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201
ευχόμαστε
υγεία, ευτυχία,
εργασία
1η Ετήσια Έκθεση ΕΙΕΑΔ
για την Αγορά Εργασίας
Δληφο ηνπ πξνζερνχο Ιαλνπαξίνπ
πξφθεηηαη λα εθδνζεί ε ειεθηξνληθή
έθδνζε ηεο 1εο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ
ΔΙΔΑΓ γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο. Η
Δηήζηα Έθζεζε ΔΙΔΑΓ γηα ηελ Αγνξά
Δξγαζίαο 2012 πεξηιακβάλεη πξσηφηππεο αλαιχζεηο γηα ηελ νηθνλνκία θαη
ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Τα θεθάιαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο
αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ
Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά
εξγαζίαο, ην θφζηνο εξγαζίαο θαη ηηο
πνιηηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Απηή είλαη ε 3ε θαη ηειεπηαία γηα ην
ηξέρνλ έηνο ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ κε πιεξνθνξίεο γηα ην
πξφζθαην έξγν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ. Σην ηέινο κηαο εξγψδνπο θαη παξαγσγηθήο ρξνληάο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ
ηα εμήο: (α) Τα ηξία έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π.ΑΝ.Α.Γ.
κε ηίηιν «Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή
εξγαδνκέλσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινχλ 1-49 ζε
πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο» έρνπλ
πξνρσξήζεη εληππσζηαθά. Ήδε έρεη θαηαβιεζεί ε α’ δφζε ζε 497 θιαδηθνχο θνξείο πνπ ππέβαιιαλ ηα επηθαηξνπνηεκέλα
ηνπο ζρέδηα (Πξφζθιεζε Α’), έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκέο επηρεηξήζεσλ (Πξφζθιεζε Γ’), ε δε ζπκβαζηνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο Β’, παξά ηνλ

ηεξάζηην αξηζκφ έξγσλ, έρεη πξαθηηθά
νινθιεξσζεί. (β) Σεκαληηθφ επίζεο
ππήξμε ην κειεηεηηθφ έξγν, φπσο θαίλεηαη
απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, θαη
ην νπνίν νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε
εληφο ηνπ πξνζερνχο Ιαλνπαξίνπ ηεο 1εο
Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ηελ Αγνξά
Δξγαζίαο. (γ) Αμηνζεκείσηε ππήξμε θαη ε
παξνπζία ηνπ ΔΙΔΑΓ ζε επξσπατθφ
επίπεδν θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ
επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο LDV, «PEP
goes local», ζην νπνίν ην ΔΙΔΑΓ είλαη
εηαίξνο.
Δχρνκαη ζε εζάο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ζαο
ην λέν έηνο 2013 λα είλαη επηπρηζκέλν θαη
δεκηνπξγηθφ.
Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηφπνπινο
Πξφεδξνο - Γεληθφο Γηεπζπληήο ΔΙΔΑΓ
Σην δεχηεξν κέξνο ηεο έθζεζεο πεξηιακβάλνληαη αλαιχζεηο γηα ηελ άιιειεπίδξαζε πγείαο θαη αγνξάο εξγαζίαο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ άιιειεμάξηεζε θηψρεηαο θαη αγνξάο
εξγαζίαο.
Σηελ έθζεζε αμηνπνηνχληαη ηα πην
πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ
δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο πεγέο.
Η Έθζεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΔΙΔΑΓ: www.eiead.gr.
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ΠΡΟΚΛΗΗ Α’

ΠΡΟΚΛΗΗ Β’

ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΒΑΙΟΠΟΙΗΗ

Οινθιεξψζεθε ε ζπγθέληξσζε θαη ν
έιεγρνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ
πξνθεηκέλνπ
λα
επηηεπρηεί ε ζπκβαζηνπνίεζε 497
ζρεδίσλ θιαδηθψλ θνξέσλ ζχκθσλα
κε ην ρξνλνδηάγξακκα. Απφ ηα 497
ζρέδηα, 305 ζρέδηα εκπίπηνπλ ζην
άμνλα 4 θαη 192 ζηνλ άμνλα 5.
Οη 497 θιαδηθνί θνξείο ππέβαιιαλ ηα
επηθαηξνπνηεκέλα
ηνπο
ζρέδηα
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε
δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο α’
δφζεο, ήηνη ηνπ 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Έσο ζήκεξα έρεη
νινθιεξσζεί ε ππνβνιή Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ ΔΙΔΑΓ
ζην ζχζηεκα ηεο Ηιεθηξνληθήο Υπνβνιήο ΟΠΣ, σο αθνινχζσο:
Άμνλαο 4: 2.187.358,79 € (αθνξά ζε
270 Κιαδηθνχο Φνξείο)
Άμνλαο 5: 1.564.500,68 (αθνξά ζε 171
Κιαδηθνχο Φνξείο)
πλνιηθέο πιεξωκέο 3.751.859,47

Καη γηα ηελ Πξφζθιεζε Β’, πξνρψξεζε
κε εμαηξεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο ε
δηαδηθαζία ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ
έξγσλ. Έσο ζήκεξα έρνπλ ππνγξαθεί
νη ζπκβάζεηο γηα ην 97% ησλ ζρεδίσλ
πνπ εγθξίζεθαλ.
Η θαηαλνκή ηνπ έξγνπ απηνχ ζηηο
πεξηθεξεηαθέο δνκέο ηνπ ΔΙΔΑΓ, ζπλέβαιιε κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηελ
ηαρχηαηε πξφνδν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.
Πξφθεηηαη γηα 14.379 ζπλνιηθά
ζπκβάζεηο κε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ
έρνπλ εγθξηζεί ηα θιαδηθά ζρέδηα. Η
έσο ηψξα θαηαλνκή εγθεθξηκέλσλ
ζρεδίσλ αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα
εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Πίλαθαο 1 –Πξόζθιεζε Β’ Δγθεθξηκέλα
ζρέδηα αλά πεξηθέξεηα

ύλνιν θιαδηθώλ ζρεδίωλ

ύλνιν
επηρεηξήζεωλ

Αηηηθήο-Θξάθεο

126

3.263

Ννηίνπ Διιάδαο & Νήζσλ
Βφξεηαο Διιάδαο

124
134

Κεληξηθήο Διιάδαο

119

3.635
3.836
3.645

ύλνια

503

Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα

14.379

● ΠΡΟΚΛΗΗ Β’: Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης
.
Σηηο 5 Γεθεκβξίνπ, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο Πξφζθιεζεο Β’.
Όζνη έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβάζεηο δχλαληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ηερληθψλ δειηίσλ
πξάμεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζηε δηεχζπλζε http://entry.eiead.gr/b.
Η δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο
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Καταβολή της 1ης δόσης

Σηελ παξνχζα θάζε έρεη νινθιεξσζεί
ε ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ 80% ησλ
ζρεδίσλ (ππφ ηνπο άμνλεο 4 θαη 5), ελψ
αλακέλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα ηειεζθνξήζεη γηα ην ζχλνιν
ησλ ζρεδίσλ εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ
2012, κε ηελ απνζηνιή εθ κέξνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθθξεκνηήησλ
ηνπο. Παξάιιεια έρεη επηηεπρζεί ε
έλαξμε πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ γηα
103 επηρεηξήζεηο.
Αλαθνξηθά κε ηηο εθηακηεχζεηο γηα ηα
έξγα, ππνβιήζεθαλ ηα ζρεηηθά
έγγξαθα
ζηνλ
ππφινγν
ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο έηζη ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαβνιή ησλ
ζρεηηθψλ πξνθαηαβνιψλ. Γηα ην έηνο
2012, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο α΄
δφζεο νινθιεξψζεθε ζηηο 21/12, γηα
ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο
αληαπνθξίζεθαλ ζηελ απφ 19.11.2012
πξφζθιεζε ηνπ ΔΦΓ ΔΙΔΑΓ, θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ
πιεξσκήο πνπ έρνπλ επηιέμεη.
Γηα ηνλ άμνλα 6 αλακέλεηαη εληφο ηνπ
πξνζερνχο δηκήλνπ λα αλνίμεη εθ λένπ
ε γξακκή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ελψ θαη
γηα ηα ζρέδηα απηά έρεη νινθιεξσζεί ν
έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο απφ ηνλ
ΔΦΓ ΔΙΔΑΓ γηα ηελ επηθείκελε
ζπκβαζηνπνηεζή ηνπο.
Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις
Briefing
note
Qualifications
frameworks in Europe: an instrument
for
transparency
and
change.
CEDEFOP, OCTOBER 2012 │ISSN
1831-2411
Τν θείκελν ηνπ CEDEFOP (Δπξσπατθφ
Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), αλαθέξεηαη ζην
ξφιν ησλ πιαηζίσλ επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ (ΔΠΠ) γηα ηελ επίηεπμε ησλ

International Conference
ADDRESSING QUALITY OF
WORK IN EUROPE
Sofia, Bulgaria
18-19 October 2012

O Γηεπζπληήο Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ &
Γηθηχσλ ηνπ ΔΙΔΑΓ, Γξ. Σ. Γαβξφγινπ,
ζπκκεηείρε ζην δηεζλέο ζπλέδξην
“Addressing quality of work in Europe”
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18-19
Οθησβξίνπ ζηε Σφθηα Βνπιγαξίαο.
Σην Σπλέδξην παξνπζίαζε ηε κειέηε ηνπ
κε ηίηιν “Satisfaction with working
conditions and the organization of work in
Europe and in Greece, 1995-2010”.
Η κειέηε αλαδεηθλχεη, κεηαμχ άιισλ, ηα
ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ηνπο ζηελ Διιάδα (αθφκα θαη
πξηλ ηελ θξίζε), Δπίζεο, δείρλεη ηε ζηελή
ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ
ηελ εξγαζία θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ
θαηά ηελ εξγαζία.
Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 5νπ
European Working Conditions Survey,
αλαδεηθλχεηαη ε χπαξμε κηαο ηζρπξήο
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
ζηφρσλ ηνπ Αλαθνηλσζέληνο ηεο Μπξηδ
ηνπ 2010 θαη ζηε Σηξαηεγηθή «Δπξψπε
2020». Σήκεξα, ζε 35 ρψξεο αλαπηχζζνληαη 39 Δζληθά Πιαίζηα
Πξνζφλησλ (ΔΠΠ). Σηα κέζα ηνπ 2012,
15 ρψξεο ζπζρέηηζαλ επίζεκα ηα εζληθά
ηνπο πιαίζηα κε ην Δπξσπατθφ. Οη
ππφινηπεο ρψξεο πξνβιέπεηαη λα
θάλνπλ απηή ηε ζπζρέηηζε κέρξη ην 2013.
Τν ΔΠΠ θαηαηάζζεη ηα πξνζφληα ζχκθσλα κε έλα ζχλνιν επηπέδσλ βαζηζκέλα ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.

ηνπο, αθ’ ελφο θαη ηεο δηάρπζεο
κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο,
φπνπ ε δνπιεηά θάζε εξγαδφκελνπ
εκπεξηέρεη ηελ εθκάζεζε λέσλ
πξαγκάησλ (discretionary learning
organizations), αθ’ εηαίξνπ.
Τν ζπλέδξην απνηέιεζε επθαηξία γηα
ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΙΔΑΓ ζε
αληίζηνηρνπο κε ην Ιλζηηηνχην θνξείο
άιισλ ρσξψλ θαη, αληηζηνίρσο, ηελ
ελεκέξσζε ηνπ ΔΙΔΑΓ γηα ηηο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνζεγγίζεηο
ησλ θνξέσλ απηψλ θαη ηε δηεξεχλεζε
δπλαηνηήησλ γηα κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο.
Δπηιεγκέλεο εηζεγήζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ
αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζνχλ ζχληνκα
ζε κνξθή βηβιίνπ απφ ηνπο
δηνξγαλσηέο.
Τελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γαβξφγινπ
κπνξείηε λα ηε βξείηε ζην www.eiead.gr

Τα επίπεδα ηνπ ΔΠΠ αληηθαηνπηξίδνπλ
απηφ πνπ ν θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή
δηπιψκαηνο αλακέλεηαη λα γλσξίδεη, λα
θαηαλνεί θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη.
Τν ΔΠΠ θαιχπηεη φια ηα επίπεδα θαη ηα
είδε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ
(ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε) θαη ππνζηεξίδεη ηε δηα
βίνπ κάζεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα.
Τν θείκελν είλαη δηαζέζηκν ζην:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/90
71_en.pdf
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Μελέτες - Εκθέσεις
ΜΕΛΕΣΗ
«Σα δεδομένα της αγοράς
εργασίας εν μέσω
οικονομικής κρίσης»
Δθδφζεθε ζηε ζεηξά Άξζξα θαη Μειέηεο
ηνπ ΔΙΔΑΓ ε κειέηε κε ηίηιν: «Τα
δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ελ κέζσ
νηθνλνκηθήο θξίζεο» ηεο Γξ. Οιπκπίαο
Κακηληψηε, Γηεπζχληξηαο Αλάιπζεο
Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ
Σρέζεσλ.
Σηε κειέηε παξνπζηάδνληαη ε δηαρξνληθή
εμέιημε θαη ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη επηζθφπεζε άιισλ κεγεζψλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Αμηνπνηψληαο ηα πην πξφζθαηα
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ δηάθνξεο
πεγέο, εληνπίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνπο εμεηαδφκελνπο
ηνκείο.
Γίλεηαη θαλεξφ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε
έρεη επεξεάζεη βαζχηαηα ηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη νη επηδξάζεηο ηεο
επεθηείλνληαη ζε πνιινχο άιινπο
θνηλσληθνχο ηνκείο, εληείλνληαο ηελ
αλάγθε
αλάιεςεο
ζηνρεπκέλσλ
πνιηηηθψλ γηα ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ
ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο θξίζεο
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηζζφηεξν
επάισησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ απφ ηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.

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

Η .μελέτη αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
 ζηελ πξψηε ελφηεηα εμεηάδνληαη νη εμειίμεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ κεγεζψλ
 ζηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο
 ζηελ ηξίηε ελφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη νη εμειίμεηο απηψλ
 ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα εμεηάδνληαη ζέκαηα θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
.

ΤΝΕΔΡΙΟ
«Η οικογένεια
εκπαιδεύεται δια βίου»
Αθήνα, 8-10/11/2012
Τν ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θνξέαο επνπηεπφκελνο απφ ην
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,
δηνξγάλσζε ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην
ζηελ Αζήλα, ην 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην
«Σρνιέο Γνλέσλ» κε ηίηιν «Η νηθνγέλεηα
εθπαηδεχεηαη δηα βίνπ». Αληηθείκελν ηνπ
ζπλεδξίνπ ήηαλ νη εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο
νηθνγέλεηαο θαη νη πξννπηηθέο εθπαίδεπζεο γνλέσλ, κέζα απφ δηαθνξεηηθέο
επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο.
Σην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθε ε εξγαζία
ηεο Γξ. Οιπκπίαο Κακηληώηε, Γηεπζχληξηαο Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο
θαη Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ, κε ηίηιν
«Υγεία, αζζέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ηεο
νηθνγέλεηαο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο
θξίζεο». Σηελ εξγαζία ππνζηεξίδεηαη
φηη ε παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ
Διιάδα έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή
επηδείλσζε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δεηθηψλ φπσο ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα
ελψ εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο ελδείμεηο
επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ.
Φξεζηκνπνηψληαο ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε σο ελλνηνινγηθφ πιαίζην, αλαδεηνχληαη, αθελφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ε πγεία θαη ε αζζέλεηα πξνθχπηνπλ απφ

ηελ αιιειεπίδξαζε βηνινγηθψλ,
θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη αθεηέξνπ πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο
πγείαο ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο.
Οχηε ηα αηνκηθά νχηε ηα θνηλσληθά
ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ε άιιειεπίδξαζή ηνπο πξνζδηνξίδεη θαιχηεξα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα
γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα κέιε ηεο.
Γίλεηαη θαλεξφ φηη ν πξνζδηνξηζκφο
ησλ θαηαιιειφηεξσλ ιχζεσλ ζα
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ ζρεηηθψλ
παξαγφλησλ.
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WORKSHOP ECVET
«PEP goes local»,

Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2012

Τν ΔΙΔΑΓ, πινπνίεζε ζηηο 23 Οθησβξίνπ
2012, ζηελ Αζήλα, workshop κε ζέκα
«Αλνηρηέο πφξηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα
φινπο!». Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ
«PEP goes local», ζην νπνίν ην ΔΙΔΑΓ
είλαη εηαίξνο, Τν ζρέδην ρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην επξσπατθφ πξφγξακκα Life Long
Learning - Leonardo da Vinci – Γξάζε
«Δηαηξηθέο Σρέζεηο»

Τν workshop είρε σο ζηφρνπο ηελ
θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ
(Stakeholders) ζηελ εθαξκνγή ηνπ
Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET)
θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ
θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηα
επφκελα βήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
(ECVET) ζηελ Διιάδα!
Σπλνιηθά 15 εηζεγεηέο/ηξηεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο, απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο
δεκφζηνπο θνξείο, ηνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο θαη ηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο
θαη ππφ ην ζπληνληζκφ δχν ζηειερψλ
ηνπ ΔΙΔΑΓ, αλέπηπμαλ έλα γφληκν
δηάινγν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη
ελζσκάησζε ηνπ «Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξ.

ηηζε» (ECVET), ζην ειιεληθφ ζχζηεκα
Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Απφ ηα ζεηηθά
ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ECVET είλαη
φηη δχλαηαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ
εθφδην γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. Αιιά
θαη ην κεγαιχηεξν ζε ειηθία εξγαηηθφ
δπλακηθφ κπνξεί λα επσθειεζεί ζηελ
εξγαζηαθή ηνπ εμέιημε θαη θηλεηηθφηεηα κε
ην ζχζηεκα απηφ.
Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ
πξνέθπςε κέζα απφ ην επξχ θάζκα
ζεκάησλ θαη ζπδεηήζεσλ ηνπ workshop
είλαη φηη ε πξνζέγγηζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ δηεπθνιχλεη ηελ ζχλδεζε
ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη φηη ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε δηαπεξαηφηεηα (Transparency).
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε φηη ε έλλνηα ηεο δηαπεξαηφηεηαο είλαη βαζηθφ
θξηηήξην πξνθεηκέλνπ ηα ζπζηήκαηα
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λα
πξνάγνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ
άηππε κάζεζε. Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε
εζληθψλ πιαηζίσλ επαγγεικαηηθψλ πξν-

ζφλησλ (NQF) θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην
επξσπατθφ πιαίζην πξνζφλησλ (EQF)
ηνλίδνπλ ηελ αμία ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.
Ωζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο ζηελ
πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ECVET, ηφζν ζε
Δζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν:
ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ECVET δελ
είλαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ
πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη
Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηελ ρψξα καο, δελ
έρνπλ αλαδεηρζεί κε πξαθηηθφ θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν (comprehensive approach) ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ECVET θαη ην πην ζεκαληηθφ απφ φια
είλαη φηη ν ρψξνο ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζηελ ρψξα καο δελ έρεη αθφκε
απαιιαγεί πιήξσο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξειζφληνο.
Οη παξνπζηάζεηο ησλ εηζεγεηψλ /ηξηψλ,
θαζψο θαη ην πξφγξακκα ηεο εκεξίδαο
βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔΑΓ.
www.eiead.gr

Θεματικές workshop:

1ε) Δπξσπατθφ Σχζηεκα Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ECVET)
θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην Δζληθφ/Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔΠΠ)

2ε) Η εθαξκνγή ηνπ ECVET θαη ηνπ ΔΠΠ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο
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Η ικανοποίηση από τις
συνθήκες εργασίας στην ΕΕ15
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Γξ. Γαβξφγινπ,
Γηεπζπληή Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ θαη
Γηεζλψλ Γηθηχσλ ΔΙΔΑΓ, ζην ππφ
δεκνζίεπζε άξζξν «Γλψζε θαη ζπλζήθεο
εξγαζίαο» ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ
«Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Αγνξά
Δξγαζίαο» ηνπ ΔΙΔΑΓ, ν βαζκφο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ ΔΔ15 έρεη
παξακείλεη ακεηάβιεηνο θαη ζε ζρεηηθά
πςειά επίπεδα ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα.
Σεκεηψλεηαη κηθξή, αιιά ζηαζεξή κείσζε
ησλ «πνιχ ηθαλνπνηεκέλσλ» απφ ην 1995
έσο ην 2010 (απφ ην 31,9% ζην 27,2%),
αιιά παξάιιεια ζεκεηψλεηαη θαη κηθξή
αιιά ζηαζεξή αχμεζε ησλ «ηθαλνπνηεκέλσλ» (απφ 54,4% ζην 58,4%).
Γεληθά, ην άζξνηζκα ησλ «ηθαλνπνηεκέλσλ» κε ηνπο «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνπο»

Ιθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ15: ύλνιν
εξγαδνκέλωλ
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Πεγή: European Foundation, ΔWCS. Δπεμεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα

έρεη παξακείλεη ακεηάβιεην απφ ην
. 1995 έσο ην 2010 (απφ 85,3% ζε
85,6%), φπσο θαη ην άζξνηζκα ησλ
«φρη πνιχ ηθαλνπνηεκέλσλ» κε ηνπο
«θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνπο/εο» (απφ
14,7% ζε 14,4%). Η θξίζε δελ
θαίλεηαη λα έρεη (πξνιάβεη λα)
επεξεάζεη ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο

ησλ απαζρνινπκέλσλ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. Βέβαηα ην ηειεπηαίν θχκα ηεο έξεπλαο δηεμάρζεθε ηελ
Άλνημε ηνπ 2010 θαη σο εθ ηνχηνπ ηα
απνηειέζκαηα δελ θαιχπηνπλ ηηο
ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ έθηνηε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, φπσο ε θξίζε εμειίρζεθε.

βνπιίνπ, θαζψο θαη εκπιεθφκελνη
ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ. Αληηθείκελν
ηεο 2εο Σπλεδξίαζεο ήηαλ:
1. ε παξνπζίαζε ηεο εηήζηαο
έθζεζεο γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε
ζηελ Διιάδα γηα ην 2012 θαη
2. ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
Δζληθνχ Γηθηχνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζή ηνπ
κε ηε δεκφζηα πνιηηηθή απαζρφιεζεο.
Τε Σπλεδξίαζε ραηξέηεζε ν ππνπξγφο
Παηδείαο θ. Κ. Αξβαληηφπνπινο,

ελψ ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θ. Καξαηδφια παξνπζίαζε ηελ 1ε
έθζεζε γηα ηελ ΓΒΜ ζηελ Διιάδα. Τν
ΔΙΔΑΓ, ζπκκεηέρεη ζην Σπκβνχιην σο
ηαθηηθφ κέινο θαη εθπξνζσπήζεθε απφ ηε
Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Γξ. Φξχζα Πατδνχζε. Καηά ηε ζπλεδξίαζε
ηα κέιε ελεκεξψζεθαλ γηα δηάθνξα
δεηήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη ζπδεηήζεθε ν
ηξφπνο νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ.

υνέδρια - Ημερίδες

2η υνεδρίαση υμβουλίου
Δια Βίου Μάθησης
Αθήνα, 18.12.2012

Τελ Τξίηε 18 Γεθεκβξίνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ ε 2ε Σπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Σχλδεζεο κε ηελ Απαζρφιεζε. Η Σπλεδξίαζε έγηλε ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο
θαη θιήζεθαλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Σπκ-

Πιεξνθνξίεο ζην http://www.gsae.edu.gr/
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