ηεο Eurostat. Μεηαμύ ησλ
ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ: Ζ
Δπξσπατθή ηξαηεγηθή «Δπξώπε 2020»
κε ηηο ηέζζεξηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηελ Απαζρόιεζε (Guidelines 7 –
10), ηα Δζληθά Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ (National Reform Program NRP) κε ηηο αληίζηνηρεο πξνθιήζεηο (Κey
Employment Challenges), αιιά θαη ην
θνηλό πιαίζην απνηίκεζεο δώδεθα
ηνκέσλ πνιηηηθήο (Joint Assessment
Framework, JAF).

δόηε. ηελ πεξίπησζε, σζηόζν, πνπ
απνρσξήζεη από ηελ επηρείξεζε λσξίηεξα από ό,ηη πξνβιέπεη ε ζπκθσλία
ππνρξεώλεηαη λα απνδώζεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ ην πνζό ε κέξνο απηνύ, ην νπνίν
δαπαλήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ.
Ζ έθδνζε δεκνζηεύεηαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή, ζηε δηεύζπλζε:
http://www.cedefop.europa.eu/FR/publicat
ions/20294.aspx
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ΜΕΛΕΣΗ

ΟΙ ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΦΕΕΙ
ΜΕΣΑ ΣΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Ζ κειέηε ηνπ Π. Κπξηαθνύιηα, ηειέρνπο
ηεο Γηεύζπλζεο Δλεξγεηηθώλ Πνιηηηθώλ
θαη Γηεζλώλ Γηθηύσλ, ηαμηλνκεί θαη
παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην ζύλνιν ησλ
λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ επηζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ
δύν Μλεκνλίσλ, πνπ αθνξνύλ: α) ζηνλ
ηξόπν δηακόξθσζεο ησλ κηζζώλ θαη ηνπ
εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ
ηδησηηθό ηνκέα θαη ηηο ξηδηθέο αιιαγέο ζην
ζύζηεκα ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, β) ζηελ επαλαξξύζκηζε ησλ
ζπιινγηθώλ θαη αηνκηθώλ ζρέζεσλ
εξγαζίαο θαη γ) ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία
ηεο αγνξάο εξγαζίαο (απαζρόιεζε –
αλεξγία).

Απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ απηώλ,
είλαη ε δηακόξθσζε ελόο εληειώο λένπ
εξγαζηαθνύ πξνηύπνπ, δηαθεξπγκέλνο
ζηόρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε αλάθηεζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο κέζσ
ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο («εζσηεξηθή ππνηίκεζε») θαη ηεο
θαζηέξσζεο λνκνζεηηθά κηαο εθηεηακέλεο
επειημίαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Αλακθηζβήηεηα, πξόθεηηαη γηα κηα ξαγδαία θαη
γεληθεπκέλε εηζαγσγή ελόο δπζκελνύο
εξγαζηαθνύ πξνηύπνπ γηα ηνλ πόιν ηεο
κηζζσηήο εξγαζίαο, πνπ θαηαηείλεη ζηελ

Από ην Μάην ηνπ 2010, κε ηελ έληαμε ηεο ρώξαο ζην κεραληζκό
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο από ην ΓΝΣ θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο δώλεο ηνπ
Δπξώ, θαζώο θαη ηηο δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο
πνιηηηθήο (Μλεκόλην 1 θαη 2), ζπληειείηαη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζε εύξνο θαη
ηαρύηεηα λνκνζεηηθή κεηαξξύζκηζε ζην πεδίν ησλ ζπιινγηθώλ θαη αηνκηθώλ
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ.

.
ειαρηζηνπνίεζε ησλ κηζζώλ θαη ζηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο επειημίαο.
Ζ δηαδηθαζία ειαζηηθνπνίεζεο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, έρεη ηηο
ξίδεο ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
90,θαηά ηελ νπνία πηνζεηήζεθαλ θαη
ζεζκνζεηήζεθαλ, ζηαδηαθά αιιά ζηαζεξά, δηάθνξα κέηξα.
Ωζηόζν, ην ζεκείν θακπήο γηα ηηο
ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, είλαη πξνο ην ηέινο ηνπ
2009, παξακνλέο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ε νπνία γξήγνξα εμειίρζεθε ζε θξίζε
ρξένπο θαη νδήγεζε ζε πνιηηηθέο αλάπηπμεο απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο ιηηόηεηαο, κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ θαη
αύμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ.
Ζ παξέκβαζε θνξπθώλεηαη κε ηελ
ςήθηζε ηνπ Ν.4046/12 (Μλεκόλην-2), ν
νπνίνο πεξηιακβάλεη ζεηξά κέηξσλ γηα
ηελ επηηάρπλζε ησλ ιεγόκελσλ «δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ», ζπζηαηηθό κέξνο
ησλ νπνίσλ είλαη λέεο παξεκβάζεηο ζηελ
θαηεύζπλζε ηεο κείσζεο ησλ κηζζώλ
ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ηεο νξηζηηθήο
αιιαγήο ζεκειησδώλ αξρώλ θαη θαλόλσλ
ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ
ζηε ρώξα καο.
.

Σν θαηά πόζνλ, ε επηβνιή ελόο
ηέηνηνπ εξγαζηαθνύ πξνηύπνπ θαη
κάιηζηα κέζα ζε ζπλζήθεο βαζηάο
ύθεζεο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
εληζρπηηθά γηα ηελ αληαγωληζηηθόηεηα
ηεο νηθνλνκίαο κέλεη λα απνδεηρηεί.
Ζ κειέηε θπθινθνξεί ζε δύν αλεμάξηεηεο
δεκνζηεύζεηο. Ζ πξώηε (Άξζξα θαη
Μειέηεο 2/2012) πεξηέρεη κηα ζπζηεκαηηθή
επηζθόπεζε θαη αλάιπζε ηνπ ζπλόινπ
ησλ λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ελώ ε δεύηεξε (Παξάξηεκα: Άξζξα θαη Μειέηεο 3/2012) θσδηθνπνηεί ζε ρξεζηηθή κνξθή ηηο ζρεηηθέο
ξπζκίζεηο.
Γεδνκέλνπ ηνπ θαηαηγηζηηθνύ ξπζκνύ ησλ
αιιαγώλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζηελ
εξγαζηαθή λνκνζεζία, ε εξγαζία απηή
είλαη πνιιαπιά ρξήζηκε ζε όζνπο αζρνινύληαη, ζεσξεηηθά ή/θαη πξαθηηθά κε
ζέκαηα εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ.
Ζ κειέηε θαη ην παξάξηεκα απηήο είλαη
δηαζέζηκα ειεθηξνληθά ζην :
http://www.eiead.gr

Η κειέηε εμεηάδεη ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κεηά ην Μλεκόλην 1 & 2:
 γηα ηε δηακόξθσζε κηζζώλ
 γηα ηηο ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο
 γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο
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«Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΚΡΙΗ»,

Ζ εκεξίδα επηθεληξώζεθε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε
ειιεληθή νηθνλνκία ζήκεξα ζε πεξίνδν βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο.

Αθήνα9 Ιουλίου2012

Σν ΔΗΔΑΓ, πινπνίεζε ζηηο 9 Ηνπιίνπ
2012, ζηελ Αζήλα, εκεξίδα κε ζέκα «Η
αγνξά εξγαζίαο ζε θξίζε». Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή ηελ
έθδνζε από ην Ηλζηηηνύην δύν κειεηώλ
γηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο επηθαηξόηεηαο,
(βιέπε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ),
αιιά θαη ηνπ δεκόζηνπ δηαιόγνπ πνπ
δηεμάγεηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ βηώλεη ε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα.

όπσο ε κείσζε κηζζώλ θαη γεληθόηεξα ην
θόζηνο εξγαζίαο θαη ζπδεηήζεθαλ
πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπ- με ηεο εζληθήο
αληαγσληζηηθόηεηαο.
ηελ 3ε ζεκαηηθή πξνζεγγίζζεθε ην
εξώηεκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνλ ηδησηηθό θαη ζην
δεκόζην ηνκέα θαη ε ζπκβνιή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ
ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηα δύν ηειεπηαία
ρξόληα. Σέινο, ζηελ 4ε ζεκαηηθή επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζε ησλ επηπηώζεσλ
ησλ Μλεκνλίσλ Η & ΗΗ, όζν θαη γεληθόηεξα
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε δηάθνξεο
θνηλσληθέο κεηαβιεηέο.
Σα παξαπάλσ ζέκαηα εηζεγήζεθαλ θαη
ζρνιίαζαλ 16 εηζεγεηέο θαη εηζεγήηξηεο πξνεξρόκελνη/εο από Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα, ηνλ ηξαπεδηθό ρώξν
θαη εξεπλεηηθά θέληξα, ελώ ηέζζεξεηο
δεκνζηνγξάθνη επηθνξηίζηεθαλ κε ην
ζπληνληζκό ησλ ζεκαηηθώλ ηεο εκεξίδαο.

Σν αληηθείκελν ηεο εκεξίδαο, ε πνηόηεηα
ησλ εηζεγεηώλ/ηξηώλ, ην εύξνο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θξίζηκσλ απηώλ δεηεκάησλ, έιθπζε έλα πνιππιεζέο θαη πνηθίιν αθξναηήξην.

Οη παξνπζηάζεηο ησλ εηζεγεηώλ/ηξηώλ,
θαζώο θαη ην πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο
βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΔΑΓ.
www.eiead.gr

Θεματικές Ημερίδας:
Ζ Ζκεξίδα πεξηειάκβαλε 4 ζεκαηηθέο.
ηελ 1ε ζεκαηηθή εμεηάζηεθαλ δεηήκαηα
όπσο: Πνηα είλαη ε δηεζλήο εκπεηξία
αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο αλεξγίαο κε
ηελ επειημία θαη ην επίπεδν ησλ κηζζώλ;
Πώο έρεη επεξεάζεη ηα δύν ηειεπηαία
ρξόληα ηελ αλεξγία ε αύμεζε ηεο επειημίαο θαη ε κείσζε ησλ κηζζώλ; Πνηεο
είλαη νη πξνβιεπόκελεο επηπηώζεηο ησλ
πνιηηηθώλ απηώλ γηα ηελ αλεξγία κεζνπξόζεζκα;
ηε 2ε ζεκαηηθή ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώζεθε ζηε δηεξεύλεζε ησλ δηαθόξσλ
παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,

Μηζζνί, επειημία & αλεξγία: απνηειέζκαηα &πξννπηηθέο ησλ
πνιηηηθώλ ηνπ Μλεκνλίνπ
2η Κόζηνο εξγαζίαο & αληαγσληζηηθόηεηα: απνηειέζκαηα &
Πξννπηηθέο
3η Διιείκκαηα & εξγαζηαθέο ζρέζεηο: ν δεκόζηνο & ν ηδησηηθόο
ηνκέαο ζε θξίζε
4η Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο
θνηλσληθήο αλάπηπμεο
1η
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Εμέιημε πνζνζηνύ αλεξγίαο

Σνλ Ηνύλην ηνπ 2012 ην πνζνζηό αλεξγίαο
έθηαζε ην 24,4%, νη άλεξγνη αλήιζαλ ζε 30,0
1.216.410 άηνκα, θαη νη απαζρνινύκελνη 25,0
ζε 3.766.415 άηνκα. Δλώ παιαηόηεξα, ην 20,0
πνζνζηό αλεξγίαο κεησλόηαλ θαηά ην 15,0
10,0
κήλα Ηνύλην ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνύ5,0
κελν κήλα ιόγσ ηεο επνρηθόηεηαο ζεκαλ0,0
ηηθώλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος
από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2008 θαη κεηά ε ηάζε
Ποσοστό
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
απηή παύεη λα ηζρύεη, θαζώο ην πνζνζηό
ανεργίας
αλεξγίαο απμάλεηαη κήλα-κήλα. Σνπο ηε- Πεγή: ΔΛΣΑΣ, επεμεξγαζία ΔΗΔΑΓ
ιεπηαίνπο κάιηζηα κήλεο ν ξπζκόο αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο είλαη
Αλ ιάβνπκε ππόςε όηη ζηα πνζνζηά
ηδηαηηέξσο έληνλνο, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ
απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
ηηο
ειηθίεο
15-24
εηώλ,
ην
αύμεζε ηνπ δείθηε ζρεδόλ θαηά κία πνζν- .
απνζαξξπκέλνη άλεξγνη πνπ ιόγσ
ζηηαία κνλάδα κεηαμύ Μαΐνπ θαη Ηνπλίνπ
πνζνζηό αλεξγίαο αλήιζε ηνλ
καθξάο αλαδήηεζεο δελ αλαδεηνύλ
2012. Παξόηη ην ράζκα κεηαμύ ησλ πνζνπηα απαζρόιεζε θαη θαηαρσξνύληαη
Ινύλην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
ζηώλ αλεξγίαο αλδξώλ-γπλαηθώλ κεηώζηαηηζηηθά ζην κε ελεξγό πιεζπζκό,
λεηαη ηα ηειεπηαία έηε, ε αλεξγία εμαθνε γθξίδα εηθόλα ηεο αλεξγίαο απνθηά
ζην 55%.
ινπζεί λα πιήηηεη δπζαλάινγα ηηο
αθόκα κειαλόηεξα ρξώκαηα.
γπλαίθεο.
υνέδρια - Ημερίδες
22.10.2012 - 23.10.2012
Λεπθωζία, Κύπξνο

ην πιαίζην ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηνξγαλώλεηαη
δηήκεξε ζπλάληεζε γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζηελ
νπνία αλακέλεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ
Γεληθνί Γηεπζπληέο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
εθπξόζσπνη ησλ ππό έληαμε ρσξώλ,
άιινη εκπιεθόκελνη θνξείο ζε ζέκαηα

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη. θνπόο
ηεο πλάληεζεο είλαη ε πξνώζεζε ηνπ
«Αλαθνηλσζέληνο ηεο Μπξηδ» (Bruges
Communiqué) θαη ζπγθεθξηκέλα ε αξηζηεία θαη ε ηζόηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, νη νπνίεο ζα
επηηεπρζνύλ κέζα από ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξώπεο. Σν πξόγξακκα ηεο δεύηεξεο εκέξαο ζα επηθεληξσζεί ζηηο δηόδνπο κεηαμύ ηεο επαγγει-

καηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη
ηεο αλώηεξεο εθπαίδεπζεο θαη αληίζηξνθα.
Σόπνο ζπλάληεζεο: πλεδξηαθό Κέληξν
«ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ», Λεπθσζία.
Αξκόδην Τπνπξγείν: Τπνπξγείν Παηδείαο
θαη Πνιηηηζκνύ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
Ζιίαο Μαξθάηδηεο
Σει: +357 22800651/2
Email: margadjiselias@gmail.co
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