
Αγαπεηέο θίιεο, αγαπεηνί θίινη, 

 

ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2016, άλνημε 

νξγαλωκέλα ε ζπδήηεζε γηα ην ξόιν θαη ην 

κέιινλ ηνπ ΔΙΔΑΓ, ηόζν εληόο ηνπ ΔΙΔΑΓ θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ, όζν θαη ζην πιαίζην ηωλ 

ζεζκηθώλ ζπλεξγαηώλ όπωο νη Κνηλωληθνί 

Δηαίξνη. Γεκνζηνπνηνύκε ην πιαίζην απηήο 

ηεο ζπδήηεζεο, γηαηί είκαζηε αλνηθηνί ζε 

πξνηάζεηο θαη ζρόιηα.   

Ο ζεζκηθόο ξόινο ηνπ ΔΙΔΑΓ εληνπίδεηαη 

ζηελ ελαζρόιεζε κε όια ηα ζέκαηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο 

Αιιειεγγύεο ΠΛΗΝ ηωλ ζεκάηωλ ΑΝΔΡΓΙΑ 

(ΟΑΔΓ) θαη ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ.  

Σν αληηθείκελν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ, επη-

θεληξώλεηαη ζε δύν Άμνλεο: 1ον ζηελ 

ηεθκεξίωζε πνιηηηθώλ θαη 2ον ζηα Έξγα. Η 

ηεθκεξίωζε πνιηηηθώλ ελζωκαηώλεη δξα-

ζηεξηόηεηεο όπωο: ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

δηαρείξηζε δεδνκέλωλ, πιεξνθνξηαθό ζύ-

ζηεκα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο δεδνκέλωλ, 

ηαθηηθέο έξεπλεο κε βάζε ηα δεδνκέλα, 

έξεπλεο ad hoc ή θαηά παξαγγειία, 

ζρεδηαζκόο πνιηηηθώλ, παξαθνινύζεζε 

(monitoring) πινπνίεζεο πνιηηηθώλ θαη 

πξνγξακκάηωλ, αμηνιόγεζε πνιηηηθώλ θαη 

πξνγξακκάηωλ.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκαηηθά αληηθείκελα: Αγνξά Δξγαζίαο, 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό θαη Πξνζαξκνγή 

Δξγαδνκέλωλ & Δπηρεηξήζεωλ, Κνηλωληθή 

πνιηηηθή. Σα ΔΡΓΑ πνπ ζα πινπνηήζεη ην 

ΔΙΔΑΓ είλαη δύν εηδώλ :  
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α) Σα πηινηηθά έξγα πνπ ελζωκαηώλνπλ λέα 

εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο αιιά θαη ηνλ 

θνηλωληθό πεηξακαηηζκό κε ζηόρν ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ λέωλ θαη 

θαηλνηόκωλ πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάηωλ 

θαη β) Σα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη 

από ην ΔΠΑ, από ηα αληαγωληζηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. θαη από ην Τπνπξγείν. 

Σα έξγα πνπ βξίζθνληαη ηώξα ζηε θάζε 

ζρεδηαζκνύ ή θαη εθθίλεζεο θωδηθνπνηεκέλα 

είλαη: 

 Η δηάγλωζε ηωλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο  

 Γηαξζξωηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλωλ 

θαη Δπηρεηξήζεωλ 

 Κέληξν Γηαρείξηζεο Κξίζεωλ 

Δπαπεηινύκελεο Αλεξγίαο 

 ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε 

 ΣΔΒΑ 

Σαπηόρξνλα νινθιεξώλνληαη όια ηα έξγα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ ΔΠΑ, ελώ ην ΔΙΔΑΓ έρεη 

ππνβάιιεη ζρέδηα ζην ζύλνιν ηωλ 

αληαγωληζηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο Δ.Δ. 

Σέινο ε αλαδηνξγάλωζε, ε λέα πιεξνθνξηαθή 

ππνδνκή θαη ε λέα ζηειέρωζε απνηεινύλ 

βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα λα αληαπεμέιζεη ην 

ΔΙΔΑΓ ζηνλ λέν ηνπ ξόιν. 

Με ηελ δέζκεπζε όηη ζα δεκνζηνπνηνύκε ζηα 

ηαθηηθά newsletter όιε ηελ ζρεηηθή ζπδήηεζε 

δεηάκε ηα ζρόιηα θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο. 

 

                 Θανάζης Ζαταρόποσλος 

Πρόεδρος - Γενικός Διεσθσνηής ΕΙΕΑΔ  

 

 

Skills, qualifications and 

jobs in the EU: the 

making of a perfect 

match? 

Evidence from Cedefop’s  European skills 

and jobs survey, Cedefop Reference series 

103, Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2015,   

 

«Η Δπξώπε γηα λα πάξεη ηα κέγηζηα από 

ην εξγαηηθό δπλακηθό ηεο, πξέπεη λα 

βειηηώζεη ηνλ ηξόπν πνπ αλαπηύζζεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δεμηόηεηεο». Απηφ είλαη ην 

θεληξηθφ δήηεκα ηεο έξεπλαο πνπ δηε-

λήξγεζε ην «Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ 

Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξ-

ηηζεο» (CEDEFOP) ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Joachim James Calleja.  

Μεηαμύ ηωλ δηαπηζηώζεωλ πνπ εμάγνληαη 

από ηελ έξεπλα είλαη θαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη όηη: 

 ην 2014, ην 32% ζηελ Διιάδα θαη ην 

28% ζηελ Κχπξν δήισζε, φηη ήηαλ 

πηζαλφ λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

θαηά ην επφκελν έηνο, ζε ζχγθξηζε κε 

 

. 

   

ην 13%, θαηά κέζν φξν, ζην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΔ.  

 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα,  αιιά θαη ζηε Γεξκαλία, ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Απζηξία 

θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πηζηεχνπλ φηη ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπο είλαη πςειφηεξν απφ φ, ηη 

ρξεηάδεηαη γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

 ζηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Ηηαιία, ππάξρεη κηα νινέλα θαη απμαλφκελε απφθιηζε 

κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηηο δεηνχκελεο θαη πξνζθεξφκελεο δεμηφηεηεο: νη κελ 

ζεσξνχλ φηη δελ βξίζθνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ, νη 

δε φηη  έρνπλ παξαπάλσ πξνζφληα απφ απηά πνπ απαηηεί ε εξγαζία ηνπο 

 ζε ελλέα ρψξεο ηεο Δ.Δ. κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Διιάδα δηαπηζηψλεηαη φηη νη άλεξγνη πνπ 

εληάζζνληαη εθ λένπ ζε εξγαζία έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

απφ ηνπο ήδε εξγαδφκελνπο 

  β            

                   Οιφθιεξε ε κειέηε ζην:  file:///C:/Users/c.paidoussi/Downloads/3072_en%20(3).pdf 
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ΕΙΕΑΔ: ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ & ΣΟ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

► ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΝΣΙΛΗΧΕΨΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΨΝ ΣΨΝ ΜΙΚΡΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ 

ΜΙΚΡΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ  ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΨΗ 

Σν ΔΗΔΑΓ νινθιήξσζε κειέηε ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία.  

Αθνξκή γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ απνηέιεζε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Δ.Π) κε ηίηιν «Γηαξζξωηηθή πξνζαξκνγή 

εξγαδνκέλωλ Μηθξώλ θαη Πνιύ Μηθξώλ Δπηρεηξήζεωλ πνπ απαζρνινύλ 1-49 άηνκα εληόο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», πνπ 

πινπνίεζε ην Ηλζηηηνχην θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015.  

Τπελζπκίδεηαη, φηη ην Δ.Π. είρε σο γεληθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ΜΜΔ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κέζσ δχν βαζηθψλ εξγαιείσλ-δξάζεσλ ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ θαηάξηηζε. 

πγθεθξηκέλα σο εηδηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ νξηζηεί : 

• ε βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζρεδίνπ επέιηθηεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη 

• ε αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε αληηθείκελα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ππνβαιιφκελνπ ζρεδίνπ πξνζαξκνγήο. 

 

Ζ κειέηε πνπ πινπνίεζε ην ΔΗΔΑΓ απνηειεί θαη έλα εξεπλεηηθφ πξντφλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζην πιαίζην ηεο πιήξσζεο ηεο 

Αηξεζηκφηεηαο 8.5. θαη ηαπηφρξνλα έλα εξγαιείν πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

δηάθνξα θξίζηκα δεηήκαηα φπσο:  

 νξγάλωζε ηεο εξγαζίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα,  

 θαηλνηνκία, αλάγθεο εηδηθνηήηωλ θαη δεμηνηήηωλ, επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη  

 επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηηο ΜΜΔ. 

 

Κάπνηα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα από απηή ηελ πξώηε απνηύπωζε θαη επεμεξγαζία ηωλ απαληήζεωλ πνπ έδωζαλ νη 

άλζξωπνη ηωλ ΜΜΔ είλαη  

 φηη επηβεβαηψλεηαη ε αληίιεςε θαη ε αληίζηνηρε ζπζηάδα ππνζέζεσλ φηη ε θαηλνηνκία θαη ε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ 

ζπλάδεη κφλν κε ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη κε ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο θαη ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κε ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 φηη έλα πνζνζηφ 21%  δειψλεη φηη ππάξρεη δπζθνιία εχξεζεο πξνζσπηθνχ, ιφγσ έιιεηςεο δεμηνηήησλ. Οη ειιείςεηο 

εηδηθνηήησλ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο ζε ειιείςεηο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο, έιιεηςε επαξθψλ ππνςήθησλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, πςειφ κηζζνινγηθφ θφζηνο, εξγαηηθή λνκνζεζία κε θαηαιιειφηεηα πξνηεηλφκελσλ ππνςήθησλ απφ ηνλ 

ΟΑΔΓ 

 φηη νη κηζέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θπξίσο φκσο νη πνιχ κηθξέο, δειψλνπλ φηη ε θαηάξηηζε είλαη απφ ζπάληα έσο αλχπαξθηε 

ζηελ επηρείξεζε ηνπο, είηε γηαηί ην «πξνζσπηθφ είλαη εθπαηδεπκέλν», είηε γηαηί ε θαηάξηηζε έρεη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο αιιά θαη γηαηί θνζηίδεη  

 

Έλα  ζεηηθό ζπκπέξαζκα  πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη  

παξά ηε βαζηά θξίζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδύνληαη  

από ην εμωηεξηθό θαη εζωηεξηθό επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ  

θαηαγξάθεηαη κηα δπλακηθή αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο 

 

 

 

Σελ έξεπλα πινπνίεζαλ νη Γ/λζεηο «Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ», «Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ θαη 

Γηεζλψλ Γηθηχσλ» θαη «Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο» 



ΕΙΕΑΔ: ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

eNewsletter 
Τ.13/Μάρτιος 2016 

Νέα ηοσ ΕΙΕΑΔ 

 

Πιεξνθνξίεο: http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=219&lang=el 

► ΣΑΜΕΙΟ ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ (Σ.Ε.Β.Α.)  

 
πλερίδεηαη ε δηαλνκή ηξνθίκσλ θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΣΔΒΑ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ ΔΗΔΑΓ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

ε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ 57 ζπκπξάμεηο νη νπνίεο έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ηεο  δηαλνκήο  ηξνθίκσλ θαη άιισλ 

βαζηθψλ αγαζψλ θαζεκεξηλήο αλάγθεο, φπσο είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ην Σακείν Δπξωπαϊθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απόξνπο (ΣΔΒΑ) βνεζά κεηνλεθηνχληα άηνκα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε κηθξά πξάγκαηα ηα νπνία φκσο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο  

ην θπιιάδην πνπ  εθδφζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξείηε λα βξείηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο . 

 

 

 

 

 

 

Πιεξνθνξίεο: 

http://www.eiead.gr/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=332&Itemid=221&lang=

el  

Καη 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089

&langId=en 

 

 

 

► ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ» 

Σν Πξφγξακκα «ηέγαζε & Δπαλέληαμε», νινθιήξσζε ήδε έλα ρξφλν επηηπρνχο αιιά θαη δχζθνιεο  

πινπνίεζεο.  

 

Απφ ηνπο (58) αξρηθά εγθξηζέληεο θνξείο, ζήκεξα κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα νη (54), εθ ησλ νπνίσλ: 

 (31) θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  

 (14) ΜΚΟ,  

 (6) Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη  

 (3) Δθθιεζηαζηηθά Ηδξχκαηα 

 

Οη κηζνί θαη πιένλ θνξείο (24) πινπνηνχλ δξάζεηο ζηελ Αηηηθή, (7) ζηε Θεζζαινλίθε θαη νη 21 ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ζε 

φιε ηελ Διιάδα  

Οη σθεινχκελνη αλέξρνληαη ζε 1081 άηνκα ,απφ ηνπο (1070) σθεινχκελνπο πνπ αξρηθά είραλ εγθξηζεί,  

πγθεθξηκέλα ζηνλ:  

 Ππιώλα Α – ηέγαζε, κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζηεγαζζεί (768) άηνκα (κεκνλσκέλα ή νηθνγέλεηεο) θαη  

 Ππιώλαο Β - Δξγαζηαθή επαλέληαμε, ζηελ παξνχζα θάζε έρνπλ πξνσζεζεί ζηελ εξγαζία είηε σο 

κηζζσηνί είηε ζε δεκηνπξγία επηρείξεζεο –απηναπαζρφιεζε, (161) άηνκα 

 

http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=219&lang=el
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=221&lang=el
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=221&lang=el
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=221&lang=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en
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ΑΡΘΡΟ: 

«Ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης :κοινωνικές και έμφυλες διαστάσεις»                                                                                                            

                                                                                                          

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2016, εθδφζεθε ην λέν άξζξν ηεο Γξ. Υξ. 

Πατδνχζε, Γηεπζχληξηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ΔΗΔΑΓ, 

γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Κ). Σν άξζξν, επηθεληξψλεηαη ζε δχν 

δηαζηάζεηο ηεο Δ.Δ.Κ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή απνδνρή 

θαη ην θχιν ησλ θνηηνχλησλ ζε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα 

δηεξεπλψληαη:  

i) νη αληηιήςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία,  

ii) ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ πξνέιεπζήο ηνπο, 

iii) νη δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε 

εθπαίδεπζε απηή θαη  

ηv) ην θχιν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξείηαη αλαδεηθλχεηαη ην γεγνλφο 

φηη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε έηζη φπσο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, αλαπαξάγεη θνηλσληθέο θαη 

έκθπιεο αληζφηεηεο. Ο καζεηηθφο πιεζπζκφο πνπ ηελ 

επηιέγεη, ή ηελ αθνινπζεί ιφγσ αλάγθεο, είλαη θπξίσο αγφξηα, 

κε ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο, κηθξά πνζνζηά επηηπρίαο ζηα 

ΑΣΔΗ θαη Παλεπηζηήκηα θαη κε γνλείο κε ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλαπαξάγνληαη δηαρξνληθά, 

δηαησλίδνληαο ηελ αληίιεςε (θαη ζηάζε) γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, σο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

εθπαηδεπηηθή επηινγή θαη πεξηνξίδνληαο δξακαηηθά ηηο 

πξννπηηθέο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

απνθνίησλ ηεο, θπξίσο ησλ λέσλ γπλαηθψλ. 

Μεηαμχ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ  αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

είλαη φηη έλα βαζηθφ κέιεκα ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

«ειθπζηηθφηεηαο» ηεο ΔΔΚ ζηε ρψξα καο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ε ζηαδηαθή αληηζηξνθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνπ 

αλαπαξάγνπλ εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη 

πνπ ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη αληζφηεηεο θαη έιιεηςε επθαηξηψλ 

ζην ρψξν εξγαζίαο.  

Ζ ζπγγξαθέαο  δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο απηφο ζα πξέπεη λα ππάξμεη κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ 

βάξνπο ησλ πνιηηηθψλ απφ ηα ζέκαηα ηεο «καζεηείαο» θαη ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ έρνπλ 

αλαδεηρζεί ζην θεληξηθφ δεηνχκελν ζήκεξα, ζην  ζρεδηαζκφ 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ΔΔΚ πνπ πξνσζεί ηελ 

παξνρή ησλ «βαζηθψλ θαη εγθάξζησλ δεμηνηήησλ». 

 

 

 

 

 

Μειινληηθή  δήηεζε γηα Πξνζόληα Δ.Δ.-27+ 

Γεμηφηεηεο δειαδή πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ 

αηφκνπ, πνπ ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα επηιχεη πξνβιήκαηα θαη λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο, λα επηθνηλσλεί θαη πξνζαξκφδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.  

Αλαθέξεηαη κάιηζηα φηη απηφ είλαη θαη έλαο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 

γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ γηα 

ηελ «ΔΤΡΩΠΖ 2020», ε νπνία ζα αλαδεηά εξγαδφκελνπο θαη 

εξγαδφκελεο κε φιν θαη πςειφηεξα πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο.  

Ζ απφθηεζε ηέηνησλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη πνιχ πεξηζζφηεξν, 

απφ κηα θαιή ηερληθή γλψζε, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη, λα θηλείηαη, λα καζαίλεη, λα εμειίζζεηαη, κε ιίγα 

ιφγηα λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζε κηα θνηλσλία πνπ αιιάδεη. 

Παξάιιεια δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηε κείσζε ησλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

 

Σν άξζξν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΔΑΓ : www.eiead.gr 

 

-20 -10 0 10 20 30

1

ζε Δθαηνκκύξηα 

Αιιαγέο 2010-2020 

Τςειά Πξνζφληα 

Μεζαία Πξνζφληα 

Υακειά Πξνζφληα 

Πεγή: Cedefop 2012 

http://www.eiead.gr/
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Σελ Σξίηε 22/03/2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε γηα ηελ εμέιημε, ηα παξαδνηέα 

θαη ηελ εκπινθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζην  πξφγξακκα Negotiate-HORIZON 2020. ηε ζπλάληεζε  πνπ ζπγθιήζεθε 

θαηφπηλ πξφζθιεζεο ησλ αξκφδησλ γηα ην πξφγξακκα απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

ζπκκεηείραλ ε Γ/ληξηα Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ  Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Νενιαίαο θαη νη Γηεπζχληξηεο Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ ΔΗΔΑΓ. 

ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ εθηφο απφ ηα αληηθείκελα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην πξφγξακκα θαη γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ λεαληθή αλεξγία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε, ηηο πνιηηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο  

 Λίγα λόγια για ηοσς ζηότοσς ηοσ προγράμμαηος: 

Σν NEGOTIATE (Γηαπξαγκάηεπζε) είλαη έλα εξεπλεηηθφ έξγν κε επίθεληξν ηνπο λένπο ζηελ Δπξψπε. Δμεηάδεη ηηο 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ζπλέπεηεο πνπ βηψλνπλ νη λένη απφ ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ή ηνλ απνθιεηζκφ απφ 

ηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά ηε κεηάβαζε ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή. Με ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή εζληθψλ θαη επξσπατθψλ θνξέσλ, 

θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ λέσλ, ην έξγν επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζε ηεθκεξησκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο πξφιεςεο 

ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πξφσξεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη αλεξγίαο ησλ λέσλ. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 36 κήλεο θαη ζπκκεηέρνπλ Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα απφ 9 ρψξεο ηεο Δ.Δ Σν 

πξφγξακκα έρεη ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε – Πξφγξακκα HORIΕΟΝ 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

  

 

. 

 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα -υνέδρια - Ημερίδες 

NEGOTIATE: ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΠΡΨΩΜΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΑΝΑΥΑΛΕΙΑ    

ΣΗΝ ΕΤΡΨΠΗ –HORIZON 2020 

Πιεξνθνξίεο θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην www.negotiate-research.eu 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ: «New Real Jobs: Working our Way back to Growth”  

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016, Ξενοδοχείο Φίλτον 

 

Σν Διιεληθφ-Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην δηνξγάλσζε εκεξίδα γηα ην δήηεκα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

Ζ εκεξίδα αλαπηχρζεθε ζε ηξείο ελφηεηεο: ε πρώτη ενότητα πεξηειάκβαλε ηηο εηζεγήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

θεληξηθψλ νκηιεηψλ γηα ηε ζχλδεζε απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο- αλάθακςεο, ζηε δεύτερη ενότητα 

δηεμήρζε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην πνηα είλαη ζήκεξα ηα 10 top επαγγέικαηα; πνηα ζα είλαη 

ηα 10 top επαγγέικαηα ηνπ 2020; πνηεο είλαη ζήκεξα νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο; θαη ην πνηεο ζα είλαη νη απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο γηα ην 2020;ζηελ τρίτη ενότητα νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε 7 νκάδεο νη νπνίεο ζπδήηεζαλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο γηα ζέκαηα φπσο ε ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ε δηαζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξήζεσλ, ε επαλεθπαίδεπζε εξγνδνηψλ, νη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο, 

ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο. ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ ελεξγά εθ κέξνπο ηνπ ΔΗΔΑΓ, ν Γ/ληήο Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ 

θαη Γηεζλψλ Γηθηχσλ, Γξ. ηαχξνο Γαβξφγινπ, ε Γ/ληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Γξ. Υξχζα Πατδνχζε θαη ην 

ηέιερνο ηεο Γ/λζεο Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, θ. Υξηζηίλα Σζηάκα. 

  

 

 

Πιεξνθνξίεο ζην http://www.amcham.gr/events/6544-2/ 

  

ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΣΡΑΠΕΖΑ: «Σα soft skills για να κάνετε τη διαφορά στην αγορά εργασίας» 

Αθήνα, 19 Υεβρουαρίου 2016, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

 

Γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ νξγαλψλεη µηα ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζµφ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπδήηεζε γηα ην πνηεο δεμηφηεηεο είλαη θαη ζα είλαη δεηνχκελεο ζην κέιινλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ 

αθαδεκατθνί, αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε  Γηεπζχληξηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ ΔΒ. Σε ζπδήηεζε 

παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΗΔΑΓ, ε Γ/ληξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γξ. Υξχζα Πατδνχζε  

 

 

 

 

Πιεξνθνξίεο ζην http://ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/grece-france-talents/table-ronde-soft-skills-el 
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Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινοσ Δσναμικού (ΕΙΕΑΔ)  

Κσζηή Παιακά 6-8, 11141 Αζήλα, ηει. 210 2120700, www.eiead.gr, info@eiead.gr 
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υνέδρια - Ημερίδες 

 

Σν Ίδξπκα Friedrich Ebert, ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ θαη ην Levy Institute, δηνξγάλσζαλ εκεξίδα κε ζέκα  «Πξόγξακκα 

εγγπεκέλεο απαζρόιεζεο: κία ελαιιαθηηθή πξόηαζε ζηε ιηηόηεηα». Κεληξηθή εηζεγήηξηα ηεο εκεξίδαο ήηαλ ε Αλαπιεξψηξηα 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. Ράληα Αλησλνπνχινπ, ε νπνία αλαθέξζεθε ζην πσο ε εγγπεκέλε απαζρφιεζε κπνξεί λα απνηειέζεη 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε! Θεσξψληαο σο ηδηαίηεξα ζεηηθή ηε δεκηνπξγία εγγπεκέλσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, 

γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο ζε πεξίνδν θξίζεο ε θ. Αλ Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζην ζρεηηθφ 

ζρεδηαζκφ πνπ ππάξρεη γηα ηελ Διιάδα. Μεηαμχ ησλ νκηιεηψλ ζηελ Ζκεξίδα ήηαλ ν θ. Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ, Πξφεδξνο ηνπ 

Levy Economics Institute, ν. θ. Γηάλλεο Παλαγφπνπινο, Πξφεδξνο ηεο ΓΔΔ θαη ν θ. Γηψξγνο Αξγείηεο Δπηζηεκνληθφο Γ/ληήο 

Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ΓΔΔ, ν θ. Υξήζηνο Καηζηνχιεο, Γ/ληήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ηδξχκαηνο Friedrich Ebert ζηελ Διιάδα, 

θαζψο θαη γεξκαλνί εκπεηξνγλψκνλεο.  Σελ εκεξίδα παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ξνπ ΔΗΔΑΓ, ε Γηεπζχληξηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, Γξ. Υξχζα Πατδνχζε.   
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Εκδήλωση της Δημοκρατικής υμπαράταξης: «Μεταρρυθμίσεις στην Πράξη: Αναγκαίες 

Αλλαγές για μια κοινωνία αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης»  

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016, Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής   

Ο Γηάλλεο Παζπάιαο, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Γ’, Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ΔΗΔΑΓ, ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε ζηελ εθδήισζε πνπ 

δηνξγάλσζε ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηεο Γεκνθξαηηθήο πκπαξάηαμεο κε ζέκα ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ γηα κηα αμηνπξεπή δσή ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Παζπάια ήηαλ: «Καιέο Πξαθηηθέο: 

Πηινηηθφ πξφγξακκα ζηέγαζε θαη επαλέληαμε αζηέγσλ». Ο εηζεγεηήο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ην 

ΔΗΔΑΓ, γηα ηε ζηέγαζε θαη ηελ επαλέληαμε ησλ αζηέγσλ. Αξρηθά αλαθέξζεθε ζηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ησλ αζηέγσλ ζηε ρψξα 

καο, ιφγσ ηεο κε χπαξμεο έσο πξφζθαηα νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε 

ζηέγεο. Πξφζθαηα, φκσο ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ), αλέιαβε ην ζπληνληζκφ ηεο παλειιαδηθήο 

θαηαγξαθήο ησλ αζηέγσλ, ε νπνία βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζηε 

ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο (Γήκνη, Δλνξίεο, ΜΚΟ θ.α.) ηνπ ρψξνπ επζχλεο απηψλ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, νη άζηεγνη 

ππνινγίδνληα ζε 21.216 άηνκα, αλ θαη ην κέγεζνο απηφ εκθαλίδεηαη ππνεθηηκεκέλν.  

ηε ζπλέρεηα ν εηζεγεηήο αλαθέξζεθε ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» πνπ πινπνηεί ην 

ΔΗΔΑΓ. Σν πξφγξακκα αθνξά νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε Κνηλσληθνχο Ξελψλεο Βξαρπρξφληαο Φηινμελίαο ή 

Ξελψλεο Ύπλνπ ή θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Αλνηρηψλ Κέληξσλ Ζκέξαο Αζηέγσλ ή έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο σο άζηεγνη θαη δχλαηαη άκεζα λα επαλεληαρζνχλ. Δπηπιένλ, ζηνρεχεη 

ζηελ επαλέληαμε γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζε Ξελψλεο γηα γπλαίθεο ζχκαηα βίαο θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη θηινμελνχληαη ζε Γνκέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, εθφζνλ ζηεξνχληαη ηε δπλαηφηεηα, ή έρνπλ επηζθαιή 

πξφζβαζε ζε επαξθή θαηνηθία. Παξαζέηνληαο ζηνηρεία απφ ηελ πινπνίεζε πνπ πξνγξάκκαηνο ν εηζεγεηήο θαηαιήγεη ζην φηη ε 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ θαηέδεημε  ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλέρηζεο ηνπ ζε ζηαζεξή, κφληκε θαη δηαξθή εθαξκνγή. Πξέπεη δειαδή λα 

κεηαηξαπεί ζε έλα αλνηρηφ πξφγξακκα «ζηέγαζεο θαη επαλέληαμεο», πξφγξακκα ην νπνίν ε ζεκεξηλή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ δήισζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ζηεξίμεη.    

 

 

 

 

 

  

 

  

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πρόγραμμα εγγυημένης Απασχόλησης μια εναλλακτική πρόταση στην 

λιτότητα»  

 

Αθήνα,  2 Μαρτίου 2016, Ξενοδοχείο Σιτάνια 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/

