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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την Ετήσια Έκθεση του Ινστιτούτου για το 2014 που εκδίδεται στο τέλος 
του 2015. Στον περιορισμένο χώρο μιας τέτοιας έκδοσης τα στελέχη του Ινστιτούτου και μία εξωτερική 
συνεργάτης προσπαθούν να αναλύσουν / ερμηνεύσουν ποικίλους μακροοικονομικούς δείκτες για συ-

γκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, επιτυγχάνοντας σε πολλές περιπτώσεις 
συγκρίσεις και με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Για τις εξελίξεις και προοπτικές στα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας  στην Ελλάδα έχει επιλεχθεί να μελε-
τηθούν συγκεκριμένοι παράμετροι όπως τα βασικά πεδία που συνθέτουν το τοπίο της απασχόλησης και της 
ανεργίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, η εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά ώρα εργασίας και ανά μονάδα 
παραγόμενου προϊόντος, οι επιπτώσεις της αδήλωτης απασχόλησης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής της, 
το εργασιακό άγχος και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στον χώρο εργασίας αλλά και οι επιπτώσεις της ανεργίας σε 
συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες. 

Όπως ήδη γνωρίζετε, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης προσανατολίστηκε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της στην αναδιοργάνωση των 
διαδικασιών χρηματοδότησης των προγραμμάτων ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού δίνοντας έμφαση 
στην ανάγκη εξορθολογισμού και διαφάνειας του συστήματος και κάλυψης των πραγματικών αναγκών των 
εργαζομένων, των ανέργων και των επιχειρήσεων.  Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην θεσμοθέτηση του Μηχα-
νισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αναθέτοντας στο ΕΙΕΑΔ την επιστημονική εποπτεία του 
Μηχανισμού αλλά και σημαντικό συντονιστικό ρόλο. Στην παρούσα έκδοση θα μπορέσετε να έχετε μια πρώτη 
επαφή σχετικά με αυτό το εθνικής σημασία έργο παρακαολουθώντας τα βασικά σημείωα των μεθοδολογικών 
επιλογών και των μεθόδων ανάλυσης καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των δυναμικότερων επαγγελμάτων 
στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η οικονομική κρίση όντως στέρησε από το κράτος πρόνοιας τους απαραίτητους πόρους για την άσκηση κοι-
νωνικής πολιτικής αλλά κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία διχτυού ασφαλείας για την προστασία των οικονο-
μικά ασθενέστερων. Ο χώρος της Κοινωνικής Προστασίας αποτελεί επομένως τον δεύτερο σημαντικό άξονα 
προτεραιοποίησης του Υπουργείου και το ΕΙΕΑΔ έχει κληθεί να συμβάλει με τις δυνάμεις του στην διαχείριση 
συγκεκριμένων προγραμμάτων (ΤΕΒΑ, Στέγαση και Επανένταξη). Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα έκδοση πα-
ρουσιάζονται κάποια συνοπτικοί στατιστικοί δείκτες που στόχο έχουν να συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των 
πολιτικών αποφάσεων και στη λήψη μέτρων καταπολέμησης του προβλήματος της φτώχειας και του οικονο-
μικού αποκλεισμού.

Για να εδραιωθούν όμως τόσο η αντίληψη ορθολογικής διαχείρισης αλλά και η δημιουργία κράτους πρόνοιας 
θα πρέπει να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας με σταθερή χρηματοδότηση τόσο του ιδιωτικού όσο και του 
δημόσιου τομέα, προσέλκυση επενδύσεων και ουσιαστική διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων ώστε 
να απορροφηθεί το πλεονάζον αυτή τη στιγμή εργατικό δυναμικό και οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν απο-
τελεσματικά και με στρατηγική ανάπτυξης. Η ηγεσία και το στελεχιακό δυναμικό του ΕΙΕΑΔ δεσμεύονται να 
συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις τους και στο μέγεθος που τους αναλογεί στην προσπάθεια αυτή ανασυγκρό-
τησης της χώρας.

Θανάσης Ζαχαρόπουλος
Πρόεδρος- Γενικός Δ/ντής ΕΙΕΑΔ
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ΣύΝΟψΗ
 



Η Ετήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ εκδίδεται για 
τρίτο συνεχόμενο έτος και προσδοκά να 
ενημερώσει τους φορείς χάραξης και υλο-

ποίησης πολιτικών για την αγορά εργασίας και 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και γενικότερα τους φορείς που ασχολούνται με 
τις κοινωνικές πολιτικές αλλά και κάθε ενδιαφε-
ρόμενο για θέματα της αγοράς εργασίας εντός 
ή εκτός της Ελλάδας. Καλύπτει με τη θεματο-
λογία της τόσο τις εξελίξεις στα βασικά μεγέθη 
της αγοράς εργασίας όσο και άλλα ειδικότερα 
θέματα που συνδέονται με την απασχόληση και 
την ανεργία καθώς και θέματα πολιτικών για την 
αγορά εργασίας. Ακολουθούν οι περιλήψεις των 
κεφαλαίων. 

ΚΕφΑΛΑΙΟ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014, 
ΠρΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠρΟΟΠΤΙΚΕΣ
Συγγραφέας: Δάφνη Νικολίτσα

Τρεις είναι οι βασικές εξελίξεις που διαφοροποι-
ούν το 2014 έναντι προηγούμενων ετών. Πρώτον, 
διεκόπη η αρνητική πορεία του ΑΕΠ που είχε αρ-
χίσει το 2008.  Δεύτερον, καταγράφεται σημα-
ντική άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών.  Τρίτον, 
προς το τέλος του έτους παρατηρήθηκαν θετι-
κές ροές στην τραπεζική χρηματοδότηση με-
γάλων κλάδων της οικονομίας (π.χ. βιομηχανία, 
εμπόριο).  Η βελτίωση των βασικών οικονομικών 
μεταβλητών αποτυπώθηκε στις αποδόσεις των 
ελληνικών ομολόγων και στο γενικό δείκτη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αν δεν διακοπεί η στα-
θερότητα στη χρηματοδότηση της οικονομίας 
(δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) που είχε ξεκινήσει 
μέσα στο 2014, οι προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας είναι αισιόδοξες.  Ωστόσο, για να εδραιω-
θεί η ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει άμεσα 
να αρχίσουν να υλοποιούνται επενδύσεις για να 
βελτιωθεί η παραγωγική δυνατότητα της οικονο-
μίας και να απορροφηθεί το πλεονάζον εργατικό 
δυναμικό.

ΚΕφΑΛΑΙΟ 2

ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕρΓΙΑ – ΔυΝΑΜΙΚΑ/ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ 
Συγγραφέας: Ολυμπία Καμινιώτη

Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στα βασικά μεγέθη 
της αγοράς εργασίας κατά το 2014 και τα δύο 

πρώτα τρίμηνα του 2015 εστιάζοντας στις εγ-
χώριες εξελίξεις και τη σύγκριση με τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 
τις εξελίξεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και την 
ανεργία και τις εξελίξεις των δύο τελευταίων για 
συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες. Το θέμα 
της οικονομικής ανισότητας και του κινδύνου 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού θίζεται 
συνοπτικά. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου 
παρουσιάζονται οι εξελίξεις δημιουργίας μόνι-
μου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της 
αγοράς εργασίας και τα πρώτα αποτελέσματα 
του μηχανισμού αυτού. Συζητούνται οι μεθοδο-
λογικές επιλογές αναφορικά με τις πηγές δεδο-
μένων και τον τρόπο ανάλυσης. Παρουσιάζονται 
τα δυναμικότερα επαγγέλματα στην ελληνική 
αγορά εργασίας για το 2014. Η παρουσίαση αυτή 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο πληρέστερης 
πληροφόρησης για θέματα της αγοράς εργασίας 
με το οποίο επιδιώκεται η αρτιότερη πληροφό-
ρηση των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης 
πολιτικών για την αγορά εργασίας. 

ΚΕφΑΛΑΙΟ 3
ΚρΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕρΓΙΑ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΟυ ΦυΛΟυ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗΣ 
Συγγραφέας: Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Tο κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην εξέλιξη της 
ηλικιακής, της έμφυλης και της εκπαιδευτικής 
διάστασης της ανεργίας στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν και μετά την εκδήλωση 
της κρίσης. Βάσει των στοιχείων της Έρευνας 
Εργατικού Δυναμικού, αναδεικνύεται η «εξισω-
τική» λειτουργία της κρίσης, κατά την οποία οι 
ηλικιακές και έμφυλες διαφοροποιήσεις των 
ανέργων και στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. μειώθη-
καν αντί να αυξηθούν: ενώ η ανεργία των νέων 
έχει ανέλθει σε μεγάλα ύψη, έχει αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο η ανεργία του γενικού εργατικού 
δυναμικού, και ενώ οι γυναίκες πλήττονται πε-
ρισσότερο από τους άνδρες από την ανεργία, η 
κρίση φαίνεται να έπληξε περισσότερο τους άν-
δρες. Η εκπαίδευση αποτελεί κάποια «ασπίδα» 
κατά της ανεργίας, αλλά, στην περίπτωση της 
Ελλάδας αυτό φαίνεται να ισχύει σε περιορισμέ-
νο βαθμό: οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης έχουν μικρότερες πιθανότητες να είναι 
άνεργοι από τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, αλλά οι τελευταίοι δεν είναι 
πιο ασφαλείς απέναντι στην ανεργία σε σχέση με 
τους απόφοιτους γυμνασίου.
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ΚΕφΑΛΑΙΟ 4

ΠΛΕυρΕΣ ΤΟυ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟυ ΤΗΣ 
ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συγγραφέας: Απόστολος Χαρίσης

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια 
διερεύνησης ορισμένων πλευρών του φαινομένου 
της αδήλωτης απασχόλησης στην Ελλάδα και των 
προσπαθειών αντιμετώπισής της στις συνθήκες 
της έντονης οικονομικής κρίσης στην οποία βρί-
σκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια. Μέσα από την 
επισκόπηση μέρους της υπάρχουσας βιβλιογρα-
φίας και των πληροφοριών της Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (ΣΕΠΕ) για αυτό το φαινόμενο, επιχειρείται 
να αναδειχθούν συγκεκριμένες πλευρές που αφο-
ρούν την εκτίμηση του μεγέθους και των επιπτώ-
σεών του στην ελληνική οικονομία, την απασχό-
ληση και την αγορά εργασίας, καθώς και η εξέλιξή 
του στη διάρκεια της κρίσης. Τέλος, επιχειρείται 
μια προσπάθεια αποτίμησης των αποτελεσμάτων 
του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης ‘Άρτεμις’ για 
την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλι-
στης εργασίας», που υλοποιήθηκε από το Υπουρ-
γείο Εργασίας και τους αρμόδιους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς για την τήρηση της εργατικής νομο-
θεσίας, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.

ΚΕφΑΛΑΙΟ 5

ΚΟΣΤΟΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.-28, 
Συγγραφέας: Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η εξέλιξη του κό-
στους εργασίας, ανά ώρα εργασίας και ανά μονά-
δα παραγόμενου προϊόντος, από το 2004 έως το 
2014. Η εξέλιξη του κόστους ανά ώρα εργασίας 
είναι ενδεικτική της εξέλιξης του επιπέδου ζωής 
των εργαζομένων, ενώ η εξέλιξη του κόστους ερ-
γασίας ανά μονάδα προϊόντος είναι ενδεικτική της 
σχέσης ανάμεσα στο κόστος εργασίας και στην 
παραγωγικότητα, δηλαδή της ανταγωνιστικότη-
τας (κόστους). Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται 
αναφορικά με την Ελλάδα αλλά και την Ε.Ε.-28, 
εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές ανά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας, ιδιωτικό-δημόσιο 
τομέα, και εξετάζοντας τη  σχέση ανάμεσα στη 
μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας και 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξα-
γωγών. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αμφι-
σβητούν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής 
μείωσης των μισθών και του κόστους εργασίας ως 
μοχλού ενίσχυσης της εθνικής ανταγωνιστικότη-
τας και του εξαγωγικού προσανατολισμού.

ΚΕφΑΛΑΙΟ 6

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣυΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟρΑ ΕρΓΑΣΙΑΣ
Συγγραφέας: Χρύσα Παϊδούση

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται, η επισκόπηση τρι-
ών βασικών πεδίων που συνθέτουν το τοπίο της 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα κατά το 
2014: ι) των πολιτικών που αναπτύσσονται για την 
επαγγελματική κατάρτιση, ιι) των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι-
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, που χρηματο-
δοτούν την επαγγελματική κατάρτιση μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και ιιι) των 
βασικών δεικτών συμμετοχής του ανθρώπινου 
δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης. Αναδει-
κνύεται, για ακόμα μια φορά, ότι η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια δυναμική δι-
αδικασία, μια επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 
της χώρας, δύσκολα μετρήσιμη και αποτιμήσιμη, 
κυρίως σε βραχύ χρονικό διάστημα. Επηρεάζεται 
από διάφορες παραμέτρους, τόσο σε μίκρο όσο 
και σε μάκρο επίπεδο, όπως η εθνική και η υπε-
ρεθνική αγορά εργασίας, δημογραφικές τάσεις 
(Ελλάδα-Ευρώπη), τεχνολογικές εξελίξεις, συστή-
ματα και μέθοδοι εκπαίδευσης, ατομικά χαρα-
κτηριστικά και προσδοκίες του εκπαιδευόμενου/
καταρτιζόμενου.

ΚΕφΑΛΑΙΟ 7
ΠΛΗΘυΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔυΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 
ΣΤΗΝ ΕυρΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩρΕΣ υΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Μπασκόζου

Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τον δείκτη 
της Eurostat “Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού” στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στις χώρες υπό μνημόνιο ειδικότερα. 
Θεωρώντας ότι η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο 
που οριοθετείται δύσκολα, συνδέεται άμεσα 
με χρονικές και χωρικές παραμέτρους επεί-
γει να οριοθετήσουμε ποιους δείκτες μετράμε 
προκειμένου να φθάσουμε σε χρήσιμα συμπε-
ράσματα, για το αν τα προβλήματα οξύνονται 
ή περιορίζονται στο πέρασμα του χρόνου αλλά 
και αν τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να την 
καταπολεμήσουμε είναι αποτελεσματικά. Από 
την ανάλυση που ακολουθείται καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι απαιτείται  προσπάθεια 
θεσμοθετημένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
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για την πάταξη της φτώχειας και λήψη μέτρων 
για τη ριζική καταπολέμησή της, δεδομένης της 
αυξητικής τάσης της τα τελευταία χρόνια λόγω 
της οικονομικής κρίσης. Το κόστος για την κα-
ταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί υπέρμετρο 
«πρόβλημα» για ένα κράτος και ως εκ τούτου τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν δεν μπορεί να μην 
εμπεριέχουν μέτρα διευρωπαϊκής και διεθνούς 
αλληλεγγύης όπως αυτά λήφθηκαν σε μια πε-
ρίοδο πολέμου και δύσκολα θα αντιμετωπιστεί 
με «ισοδύναμα» ή αποσπασματικά μέτρα. Πρέ-
πει λοιπόν να επιλυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου ως ένα μείζον πολιτικό ζήτημα με 
οικονομικές προεκτάσεις.

ΚΕφΑΛΑΙΟ 8

ΨυΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔυΝΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩρΟ 
ΤΗΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕρΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ, 
Συγγραφέας: Μαρία-Χριστίνα Τσιάμα

Οι σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται 
στον χώρο της εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες 
έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση νέων και αυξα-
νόμενων κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων. Mεταξύ αυτών είναι και οι ψυ-
χοκοινωνικοί κίνδυνοι οι οποίοι ουσιαστικά είναι 
παράγοντες κινδύνου για την ψυχική και κατ’ επέ-
κταση και για την σωματική υγεία των εργαζομέ-
νων, οι οποίοι σχετίζονται με το γενικότερο οικο-
νομικό και κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας, με την 
οργάνωση και την διαχείριση της εργασίας και με 
το εργασιακό περιβάλλον καθώς και με τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του εργαζομένου. Οι κακές 
ψυχοκοινωνικές συνθήκες στον χώρο εργασίας 
μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομέ-
νων καθώς δημιουργούν το υπόβαθρο για την εμ-
φάνιση εργασιακού άγχους και ευνοούν τις προϋ-
ποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων βίας και 
απειλής βίας, ηθικής/ψυχολογικής παρενόχλησης 
και επαγγελματικής εξουθένωσης. Ο αναποτελε-
σματικός σχεδιασμός και διαχείριση της εργασίας 
και το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον αποτελούν 
βασικούς παράγοντες εμφάνισής του και η ύπαρ-
ξή του επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο για 
τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Η 
αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους θεωρείται, 
σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο, μια από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και ασφά-
λεια των εργαζομένων. Η πρόληψη και η αντιμετώ-
πισή του αποτελεί βασική νομική υποχρέωση των 
εργοδοτών, έχει δε πολλαπλά οφέλη τόσο για τους 
εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.
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Labour and Employment in Greece
Annual Report 2014
Summary

T he Yearly Report of the NILHR is being 
published for the third consequent year. It 
aims to provide useful information to the 

actors involved in labour market and vet policies, 
social policies as well as any other interested per-
son in the subject. The themes covered in this 
publication range from developments in the ba-
sic characteristics of the labour market to more 
specialized issues relevant to employment or un-
employment figures; in addition, some relevant 
policy issues are covered in the current publica-
tion. The abstracts of the chapters follow. 

Chapter 1

EcoNomIc DEvEloPmENtS IN 2014, 
rEcENt EcoNomIc DEvEloPmENtS 
aND trENDS, Dafni Nikolitsa

Three developments distinguish 2014 from previ-
ous years.  First, the downward trend of GDP that 
started in 2008 was brought to a halt.  Second, 
the significant increase in services’ exports.  Third, 
the reversal at the end of 2014 of negative credit 
flows of bank funding in a number of sectors.  The 
improvement in the main economic variables was 
reflected in a decline in the yield of Greek govern-
ment bonds and an increase in the Athens General 
stock market index.  If the normal flow of funding, 
to the public and private sector, continues then 
the prospects for the Greek economy look good.  
However, for economic growth to continue it is 
pertinent that fixed capital investment picks up in 
order to improve the potential of the Greek econ-
omy and to absorb the excess labor force.

Chapter 2

DEvEloPmENtS IN occuPatIoNal 
EmPloymENt aND uNEmPloymENt – 
DyNamIc/rESIlIENt occuPatIoNS 
aND SEctorS, olympia Kaminioti

The developments in the basic labour market fig-
ures in 2014 and the first two trimesters of 2015 
are presented in the chapter, focusing on the 

comparison between local and EU figures. The 
presentation includes GDP trends, employment 
and unemployment by specific demographic 
groups. Economic inequality and poverty-social 
exclusion issues are briefly discussed. In the sec-
ond part of the chapter, we present new develop-
ments on the establishment of a Mechanism of 
Labour Market Projections in Greece and the first 
results of the mechanism. We discuss the meth-
odological choices taken as well as the choices 
on the data sources used and the analyses which 
were performed. The most dynamic/resilient oc-
cupations in the Greek labour market in 2014 are 
presented. This presentation provides useful in-
formation to labour market policy agents which 
can be utilized in the design and application of 
more effective labour market policies. 

Chapter 3

crISIS aND uNEmPloymENt: 
thE DImENSIoNS of agE, gENDEr 
aND EDucatIoN, Stavros P. gavroglou

This chapter focuses on the evolution of the age, 
gender and educational dimensions of unemploy-
ment in Greece and the European Union, before 
and after the onset of the crisis. According to the 
results, based on Labour Force Survey data, the 
crisis has had an equalizing impact, as age and 
gender differences among the unemployed in 
Greece and the EU were reduced rather than in-
creased: while youth unemployment rose to very 
high levels, there was an even larger increase of 
unemployment among the general labour force, 
and while women are still at a higher risk of un-
employment than men, the crisis seems to have 
hurt men more. Education can function as a 
shield against unemployment, but, in the case 
of Greece this occurs only to a limited extent: 
graduates of tertiary education have a lower risk 
of unemployment than do graduates of post-sec-
ondary education, but the latter are not any more 
secure against unemployment compared to high-
school graduates.
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Chapter 4

aSPEctS of uNDEclarED EmPloymENt 
IN grEEcE, apostolos harisis

In this chapter. certain aspects of the phenom-
enon of undeclared employment in Greece are 
explored at a time in which the country is dealing 
with conditions of severe economic crisis. Using 
the information provided by the Labour Inspec-
tion Authority [SEPE] and a literature review, the 
author attempts to highlight certain aspects, in 
relation to an assessment of the size and impact 
of undeclared work on the Greek economy, em-
ployment and the labour market, and its evolu-
tion during the crisis. Finally, the author seeks to 
evaluate the results of “Operational Action Plan 
‘Artemis’ for the fight against undeclared, unin-
sured labour. This Plan which was implemented 
by the Ministry of Labour and its relevant control 
mechanisms for compliance with labour law, is 
examined during the first year of its application.

Chapter 5

labour coSt aND comPEtItIvENESS 
IN grEEcE aND thE Eu-28, 
Stavros P. gavroglou

This chapter investigates the evolution of labour 
cost, per hour worked and per unit produced, 
from 2004 till 2014. The evolution of hourly la-
bour cost is indicative of the evolution of workers’ 
standard of living, while the evolution of unit la-
bour cost is indicative of the relationship between 
labour costs and labour productivity, or (cost) 
competitiveness. These changes are traced with 
respect to Greece but also the EU-28, identifying 
similarities and differences by economic sector, 
public-private sectors, while there is an examina-
tion of the relationship between the reduction in 
unit labour costs and the increase in competitive-
ness and in exports. The results shed doubt on the 
effectiveness of the policy of wage and cost reduc-
tion as a means of reinforcing national economic 
competitiveness and export orientation.

Chapter 6:

vocatIoNal EDucatIoN aND traININg: 
IN SEarch of rESPoNDINg to labour 
marKEt NEEDS, Paidoussi 

This chapter provides an overview and analysis 
of three critical components of the vocational 
training landscape in Greece during 2014, such 
as: i) vocational training policies ii) operational 
pr0grammes of the National Strategic Reference 
Framework (NSRF) 2007- 2013 which fund the 
VET mainly through the European Social Fund 
(ESF) and iii) key indicators of participation in 
training programs. The analysis once again high-
lights, that vocational education and training is a 
dynamic process, an investment in human capital 
of the country that is hardly measurable and/or 
quantifiable, especially in the short term. This dif-
ficulty may be due to various factors, at micro and 
macro level, such as national and supranational 
labour market, demographic trends (Greece-Eu-
rope), technological developments, systems and 
methods of education, personal characteristics  
and expectations of the learner / trainee.

Chapter 7

PoPulatIoN at rISK of PovErty 
aND SocIal ExcluSIoN IN thE Eu 
aND thE couNtrIES followINg 
a mEmoraNDum PlaN, 
Konstantina baskozou

This chapter deals with the ratio of Eurostat “At 
risk of poverty or social exclusion” in the European 
Union and in countries under Memorandum. Tak-
ing into consideration that poverty is a difficult 
phenomenon to define, linked to temporal and 
spatial parameters, it is urgent to stake out what 
kind of indicators we need in order to reach useful 
conclusions, whether the problems grow worse 
or not over time and whether the means we use to 
fight it are effective. We conclude that a pan- Eu-
ropean institutionalized effort is required in order 
to combat poverty as well as measures to be tak-
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en in order to fight against its radically increasing 
trend in recent years due to the economic crisis. 
The cost of fight against poverty is an excessive 
“problem” for a single state to deal with and there-
fore the measures to be taken must be based on 
trans-European and international solidarity such 
as those taken in a period of war instead of deal-
ing with “equivalent” or piecemeal policies. The 
problem of poverty should therefore be resolved 
at the European Council level as a major political 
issue with economic implications.

Chapter 8

PSychoSocIal DaNgErS at worK: 
worK-rElatED StrESS, 
maria-christina tsiama

In the last decades, significant changes are tak-
ing place in the world of work that lead to the 
emergence of new and increasing risks for the 
worker’s health and safety including psychosocial 
risks which are virtually risk factors for mental 
health, and by extension for the physical health 
of employees. Psychosocial risks are related to 
the general economic and social context of work, 
the organization and management of work, the 
working environment and the particular char-
acteristics of the employee. Poor psychosocial 
conditions at the workplace may affect worker’s 
health as they create the background for the oc-
currence of work stress and favorable conditions 
for the outbreak of violence and threat of vio-
lence, moral / psychological harassment (bully-
ing) and burnout. Poor work design and manage-
ment and bad working conditions are core factors 
of work stress. The presence of these parameters 
at everyday working life has the potential to 
cause harm to workers’ health and have negative 
consequences for the company as well. Tackling 
work-related stress is considered at international 
and European level a major challenge to workers’ 
health and security. Prevention and management 
of work-related stress is a basic legal obligation 
of employers and has multiple benefits for both 
workers and businesses.
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Ακρωνύμια και Αρκτικόλεξα
γΣΕΒΕΕ Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

γΣΕΕ Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

ΔΒΜ Διά Βίου Μάθηση

ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΕγΣΣΕ  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΕΕ, ΕΕ-15,  Ευρωπαϊκή Ένωση, -των δεκαπέντε, -των είκοσι επτά, -των είκοσι οκτώ
ΕΕ-27, ΕΕ-28
ΕΚΑΕ  Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ

ΕΚΕΠΙΣ  Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΚΤ  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕΟΠΠΕΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
 και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΕΠ ΕΚΔΙΒΙΜ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΕΠΠ, eQF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΕΣΕΕ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΣΣΕΕΚΑ Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής   
 Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την Απασχόληση

ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΑΔ 

ΕΥΣΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης των Δράσεων 
 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

ΙΕΚ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΕΚ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΛΑΕΚ Λογαριασμός για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΟΜΕΔ Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

ΠΑΕΠ ΑΕ Παρατηρητήριο Απασχόλησης  Ερευνητική –Πληροφορική ΑΕ

ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  

ΣΕΚ Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

ΣΕΠΕ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΣΣΕ  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

ECVET Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων 
 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

eQaVet Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 
 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

EuroSTaT Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία

17

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ	/	ΑΚΡωΝΥμΙΑ	ΚΑΙ	ΑΡΚΤΙΚΟΛΕξΑ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Οικονομικές εξελίξεις για το 2014, 

πρόσφατες οικονομικές 
εξελίξεις και προοπτικές1 

Δάφνη Νικολίτσα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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1. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015.



1.  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ανε-
πτυγμένων οικονομιών επτά χρόνια μετά την 
εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

στις ΗΠΑ και πέντε έτη μετά την εκδήλωση της κρί-

σης χρέους στη ζώνη του ευρώ είναι: πρώτον, η ανά-
πτυξη με χαμηλούς ρυθμούς (Διάγραμμα 1), δεύτε-
ρον, οι περιορισμένοι δυνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης 
ή εναλλακτικά το ιδιαίτερα αρνητικό παραγωγικό 
κενό (Διάγραμμα 2) και τρίτον, ως σύμπτωμα των 
προηγούμενων δύο χαρακτηριστικών, ο ιδιαίτερα 
χαμηλός ρυθμός πληθωρισμού (Διάγραμμα 3).

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 1 
ΕΤΗΣΙΟΣ ρυΘΜΟΣ ΜΕΤΑβΟΛΗΣ ΤΟυ ΑΕΠ 
ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤυΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤυΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩρΕΣ, 1980-2014
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Πηγή:	ΔΝΤ,	Βάση	δεδομένων	για	το	World	economic	outlook	Οκτωβρίου	2014 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx).

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 2  
ΠΑρΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤυΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟυ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔυΝΗ-
ΤΙΚΟ ΑΕΠ ΩΣ % ΤΟυ ΔυΝΗΤΙΚΟυ ΑΕΠ)
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Πηγή:	ΔΝΤ,	Βάση	δεδομένων	για	το	World	economic	outlook	Οκτωβρίου	2014 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx).
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 3  
ρυΘΜΟΣ ΠΛΗΘΩρΙΣΜΟυ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤυΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟυ ΕυρΩ

Πηγή:	ΔΝΤ,	Βάση	δεδομένων	για	το	World	economic	outlook	Οκτωβρίου	2014 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx).

Η χαλαρή νομισματική πολιτική δεν κατάφερε να 
τονώσει τις επενδύσεις. Τα νοικοκυριά προσπα-
θούν ακόμη να περιορίσουν το χρέος τους, με τις 
τιμές των ακινήτων να μην έχουν ανακάμψει σε 
αρκετές χώρες πλήρως από το 2008 (Πίνακας 1), 
οι τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία 
αναδιάρθρωσης μέσω μεταξύ άλλων εξαγορών και 
συγχωνεύσεων, είναι επιβαρυμένες με μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια, οι κυβερνήσεις έχουν περιορί-
σει τα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων καθώς 

βρίσκονται σε φάση δημοσιονομικής εξυγίανσης, 
ενώ και ο συγχρονισμός της ύφεσης στις μεγάλες 
ανεπτυγμένες χώρες είχε ως συνέπεια την υποχώ-
ρηση των εξαγωγών και επομένως των επενδύσε-
ων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 
Τέλος, η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική 
οικονομική πολιτική, τόσο στις ΗΠΑ αλλά κυρίως 
στην Ευρώπη (Διάγραμμα 4) η οποία τα τελευταία 
χρόνια είναι ιδιαίτερα αυξημένη, οδηγεί σε συ-
γκράτηση των επενδυτικών σχεδίων (ECB, 2014).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (2007=100)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Αυστραλία 104.4 107.9 121.0 117.9 117.0 125.1

Αυστρία 101.1 105.0 111.6 116.2 130.7 136.8

Βέλγιο 104.9 104.6 110.2 113.7 116.5 118.5

Γαλλία 100.9 93.7 98.5 104.4 103.9 101.6

Γερμανία 100.6 101.1 103.8 109.6 116.6 123.9

Δανία 95.5 84.0 86.4 84.0 81.2 83.4

Ελβετία 102.7 107.8 112.9 117.5 121.9 127.6

Ελλάδα 101.5 97.1 92.9 87.8 77.4 69.0
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Εσθονία 90.4 56.8 60.0 65.1 69.9 77.3

Ην. Βασίλειο 99.1 91.4 97.9 97.0 98.5 102.0

ΗΠΑ 92.1 86.9 84.2 80.8 83.5 89.8

Ιαπωνία 98.4 94.7 91.2 88.2 85.9 84.3

Ιρλανδία 94.1 76.9 66.8 58.0 50.6 51.3

Ισπανία 100.2 92.6 89.3 83.8 76.3 71.5

Ισραήλ 107.6 122.3 143.9 159.0 164.1 179.0

Ιταλία 101.7 97.9 97.0 97.6 94.9 89.4

Καναδά 105.5 102.5 111.7 117.3 122.9 126.1

Νέα Ζηλανδία 95.6 94.1 95.9 97.0 101.6 110.8

Νορβηγία 98.9 100.8 109.1 117.9 125.8 130.9

Ολλανδία 103 99.5 97.2 94.9 88.7 82.9

Ουγγαρία 102.4 97.1 94.7 91.5 88.1 85.8

Πορτογαλία 103.9 104.3 106.2 106.0 103.6 100.0

Σλοβακία 122.1 108.5 104.3 101.1 100.0 99.1

Σλοβενία 107 96.8 96.9 99.5 92.7 87.8

Σουηδία 103.3 105.0 113.1 113.9 112.3 115.8

Φινλανδία 100.6 100.3 109.0 112.0 113.8 115.6

Ζώνη του ευρώ 101.3 97.5 98.5 100.3 99.8 98.8

Σύνολο ΟΟΣΑ 97.9 94.2 94.5 94.0 95.6 98.8

Πηγή:	oeCD,	economic	outlook,	94.

Η συνεχιζόμενη αναιμική ανάπτυξη στις ανεπτυγμέ-
νες χώρες τόσα χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης 
και τη λήξη της ύφεσης αντανακλά κυρίως την κατά-
σταση στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, η παρατεταμέ-
νη διάρκεια της ύφεσης σε όλες τις χώρες – ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ η ύφεση που διήρκησε 
18 μήνες (Δεκ. 2007-Ιούνιος 2009) είναι η ύφεση με 
τη μεγαλύτερη διάρκεια μετά το Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, με την αμέσως μακρύτερη διάρκειας ύφεση 
να διαρκεί 16 μήνες (1973-75, 1981-81) – αποτελεί ίσως 
τον κυριότερο λόγο για τον οποίο η τελευταία χρη-
ματοπιστωτική κρίση έχει αισθητές συνέπειες στη 
διαδικασία της ανάπτυξης μακροχρόνια (Ball, 2014). 
Η διάρκεια της ύφεσης αδρανοποίησε κεφαλαιουχι-

κό και έμψυχο δυναμικό με αρνητικές συνέπειες για 
το δυνητικό προϊόν των ανεπτυγμένων οικονομιών. 
Η ανεργία άργησε να αρχίσει να υποχωρεί, ακόμη και 
στις ΗΠΑ όπου τώρα έχει διαμορφωθεί στα προ κρί-
σης επίπεδα, και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαί-
τερα υψηλά επίπεδα στη ζώνη του ευρώ. 

Όσον αφορά τις εξελίξεις για το 2014, ο ρυθμός ανά-
πτυξης στις ανεπτυγμένες χώρες διαμορφώθηκε 
στο 1,8% από 1,3% το 2013. Η επιτάχυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης αντανακλά τη βελτίωση των συνθηκών 
στη ζώνη του ευρώ (από ύφεση το 2013 καταγράφε-
ται ανάπτυξη, αν και αναιμική, το 2014) και στο Ηνω-
μένο Βασίλειο (από 1,7% το 2013 στο 2,6% το 2014). 
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Πηγή:	“Measuring	economic	Policy	uncertainty”	by	Scott	Baker,	nicholas	Bloom	and	Steven	J. 
Davis	at	www.Policyuncertainty.com.	

Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης το 2014 δεν διαφέρει σημαντικά από εκείνο 
του 2013 (4,7% το 2013 και 4,4% το 2014). Ωστό-
σο, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
των αναπτυσσόμενων χωρών τόσο ως προς την 
κατεύθυνση και την έκταση των μεταβολών με-
ταξύ 2013 και 2014 όσο και ως προς τα επίπεδα 
των ρυθμών μεγέθυνσης. Έτσι π.χ. στη Ρωσία 
ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε στο μισό (από 
1,3% το 2013 στο 0,6% το 2014), ενώ στη Σαου-
δική Αραβία αυξήθηκε από 2,7% στο 3,6%. Από 
την άλλη, στην Κίνα ο ρυθμός ανάπτυξης δεν 
μεταβλήθηκε σημαντικά μεταξύ 2013 και 2014 
αλλά ο ρυθμός είναι πολλαπλάσιος εκείνου που 
καταγράφεται σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες 
(7,8% το 2013 και 7,4% το 2014).

Για τη διετία 2015-6 οι διεθνείς οργανισμοί 
(ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ) προβλέπουν 
ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για μεν 
τις ανεπτυγμένες οικονομίες θα βελτιωθεί από 
1,8% το 2014 σε 2,4%, ενώ για τις αναπτυσσό-
μενες οικονομίες θα επιβραδυνθεί από 4,5% σε 
2,5%. Ως αποτέλεσμα η παγκόσμια οικονομία 
θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,6%, ο οποίος είναι 
περίπου ο ίδιος με εκείνον για το 2014. 

Οι προβλέψεις επηρεάζονται από το σκηνικό το 
οποίο είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν ήδη από 
το 2014 η υποχώρηση της τιμής του πετρελαί-
ου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (Διάγραμμα 
5), η ανατίμηση του δολαρίου (Διάγραμμα 6), 
λόγω της αναμενόμενης ανόδου των επιτοκίων 
στις ΗΠΑ, και οι γεωπολιτικές εντάσεις.
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Η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου αποδίδε-
ται πρωτίστως στην αυξημένη προσφορά πετρε-
λαίου λόγω αφενός της αξιοποίησης, κυρίως στις 
ΗΠΑ, του σχιστολιθικού αερίου και δεύτερον, στο 
γεγονός ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέ-
σης Ανατολής δεν περιόρισαν την παραγωγή παρά 
τη χαμηλή ζήτηση την οποία συνεπάγονται οι μέ-
τριοι ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομί-
ας. Ένας πρόσθετος παράγοντας που επηρεάζει τη 
ζήτηση για πετρέλαιο είναι η αναμενόμενη άνοδος 
στα επιτόκια του δολαρίου η οποία αυξάνει το κό-
στος ευκαιρίας της διατήρησης αποθεμάτων πε-
τρελαίου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). Ιστορικά 
δεδομένα δείχνουν ότι για τις χώρες που εισάγουν 
πετρέλαιο οι επιπτώσεις από μια μείωση της τιμής 
του πετρελαίου λόγω πλεονάζουσας προσφοράς 
είναι θετικές καθώς τονώνουν το διαθέσιμο εισό-
δημα και τα κέρδη των επιχειρήσεων (ΕΚΤ, 2015). 

1.1		Η	ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ	ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος είναι 
η σταθερότητα των τιμών. Ταυτόχρονα ωστόσο 
το Ευρωσύστημα επιδιώκει την τόνωση της οικο-
νομίας της ζώνης του ευρώ μέσω της πιστωτικής 
επέκτασης και της αποκατάστασης του μηχανι-
σμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής η 
λειτουργία του οποίου είχε επηρεαστεί από την 
κρίση. Για την επίτευξη των στόχων η ΕΚΤ επι-
στράτευσε συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα 
νομισματικής πολιτικής. 

Μέσα στο 2014 το Ευρωσύστημα μείωσε το επι-
τόκιο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 
κατά 20 μονάδες βάσης: στο τέλος του 2014 το 
επιτόκιο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότη-
σης ήταν 0,05% (5 μονάδες βάσης) από 0,25% 
(25 μονάδες βάσης) στο τέλος του 2013. Από τον 
Ιούνιο του 2014 το επιτόκιο για τη διευκόλυνση 
αποδοχής καταθέσεων ορίστηκε σε αρνητικά επί-
πεδα (-0,20%) από μηδέν στο τέλος του 2013. Επι-
πλέον, από το Σεπτέμβριο του 2014 τα πιστωτικά 
ιδρύματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατευ-
θείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
με πολύ χαμηλό επιτόκιο και για μεγάλη χρονική 
διάρκεια (4 χρόνια). Το συνολικό ύψος της χρημα-
τοδότησης μέσω αυτού του εργαλείου ανέρχεται 
στο 7% του υπολοίπου των χορηγήσεων των τρα-
πεζών προς (μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) 
και νοικοκυριά (μη συμπεριλαμβανομένων των 
στεγαστικών δανείων) στο τέλος Απριλίου 2014. 
Βασική προϋπόθεση για τον δανεισμό είναι ότι τα 
δάνεια θα διοχετευτούν στην πραγματική οικονο-

μία. Σε περίπτωση που ο στόχος δεν έχει επιτευ-
χθεί στα πρώτα δύο έτη χρήσης του εργαλείου, 
οι τράπεζες θα πρέπει να επιστρέψουν τα δάνεια 
στο Ευρωσύστημα. 

Περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής 
αποφασίστηκε τον Ιανουάριο του 2015, οπότε η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να 
διευρύνει τις αγορές περιουσιακών στοιχείων ώστε 
να περιλαμβάνουν κρατικά ομόλογα με επενδυτική 
αξιολόγηση εκδοθέντα από κεντρικές κυβερνήσεις 
και οργανισμούς και ιδρύματα με έδρα τη ζώνη του 
ευρώ. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων (συνολι-
κά δηλ. συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων 
του ιδιωτικού τομέα που ήδη αγοράζει η ΕΚΤ και 
των κρατικών χρεογράφων) θα ανέρχονται σε 60 
δισ. ευρώ μηνιαίως και θα διαρκέσουν τουλάχιστον 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, αλλά ουσιαστικά 
μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ να διαπι-
στώσει μια σταθερή προσαρμογή της πορείας των 
τιμών προς τον στόχο για ρυθμό πληθωρισμού χα-
μηλότερα αλλά γύρω από το 2% μεσοπρόθεσμα.

1.2		ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΤΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΣΤΗ	ΖΩΝΗ	ΤΟΥ	ΕΥΡΩ

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2014 η άμεση εποπτεία 
των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ ασκείται από 
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Ο ΕΕΜ 
αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές επο-
πτικές αρχές των κρατών-μελών της ζώνης του 
ευρώ. Ο ΕΕΜ χρησιμοποιεί εναρμονισμένα και 
σαφώς καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες 
εποπτείας με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση των 
κινδύνων που μπορούν να πλήξουν το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα. Η ΕΚΤ επιβλέπει άμεσα 120 
τραπεζικούς ομίλους στη ζώνη του ευρώ, που 
καλύπτουν περισσότερο από το 85% του συνολι-
κού ενεργητικού των τραπεζών. Περίπου 3.400 
μικρότερα ιδρύματα εποπτεύονται έμμεσα μέσω 
των εθνικών εποπτικών αρχών. Μέσω αυτού του 
συστήματος της άμεσης και έμμεσης εποπτείας, 
ο ΕΕΜ συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των εθνικών 
εποπτικών αρχών και της ΕΚΤ και στοχεύει στη μι-
κρο- και μακρο-προληπτική εποπτεία του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος. 

1.3	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΥΡΩΠΗ	

Με στόχο την τόνωση της επενδυτικής δραστηριό-
τητας στην Ευρώπη, η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε 
παραπάνω έχει υπάρξει υποτονική τα τελευταία χρό-
νια παρά την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης-19ης Δεκεμβρίου 
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2014 ενέκρινε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την κατασκευή κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 
μεγάλων έργων υποδομών μέσω της μόχλευσης 
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Το σχέδιο 
είναι ύψους 315 δισ. Ευρώ, προβλέπεται να ξεκινή-
σει να υλοποιείται στα μέσα του 2015 και έχει τρεις 
πυλώνες. Στοχεύει πρώτον, στην κινητοποίηση της 
χρηματοδότησης για επενδύσεις, δεύτερον, στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης στην πραγματική 
οικονομία και, τέλος, στη βελτίωση του επενδυτι-
κού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του προγράμματος 
αυτού συστήνεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). To ΕΤΣΕ θα «προικιστεί» με 
21 δισ. ευρώ (16 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 5 δισ. Ευρώ από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΕπ). Το αρχικό 
αυτό ποσό θα χρησιμεύσει ως εγγύηση για να μο-
χλεύσει χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές για 
επενδύσεις. Το ΕΤΣΕ θα στηρίξει μακρόπνοα επεν-
δυτικά έργα (στρατηγικές επενδύσεις ευρωπαϊκής 
σημασίας σε υποδομές, ιδίως στα ευρυζωνικά και 
στα ενεργειακά δίκτυα, στις υποδομές των μεταφο-
ρών, στην εκπαίδευση, την έρευνα και καινοτομία, 
στην ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή από-
δοση). Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυ-
μεί να στηρίξει τις επενδύσεις των μικρο-μεσαίων 
επιχειρήσεων και εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποίη-
σης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το ΕΤΣΕ θα 
μπορούσε να πετύχει συνολικό πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα της τάξης του 1:15, οδηγώντας έτσι στον 
στόχο των 315 δισ. ευρώ συνολικής χρηματοδότη-
σης εντός μιας τριετίας. Το σχέδιο έχει δεχθεί κριτική 
για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, επειδή ο συντελε-
στής μόχλευσης που χρησιμοποιείται για την εκτίμη-
ση του οφέλους είναι υψηλός και δεύτερον, επειδή 
δεν είναι βέβαιο κατά πόσο οι επενδύσεις που θα 
πραγματοποιηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα είχαν υλοποιη-
θεί και χωρίς ΕΤΣΕ.

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2.1  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ	ΤΟΜΕΑ

Το 2014 οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνι-
κού Δημοσίου καλύφθηκαν από τα δάνεια που 
χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) (8,3 δισ. ευρώ 
και 3,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα), από κοινοπρακτι-
κές εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου (4,5 
δισ. ευρώ) και από έντοκα γραμμάτια (Υπουρ-
γείο Οικονομικών, 2014). 

Η συνολική αξιολόγηση των ελληνικών τραπε-
ζών η οποία διενεργήθηκε από την ΕΚΤ και τα 
αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 
26 Οκτωβρίου 2014, έδειξε ότι οι αυξήσεις κε-
φαλαίων και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλο-
ποιούν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπε-
ζες έχουν ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή 
τους θέση. 

Το κόστος του τραπεζικού δανεισμού προς μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυ-
ριά υποχώρησε (Διάγραμμα 7) και η ζήτηση για 
τραπεζικά δάνεια αυξήθηκε. Ωστόσο, η χρημα-
τοδότηση του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις) από τον τραπεζικό κλάδο συνέχισε 
συνολικά να υποχωρεί το 2014 αν και με βραδύ-
τερο ρυθμό από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Η 
χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων μέσω 
της έκδοσης ομολογιακών τίτλων αποτελεί μια 
από τις εξηγήσεις για την περαιτέρω υποχώρηση 
των επιχειρηματικών τραπεζικών δανείων συνο-
λικά. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι σε αρ-
κετούς κλάδους της οικονομίας καταγράφονται, 
όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, θετικές ροές δανείων τους τελευταί-
ους μήνες του 2014. 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 7  
ΕΠΙρΤΟΚΙΑ ΕΠΙΧΕΙρΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΑυΓΟυΣΤΟΣ 2013 - ΝΟΕΜβρΙΟΣ 2014

Πηγή:	Τράπεζα	της	Ελλάδος,	Στατιστικό	Δελτίο	Οικονομικής	Συγκυρίας,	Νοέμβριος-Δεκέμβριος	2014.

2.2	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίστηκε και το 
2014: το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης (σύμ-
φωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οι-
κονομικής Πολιτικής) εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε 
στο 1,8% του ΑΕΠ (από 1,2% το 2013). Η βελτίωση 
των δημοσιονομικών μεγεθών αντανακλά τόσο τον 
περιορισμό των δαπανών –λόγω των μειωμένων με-
ταβιβάσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού προς 
τον ΕΟΠΠΥ, της συγκράτησης των λειτουργικών 
δαπανών και των δαπανών για συντάξεις – αλλά και 
την άνοδο των εσόδων – κυρίως λόγω της αύξησης 
των εσόδων από φόρους περιουσίας. 

Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών είχε 
ως αποτέλεσμα τη σημαντική υποχώρηση των 
αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων: η 
απόδοση του δεκαετούς ομολόγου μειώθηκε από 
10,23 στο τρίτο τρίμηνο του 2013 σε 6,03 στο τρίτο 
τρίμηνο του 2014. 

2.3	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 το ΑΕΠ ανήλθε, 
με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία και σε στα-
θερές τιμές 2010, σε περίπου 46 δισ. ευρώ. Αυτό 
είναι το χαμηλότερο επίπεδο τριμηνιαίου ΑΕΠ από 
το 1999. Το 2014 ξεκίνησε, από την ιδιαίτερα χαμη-
λή αυτή βάση, θετικά. Το ΑΕΠ κινήθηκε ανοδικά 
από τρίμηνο σε τρίμηνο σε κάθε ένα από τα πρώτα 
τρία τρίμηνα του 2014 και υποχώρησε ελαφρά με-

ταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου. Η υποχώρηση 
μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου αποδίδεται 
στη συσσώρευση μεγάλου αριθμού φορολογι-
κών υποχρεώσεων, ενώ το οικονομικό περιβάλλον 
επηρεάστηκε αρνητικά από την αυξανόμενη αβε-
βαιότητα σχετικά με τη σταθερότητα του πολιτι-
κού περιβάλλοντος. 

Για το 2014 συνολικά ωστόσο το ΑΕΠ είναι, με βάση 
τις προσωρινές εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, κατά 0,8% 
υψηλότερο έναντι του 2013. Άνοδος του ΑΕΠ σε 
ετήσια βάση καταγράφεται από το β΄ τρίμηνο του 
2014 (-0,4% για το α’ τρίμηνο, +0,4% για το β’ τρίμη-
νο, 1,6% για το γ’ τρίμηνο και 1,7% για το δ᾽ τρίμηνο). 
Ο ρυθμός αυτός μεταβολής του ΑΕΠ για το 2014 
είναι παρόμοιος με τον προβλεπόμενο τόσο στον 
Προϋπολογισμό του 2014 όσο και από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή. Στο εννεάμηνο του 2014 η απασχόλη-
ση (με βάση εθνικολογιστικά στοιχεία) παρέμεινε 
στο ίδιο επίπεδο με εκείνο στο οποίο βρισκόταν το 
2013, υποδηλώνοντας άνοδο της παραγωγικότη-
τας. Πάντως η σταθερότητα του αριθμού των απα-
σχολουμένων στο εννεάμηνο του 2014 συγκαλύπτει 
την πολύ σημαντική άνοδο της απασχόλησης που 
σημειώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2014 (+1,4%).

Λεπτομέρειες για τα συστατικά του ΑΕΠ είναι τη 
στιγμή αυτή, μέσα Φεβρουαρίου 2015, διαθέσιμα 
μόνο για το εννεάμηνο του 2014. Ο θετικός ρυθ-
μός ανάπτυξης για το εννεάμηνο του 2014 (0,6%) 
αντανακλά αφ’ ενός την ανοδική πορεία των εξα-
γωγών υπηρεσιών (έσοδα από τουρισμό και ναυ-
τιλία) οι οποίες συνέβαλαν κατά 1,8 εκατοστιαίες 
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μονάδες στη συνολική μεταβολή του ΑΕΠ και αφ᾽ 
ετέρου την ιδιωτική κατανάλωση που συνέβαλε 
κατά 1,0 εκατ. μονάδες (Πίνακας 2). Οι θετικές 
αυτές συμβολές αντισταθμίστηκαν από, πρώτον, 
την αποαποθεματοποίηση καθώς οι επιχειρήσεις 
προσπαθούν να πουλήσουν αποθέματα προηγού-
μενων ετών προτού αρχίσουν νέα παραγωγή και, 
δεύτερον, τη μικρή άνοδο των εισαγωγών αγαθών 
καθώς έχουν αρχίσει, με ασθενή βέβαια ρυθμό, να 
ανακάμπτουν οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. 

Η βελτίωση των εξαγωγών υπηρεσιών, η οποία 
εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το τελευταίο τρίμηνο 
όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πλη-
ρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος που καλύπτουν 
το διάστημα μέχρι και τον Νοέμβριο του 2014, αντα-
νακλούν τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου 
αλλά και των καθαρών εσόδων από τη ναυτιλία. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος στο διάστημα Ιανουαρίου-Νο-
εμβρίου το ισοζύγιο υπηρεσιών βελτιώθηκε κατά 
17,8%. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στη βελτίωση του 
ισοζυγίου μεταφορών (ναυτιλία) κατά περίπου 8 
μονάδες και κατά δεύτερο λόγο στην αύξηση των 
καθαρών εισπράξεων από τουρισμό κατά περίπου 
7 μονάδες. Τα έσοδα από τη ναυτιλία βελτιώθηκαν 
λόγω της αύξησης των ναύλων και της επιβράδυν-
σης του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου στόλου 
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2014). 

Η θετική μεταβολή των εσόδων από τον τουρισμό 
έλαβε χώρα λόγω της αύξησης του αριθμού των 
επισκεπτών (+23%) ενώ η μέση δαπάνη ανά επι-
σκέπτη μειώθηκε (-9,7%). Αρνητική εξέλιξη για τον 
τουρισμό το 2014 ήταν η υποχώρηση (κατά 7,7% 
στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014) των 
αφίξεων από τη Ρωσία, των οποίων οι δαπάνες ανά 
ταξιδιώτη είναι κατά μέσο όρο 45% υψηλότερες 
από ό,τι κατά μέσο όρο των επισκεπτών από τις 
χώρες της ΕΕ-28. 

Θετικά κινούνται και οι εξαγωγές αγαθών τα τελευ-
ταία χρόνια, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2. Ειδι-
κά, για το 2014 ώθηση στις εξαγωγές αγαθών (και 
υπηρεσιών βέβαια) έδωσε η υποχώρηση από τον 
Απρίλιο του 2014 του ευρώ όπως προαναφέρθηκε. 
Μεταξύ 1ης Απριλίου 2014 και 6 Φεβρουαρίου 2015 το 
ευρώ έχει υποχωρήσει έναντι του δολαρίου κατά πε-
ρίπου 18%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην 
αναμενόμενη αντιστροφή της χαλαρής νομισματι-
κής πολιτικής στις ΗΠΑ σε αντίθεση με ό,τι συμβαί-
νει στη ζώνη του ευρώ. Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έναντι 
χωρών εκτός ζώνης ευρώ στις οποίες διαθέτουμε 
μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών μας (56% σύμφωνα 
με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 2013). 

Παρότι, όπως ήταν και αναμενόμενο, λόγω της 

συνεχιζόμενης ύπαρξης υπερβάλλουσας προ-
σφοράς ακινήτων και της υψηλής φορολογίας, 
οι επενδύσεις σε κατοικίες συνέχισαν να υποχω-
ρούν, οι επενδύσεις εξαιρουμένων των επενδύ-
σεων σε κατοικίες ήταν αυξημένες στο εννεάμηνο 
του 2014 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 
2013. Η άνοδος ήταν σημαντική (8,9%) και αποδί-
δεται τόσο σε επενδύσεις σε υποδομές όσο και σε 
επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό αν και οι τε-
λευταίες αυτές επενδύσεις δεν συμβάλλουν απα-
ραίτητα σημαντικά στον ρυθμό ανάπτυξης του 
δυνητικού προϊόντος. Εμπιστοσύνη στην πορεία 
της ελληνικής οικονομίας υποδηλώνουν και άμε-
σες επενδύσεις από μη κατοίκους, οι οποίες στο 
εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στο 1,2 δισ. 
ευρώ, ποσό περίπου τριπλάσιο έναντι του αντί-
στοιχου διαστήματος του 2013. 

Ο ρυθμός πληθωρισμού για δεύτερο συνεχές 
έτος ήταν αρνητικός (-0,9% το 2013 και -1,4% το 
2014 με βάση τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 
του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή). 
Η μείωση των τιμών είναι ιδιαίτερα έντονη όσον 
αφορά τις υπηρεσίες: στο ενδεκάμηνο του 2014 οι 
τιμές των υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 2,0% μετά 
από υποχώρηση κατά 2,9% το 2013. Η υποχώρηση 
των τιμών αναμφίβολα ενισχύει βραχυχρόνια την 
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αλλά αν 
συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα θα επη-
ρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα 
καθώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προγραμ-
ματίσουν ενώ επιπλέον το πραγματικό χρέος των 
επιχειρήσεων προς τις τράπεζες αυξάνεται. 

Για το 2015, αν συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης των δημόσιων αναγκών, 
αναμένεται (βλ. π.χ. Εισηγητική Έκθεση Προϋ-
πολογισμού 2015, Χειμερινές προβλέψεις Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ΟΟΣΑ) η οικονομία να ανα-
πτυχθεί με ρυθμούς της τάξης του 2,5-3,0% και 
με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό (3,6%) το 2016 (βλ. 
Πίνακα 3). Η απασχόληση προβλέπεται να τονω-
θεί σημαντικά (2,6% για το 2015 και 4,0% για το 
2016). Παρά τη σημαντική τόνωση της δραστη-
ριότητας, ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι 
κοντά στο μηδέν καθώς η υποχώρηση της τιμής 
του πετρελαίου ασκεί αρνητικές πιέσεις οι οποίες 
θα αντισταθμιστούν μόνο εν μέρει από την υπο-
χώρηση του ευρώ. Ο πυρήνας του πληθωρισμού, 
που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και 
των επεξεργασμένων ειδών διατροφής, ενδεχο-
μένως να είναι θετικός. Το ποσοστό ανεργίας ανα-
μένεται να υποχωρήσει κατά περίπου 2 εκατοστι-
αίες μονάδες το 2015 έναντι του 2014 και ακόμη 3 
εκατοστιαίες μονάδες το 2016.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΣυΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤυξΗΣ

(ετήσια % μεταβολή, 
σταθερές τιμές)

Εννεάμηνο κάθε έτους

2012 2010 2011 2012 2013 2014

(δισ. ευρώ)
ετήσια % μεταβολή των μεγεθών 

σε σταθερές τιμές

Τρέχουσες 
τιμές

% ΑΕΠ

Ιδιωτική κατανάλωση 134.7 69.4% -5.4 -11.0 -8.2 -3.3 -1.5

Δημόσια κατανάλωση 41.1 21.2% -5.2 -6.8 -6.4 -7.7 0.0

Ακαθάριστος 
σχηματισμός κεφαλαίου

27.1 14.0% -3.3 -13.4 -27.2 -9.8 -13.5

Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών

54.8 28.2% 1.8 1.5 0.5 3..0 8.4

 Αγαθά 29.9 15.4% 1.8 9.7 3.4 6.0 3.5

 Υπηρεσίες 24.9 12.8% 1.9 -5.1 -2.2 -0.9 13.9

Εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών

63.5 32.7% -3.4 -7.5 -11.5 -1.5 3.7

 Αγαθά 51.0 26.3% -6.0 -6.7 -11.2 0.8 4.4

 Υπηρεσίες 12.5 6.4% 7.0 -10.5 -12.8 -10.4 1.4

ΑΕΠ 194.2 100.0% -4.1 -8.8 -7.2 -4.3 0.6

Συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ 
σε εκατοστιαίες μονάδες

Ιδιωτική κατανάλωση -3.8 -7.8 -5.7 -2.3 1.0

Δημόσια κατανάλωση -1.1 -1.5 -1.4 -1.7 0.0

Ακαθάριστος 
σχηματισμός κεφαλαίου

-0.6 -2.3 -4.4 -1.2 -1.6

Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών

0.4 0.3 0.1 0.8 2.3

 Αγαθά 0.2 1.0 0.4 0.8 0.5

 Υπηρεσίες 0.2 -0.6 -0.3 -0.1 1.8

Εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών

-1.0 -2.3 -3.6 -0.5 1.1

 Αγαθά -1.5 -1.6 -2.7 0.2 1.1

 Υπηρεσίες 0.4 -0.7 -0.9 -0.7 0.1

ΑΕΠ -4.1 -8.8 -7.2 -4.3 0.6

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	Εθνικοί	Λογαριασμοί
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΠρΟβΛΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 2015-6 (% μεταβολής των μεγεθών 
σε σταθερές τιμές έναντι του προηγούμενου έτους, εκτός από το ποσοστό ανεργίας)

2014 2015 2016

Προϋπολογισμός ΕΕ ΟΟΣΑ Προϋπολογισμός ΕΕ ΟΟΣΑ ΕΕ ΟΟΣΑ

ΑΕΠ 0,6 1,0 0,8 2,9 2,5 2,3 3,6 3,3

Ιδιωτική 
κατανάλωση

0,2 1,4 0,3 1,6 1,7 0,7 2,2 1,9

Δημόσια 
κατανάλωση

-1,8 -1,1 -1,5 -2 -0,9 -1,4 -0,5 -1,1

Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
παγίου 
κεφαλαίου

1,0 0,8 -3,5 11,7 8,4 6,8 15,0 7,7

Εξαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών

8,2 8,0 8,8 5,2 5,6 6,4 4,8 7,9

Εισαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών

2,3 4,7 5,5 2,2 4,0 2,4 3,5 4,0

Εναρμονισμένος 
δείκτης τιμών 
καταναλωτή

-1,0 -1,4 -1,0 0,3 -0,3 -0,7 0,7 -0,3

Ποσοστό 
ανεργίας

26,6 26,4 25,0 25,2 22,0 24,1

Απασχόληση 0,6 0,6 2,6 2,6 4,0

Πηγές:	Εισηγητική	 Έκθεση	Προϋπολογισμού	2015, 
Ευρ.	Επιτροπή	Χειμερινές	Προβλέψεις	φεβ.	2015	και	ΟΟΣΑ,	economic	outlook,	96,	Νοέμβριος	2014.

2.4		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΣΤΗ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΤΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τα δίδυμα ελλείμματα (έλλειμμα Γενικής Κυβέρ-
νησης και Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών) που 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα Οικο-
νομικής Προσαρμογής (ΠΟΠ) αποτελούσαν το 
σύμπτωμα της εξασθένισης διαχρονικά της παρα-
γωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. Η εξα-
σθένιση μπορεί να αποδοθεί συνοπτικά, μεταξύ 
άλλων, στην απώλεια ανταγωνιστικότητας της οι-
κονομίας και αφετέρου στις διαθέσιμες ευκαιρίες 
για εύκολο προσπορισμό κέρδους. 

Στο διάστημα 2000-2009 η Ελλάδα απώλεσε διε-
θνή ανταγωνιστικότητα τόσο επειδή οι εξαγωγές 
μας ήταν ακριβότερες από εκείνες των ανταγωνι-
στών, όσο και επειδή τα προϊόντα μας υστερούσαν 
σε ποιότητα έναντι των ζητούμενων στην αγορά. 
Και στα δύο επίπεδα έχει σημειωθεί πρόοδος στο 
διάστημα 2010-2014. 

Η ανταγωνιστικότητα κόστους μετριέται συνήθως 
με βάση τον δείκτη της πραγματικής σταθμισμέ-
νης συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι των εμπο-
ρικών εταίρων μιας χώρας λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία του κάθε εταίρου στις εμπορικές σχέσεις 
(εισαγωγές-εξαγωγές) της χώρας. Με βάση τον 
δείκτη που κατασκευάζει η ΕΚΤ η ανταγωνιστικό-
τητα των ελληνικών εξαγωγών, έναντι 30 εμπορι-
κών εταίρων, είναι βελτιωμένη σήμερα έναντι του 
1999. Η έκταση της βελτίωσης εξαρτάται από τη 
μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τον αποπλη-
θωρισμό της ονομαστικής ισοτιμίας. Χρησιμοποι-
ώντας τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ η βελτίωση 
είναι περίπου 5 μονάδες, ενώ με βάση το μοναδι-
αίο κόστος εργασίας η βελτίωση υπερβαίνει 7 εκα-
τοστιαίες μονάδες. Τέλος, χρησιμοποιώντας τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή η ανταγωνιστικότητα 
παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του 1999. Δεν είναι 
σαφές ποιος αποπληθωριστής είναι προτιμότε-
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ρος: καθένας έχει τα δικά του προβλήματα τόσο 
ως αποπληθωριστής της ονομαστικής ισοτιμίας 
(π.χ. ο δείκτης τιμών καταναλωτή δεν καταγράφει 
τις τιμές των εξαγόμενων προϊόντων) όσο και ως 
προς τη μέτρηση του μεγέθους που καταγράφει 
(π.χ. ο δείκτης τιμών καταναλωτή δεν περιλαμβά-
νει την επίπτωση στις τιμές των αγαθών εκπτωτι-
κών προσφορών που δεν είναι πάντα διαθέσιμες, 
βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, 2012) ωστόσο μοιάζει 
ασφαλές να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 
η ανταγωνιστικότητα κόστους έχει τουλάχιστον 
αποκατασταθεί. 

Πρόοδος έχει σημειωθεί και όσον αφορά τη διαρ-
θρωτική ανταγωνιστικότητα όπως προκύπτει από 
τους δείκτες που μετρούν την ευκολία του επιχει-
ρείν τους οποίους υπολογίζει η Παγκόσμια Τράπε-
ζα. Η ευκολία του επιχειρείν αποτελεί προϋπόθεση 

για τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και τη βελτί-
ωση της ποιότητας των προϊόντων. Όπως φαίνεται 
από τον Πίνακα 42 η Ελλάδα έχει σημειώσει διαχρο-
νικά πρόοδο σε όλους σχεδόν τους δείκτες από το 
2004 και μετά. Ο δείκτης μετράει πώς αξιολογείται 
η επίδοση ως προς κάθε μεταβλητή ως ποσοστό 
της άριστης επίδοσης.3 Εξαίρεση στους δείκτες 
που βελτιώθηκαν αποτελούν ο δείκτης που μετρά 
την ευκολία των διαδικασιών για εξασφάλιση παρο-
χής ρεύματος και ο δείκτης που δείχνει τον βαθμό 
στον οποίο το δικαστικό σύστημα είναι αποτελε-
σματικό στην επίλυση εμπορικών διαφορών. Και 
για τους δύο τελευταίους δείκτες ο λόγος για τον 
οποίο υστερεί η ελληνική οικονομία έναντι άλλων 
οικονομιών του ΟΟΣΑ είναι ο χρόνος που απαιτείται 
τόσο για τη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος όσο 
και για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕυΚΟΛυΝΣΗΣ ΤΟυ ΕΠΙΧΕΙρΕΙΝ (% ΤΟυ ΚΑΛυΤΕρΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)

Ίδρυση 
νέας 

επιχείρησης

Οικοδομικές 
άδειες

Εξασφάλιση 
παροχής 

ρεύματος

Δήλωση 
ακίνητης 

περιουσίας

Φορολογικό 
βάρος 

(ποσά και 
διαδικασίες) 

Διευκόλυνση 
διεθνούς 
εμπορίου

Επίλυση 
εμπορικών 
διαφορών

2004 57.45      56.79

2005 58.07   37.54   56.79

2006 59.66 68.56  59.69 66.4 76.67 56.79

2007 60.03 68.57  59.7 68.75 76.9 56.79

2008 60.85 68.59  59.73 69.03 77.08 56.79

2009 70.73 68.65  59.8 78.34 76.67 54.58

2010 70.9 68.63 76.73 59.78 78.34 77.04 52.94

2011 70.78 68.62 76.72 42.44 78.34 77.21 51.02

2012 78.72 68.62 76.71 42.44 78.73 77.3 49.11

2013 78.57 72.29 76.7 43.16 80.74 79.31 48.02

2014 89.22 72.36 76.68 43.14 81.29 80.3 43.65

2015 90.71 72.31 76.67 61.16 78.3 80.8 43.6

Όσο	πιο	κοντά	στο	100,	τόσο	καλύτερη	η	επίδοση.
Πηγή:	World	Bank	(2015),	Doing	Business.
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2. Ο Πίνακας παρουσιάζει μόνο τις μεταβλητές εκείνες οι τιμές των οποίων είναι συγκρίσιμες διαχρονικά.
3. Η άριστη επίδοση είναι το 100 και ένας δείκτης με τιμή 90 δείχνει ότι η χώρα ως προς το συγκεκριμένο δείκτη 

βρίσκεται σε επίπεδο 90% της άριστης επίδοσης. 



Σε σύγκριση με το 2008, οι μεγαλύτερες αλλαγές 
στη σύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας 
είναι, πρώτον, η σημαντική συρρίκνωση του κατα-
σκευαστικού κλάδου (από το 7,4% της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας της οικονομίας το 2007 και 
6,4% κατά μέσο όρο στο διάστημα 1995-2007 στο 
2,7% το 2014). Δεύτερον, η ανακοπή της καθοδικής 
συμμετοχής του αγροτικού τομέα στη συνολική 
προστιθέμενη αξία. 

Το ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας το 
οποίο προέρχεται από το δευτερογενή τομέα (ορυ-
χεία, μεταποίηση, ενέργεια) έχει συρρικνωθεί, εξέλιξη 
που δεν συνάδει θετικά με την προσπάθεια διεύρυν-
σης της εξαγωγικής βάσης της χώρας. Πιο συγκεκρι-
μένα, το 2007 το 13,5% της συνολικής προστιθέμενης 
αξίας προερχόταν από τον δευτερογενή τομέα, το πο-
σοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 9,8% το 2014. Επιπλέ-

ον, μέσα στη μεταποίηση παρατηρείται εξειδίκευση 
της παραγωγής σε λίγους κλάδους: οι κλάδοι της βιο-
μηχανίας τροφίμων, της διύλισης πετρελαίου, των μη 
μεταλλικών ορυκτών προϊόντων και βασικών μετάλ-
λων παράγουν περίπου το 50% της προστιθέμενης 
αξίας της μεταποίησης συνολικά. 

Τέλος, μια ακόμη σημαντική αλλαγή που καταγρά-
φεται από την έναρξη της κρίσης είναι η αύξηση 
του μέσου μεγέθους της επιχείρησης. Ο Πίνακας 
5 δείχνει την κατανομή των επιχειρήσεων του ιδι-
ωτικού τομέα ανάλογα με το μέγεθός τους σε δύο 
χρονικά σημεία (2007 και 2014). Από τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν μόνο ένα άτομο έχουν μειωθεί τόσο σε 
απόλυτο όσο και σε σχετικό μέγεθος. Επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις με 10 έως 50 άτομα έχουν αυξηθεί όχι 
μόνο σε σχετικούς αλλά και σε απόλυτους όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΩΝ ΤΟυ ΙΔΙΩΤΙΚΟυ ΤΟΜΕΑ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑρΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟυΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑυΤΕΣ

Ιούνιος 2007 Ιούνιος 2014 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

 % του 
συνόλου των 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% του 
συνόλου των 
επιχειρήσεων 

1 129,553.00  0.47  1 93,286.00  0.41  

2 47,202.00  0.17  2 40,813.00  0.18  

3-9 68,950.00  0.25  3-9 65,831.00  0.29  

10-15 11,096.00  0.04  10-15 11,480.00  0.05  

16-20 4,180.00  0.02  16-20 4,477.00  0.02  

21-30 4,437.00  0.02  21-30 4,206.00  0.02  

31-40 2,173.00  0.01  31-40 2,046.00  0.01  

41-50 1,321.00  0.00  41-50 1,233.00  0.01  

51-75 1,462.00  0.01  51-75 1,417.00  0.01  

76-100 787.00  0.00  76-100 707.00  0.00  

101-125 490.00  0.00  101-125 455.00  0.00  

126-150 292.00  0.00  126-150 281.00  0.00  

151-175 218.00  0.00  151-175 255.00  0.00  
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176-200 180.00  0.00  176-200 185.00  0.00  

201-300 349.00  0.00  201-300 369.00  0.00  

301-400 154.00  0.00  301-400 190.00  0.00  

401-500 102.00  0.00  401-500 103.00  0.00  

>501 288.00  0.00  >501 272.00  0.00  

Σύνοψη 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

Αριθμός 
επιχειρήσεων % του συνόλου των επιχειρήσεων 

<10 245,705.00  0.90  199,930.00  0.88  

10-50 23,207.00  0.08  23,442.00  0.10  

51+ 4,322.00  0.02  4,234.00  0.02  

Σύνολο 
επιχειρήσεων 273,234.00  227,606.00  

Πηγή:	ΙΚΑ,	Μηνιαία	Δελτία	Απασχόλησης

Τα δίδυμα ελλείμματα πράγματι εξαλείφθηκαν τα 
τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η διόρθωση της αρ-
χικής αιτίας της κρίσης αναπόφευκτα παίρνει πε-
ρισσότερο χρόνο καθώς οι στρεβλώσεις που έπρε-
πε να διορθωθούν ήταν πάρα πολλές: ακαμψίες 
στις αγορές προϊόντων και εργασίας (π.χ. κλειστά 
επαγγέλματα), στρεβλώσεις στις τιμές (π.χ. πολύ 
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ακινήτων την προ-
ηγούμενη δεκαετία), ανεπαρκής διάρθρωση και 
στρατηγική της δημόσιας διοίκησης (π.χ. χρόνος 
και κατά συνέπεια κόστος που απαιτείται για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων 
στις συναλλαγές τους με το δημόσιο), καθυστέ-
ρηση στην απόνομη δικαιοσύνης (π.χ. χρόνος που 
απαιτείται για τη διεξαγωγή δίκης), έλλειψη εκ-
συγχρονισμού της παιδείας και της έρευνας (π.χ. 
το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό που δαπανάται για 
έρευνα και ανάπτυξη). Ορισμένες από τις στρε-
βλώσεις αυτές διορθώθηκαν στη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών. Ωστόσο απομένουν ακόμη πολλά 
να γίνουν για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. 
Έχοντας ωστόσο εξαλείψει τα δίδυμα ελλείμματα 
η προσαρμογή αυτή θα είναι πιο εύκολη και λιγό-
τερο επώδυνη. 

βιβλιογραφικές αναφορές

Ελληνική βιβλιογραφία

ΚΕΠΕ (2015), Προβλέψεις του υποδείγματος πα-
ραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές 
του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, Δελτίο Τύ-
που 30 Ιαν. 2015.

Τράπεζα Ελλάδος (2012), Ενδιάμεση Έκθεση Νομι-
σματικής Πολιτικής, Νοεμ. 2012

Τράπεζα Ελλάδος (2013), Ενδιάμεση Έκθεση Νομι-
σματικής Πολιτικής, Δεκ. 2013.

Υπουργείο Οικονομικών (2014), Εισηγητική Έκθεση 
Προϋπολογισμού 2015, Αθήνα.

ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Ball, L.M (2014) “Long term damage from the Great 
Recession in OECD Countries”, NBER WP 20185.

European Central Bank (2014), Monthly Bulletin: 
December issue.

European Central Bank (2015), Economic Bulletin, 
Issue 1.

European Commission (2015), “European Economic 
Forecast – Winter 2015”, European Economy 
1/2015.

33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1 Οικονομικές εξελίξεις για το 2014, πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εξελίξεις στην απασχόληση 

και στην ανεργία – δυναμικά / 
ανθεκτικά επαγγέλματα και κλάδοι1  

Ολυμπία Καμινιώτη
Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ

35

1. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015.



1. ΕΙΣΑγωγΗ

Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και στην 
αγορά εργασίας εξακολουθούν να κατα-
γράφονται αρνητικές παρά ορισμένα επιμέ-

ρους θετικά στοιχεία που αφορούν κυρίως τις εξε-
λίξεις στην ανεργία. Οι μικρές θετικές πινελιές δεν 
μπορούν να αντισταθμίσουν την αρνητικά διαμορ-
φωμένη κατάσταση στην οικονομία και στην αγορά 
εργασίας. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα είναι πρωτοφανείς και αγγίζουν πέρα 
από την σφαίρα των οικονομικών και εργασιακών 
εξελίξεων, όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής. 
Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, είναι δύ-
σκολο να διαχωριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης 
αυτής καθαυτής από τις επιπτώσεις των μέτρων 
που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της. Τα δι-
αρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας 
εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση, η δύναμη 
αδράνειας σε ορισμένες αναγκαίες αλλαγές εξακο-
λουθεί να είναι ισχυρότατη ενώ οι υφεσιακές λύσεις 
που προτείνονται επιτείνουν το πρόβλημα αντί να 
το επιλύουν. Το ερώτημα που διαμορφώνεται είναι 
αν και με ποιο τρόπο μπορεί να αναστραφεί η υφι-
στάμενη κατάσταση. Πριν προχωρήσει κανείς σε 
προτάσεις είναι αναγκαίο να υπάρχει μια ολιστική-
συστημική εικόνα των διαγραφόμενων εξελίξεων. 
Από την εικόνα της κατάστασης που επικρατεί μπο-
ρεί να αντλήσει κανείς έμπνευση και για ενδεχόμε-
νες λύσεις ή προτάσεις.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξελίξεις 
στα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας κατά το 
2014 και τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2015 εστιάζο-
ντας στις εγχώριες εξελίξεις αλλά και τη σύγκριση 
μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε. Οι εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας παρουσιάζονται σε συνάρτηση με εξελί-
ξεις σε ορισμένα οικονομικά και κοινωνικά μεγέ-
θη. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα 
πρώτα αποτελέσματα του νεοσύστατου Μηχανι-
σμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας. 

2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΑγΟΡΑΣ 
ΕΡγΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝωΝΙΑΣ

2.1	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	

Ξεκινάμε την παρουσίαση των εξελίξεων με τα οι-
κονομικά στοιχεία και συγκεκριμένα τα στοιχεία 
ΑΕΠ. Στο πρώτο διάγραμμα παρουσιάζεται το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. και 
η εξέλιξή τους στην περίοδο 2005-2013. Φαίνο-
νται πολύ ξεκάθαρα στο διάγραμμα αυτό αφενός 
η μεγάλη επίπτωση της κρίσης (και των μέτρων 
που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της) στο 
προϊόν της χώρας και αφετέρου το διευρυνόμενο 
μέγεθος της απόκλισης του δείκτη ανάμεσα στην 
Ελλάδα και στην Ε.Ε. στα χρόνια της κρίσης. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 1 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ (PPS), 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΕ, 2005-2013

Πηγή:	eurostat,	επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

Στα διαγράμματα 2-4 παρουσιάζεται η τριμηνιαία 
εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα στις περιόδους 1995-
2015, 2008-2015 και 2014-2015 αντίστοιχα. Στο δι-
άγραμμα 2 παρατηρούμε τη μακροχρόνια εξέλιξη 
του ΑΕΠ, στο διάγραμμα 3 την εξέλιξή του κατά τη 
διάρκεια της κρίσης ενώ στο διάγραμμα 4 απεικο-
νίζονται οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις. Μεταξύ 2013 
και 2014 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,8% σε ονομαστι-
κές τιμές καθώς το 2014 ανήλθε σε 179,1 δις έναντι 
182,4 δις το 20132. Η αύξηση του ΑΕΠ το γ΄τρίμηνο 
του 2014 δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τις μειω-
τικές τάσεις των υπολοίπων τριμήνων. Το α΄τρίμη-
νο του 2015 το ΑΕΠ είχε επίσης πτωτική πορεία. Το 
β΄τρίμηνο το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 0,9% σε σχέ-
ση με το πρώτο τρίμηνο του 2015 και αύξηση 1,6% 
σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 20143. Σύμφωνα με 
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2. ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί: Έτος 2014 (1η εκτίμηση), Δελτίο Τύπου, 13 Μαρτίου 2015.
3. ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2015 (προσωρινά στοιχεία), Δελτίο Τύπου, 28 Αυγούστου 2015.
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τα οικονομικά αυτά δεδομένα, το ΑΕΠ μειώθηκε 
δραματικά στην περίοδο της κρίσης και τα τελευ-
ταία δύο έτη παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης. 
Οι μικρές αυξήσεις που παρουσιάζονται σε ορισμέ-

να τρίμηνα τελευταίως (γ΄τρίμηνο 2014, β΄τρίμηνο 
2015) μοιάζουν ασταθείς καθώς δεν διαφαίνεται 
ακόμα μια γενικότερη αναστροφή του αρνητικού 
κλίματος.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 2 
ΑΚΑΘΑρΙΣΤΟ ΕΓΧΩρΙΟ ΠρΟϊΟΝ (ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΔΙΟρΘΩΜΕΝo, ΣΕ ΤρΕΧΟυΣΕΣ ΤΙΜΕΣ), 1995-2015

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 3 
ΑΚΑΘΑρΙΣΤΟ ΕΓΧΩρΙΟ ΠρΟϊΟΝ (ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΔΙΟρΘΩΜΕΝo, ΣΕ ΤρΕΧΟυΣΕΣ ΤΙΜΕΣ), 2008-2015

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 4 
ΑΚΑΘΑρΙΣΤΟ ΕΓΧΩρΙΟ ΠρΟϊΟΝ 
(ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΔΙΟρΘΩΜΕΝo, 
ΣΕ ΤρΕΧΟυΣΕΣ ΤΙΜΕΣ), 2014-2015

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

2.2		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνεχίζουμε με τις εξελίξεις στην αγορά εργα-
σίας που αποτελούν την άλλη όψη των οικονο-
μικών εξελίξεων. Στους Πίνακες 1-5 και στα Δια-
γράμματα 5-7 παρουσιάζονται ορισμένα βασικά 
στοιχεία για την εξέλιξη της απασχόλησης τα τε-
λευταία έτη. Αξίζει να σημειώσουμε τη μείωση 
του ποσοστού απασχόλησης των ανδρών από 
74,4% το 2008 σε 58% το 2014. Το ποσοστό απα-
σχόλησης των γυναικών στην ίδια περίοδο μειώ-
θηκε από 48,6% σε 41,1%. Η μεγαλύτερη επίπτω-
ση της κρίσης στα ποσοστά απασχόλησης των 
ανδρών οφείλεται στον υπάρχοντα καταμερισμό 
εργασίας με βάση το φύλο και στο γεγονός ότι 
η κρίση έπληξε δυσανάλογα τα «ανδρικά επαγ-
γέλματα» (π.χ. στις κατασκευές). Στον Πίνακα 3 
και στο Διάγραμμα 6 παρατηρούμε ότι η μικρή 
ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στα ποσοστά 
απασχόλησης τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2014, 
δεν συνεχίστηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2014 
και το πρώτο τρίμηνο του 2015. Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι η αύξηση στην απασχόληση που 
παρατηρείται το 2014 σε ετήσια βάση οφείλεται 
εξ ολοκλήρου στην αύξηση της απασχόλησης 
των γυναικών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΑρΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟυΜΕΝΩΝ 15-64 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦυΛΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2008-2014 (ΧΙΛΙΑΔΕΣ)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Σύνολο 4.856,4 4.829,0 4.699,1 4.374,5 4.032,1 3.877,5 3.906,1

Άνδρες 2.786,7 2.722,3 2.600,6 2.390,3 2.168,3 2.065,3 2.056,1

Γυναίκες 1.823,7 1.833,6 1.789,2 1.664,1 1.526,7 1.447,9 1.480,2

Πηγή:	eurostat

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15-64 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦυΛΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2008-2014

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Σύνολο 61,4 60,8 59,1 55,1 50,8 48,8 49,4

Άνδρες 74,4 73,0 70,3 65,4 60,1 57,9 58,0

Γυναίκες 48,6 48,9 48,0 45,0 41,7 39,9 41,1

Πηγή:	eurostat
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 5 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 15-64 ΕΤΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ, 2005-2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (15-64 ΕΤΩΝ) ΑΝΑ ΦυΛΟ ΚΑΙ ΤρΙΜΗΝΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2013-2015

Φύλο 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1

Σύνολο 48,6 49,1 49,1 48,4 48,5 49,4 50,2 49,6 49,2

Άνδρες 57,5 58,2 58,4 57,5 57,2 58,1 58,8 57,8 57,6

Γυναίκες 39,8 40,2 40,1 39,5 40,1 41,0 41,8 41,5 41,0

Πηγή:	eurostat

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 6 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (15-64 ΕΤΩΝ) ΑΝΑ ΦυΛΟ ΚΑΙ ΤρΙΜΗΝΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2008-2015

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΜΕΤΑβΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (15-64 ΕΤΩΝ) ΑΝΑ ΦυΛΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2008-2014

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Σύνολο 1,3 -0,6 -2,7 -6,9 -7,8 -3,8 0,7

Άνδρες 0,6 -1,7 -3,5 -7,4 -8,3 -3,7 -0,4

Γυναίκες 2,3 1,2 -1,5 -6,3 -7,2 -4,1 2,3

Πηγή:	eurostat

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 7 
ΜΕΤΑβΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (15-64 ΕΤΩΝ) ΑΝΑ ΦυΛΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2005-2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

Η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό αυτοαπασχόλησης. Στον Πίνακα 
5παρουσιάζουμε την εξέλιξη του αριθμού των 
αυτοαπασχολουμένων το από το 2008 και μετά. 
Παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των 

αυτοαπασχολουμένων μεταξύ 2008-2015 αλλά και 
το τελευταίο έτος, στο οποίο η απασχόληση συνο-
λικά έχει σταθεροποιηθεί. Συνεπώς, διαπιστώνεται 
η ενίσχυση του μισθωτού τμήματος της αγοράς 
εργασίας σε σχέση με την αυτοαπασχόληση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΑρΙΘΜΟΣ ΑυΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟυΜΕΝΩΝ (15-64 ΕΤΩΝ) ΑΝΑ ΤρΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑβΟΛΕΣ, 2008, 
2013, 2014, 2015, ΕΛΛΑΔΑ

Φύλο 2008Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1
2015-
2008

2014-
2013

2015-
2014

Σύνολο 1.279,3 1.105,9 1.081,0 1.061,6 -17,0 -2,3 -1,8

Άνδρες 918,3 758,3 745,4 734,2 -20,0 -1,7 -1,5

Γυναίκες 361,0 347,6 335,6 327,4 -9,3 -3,5 -2,4

Πηγή:	eurostat
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Εξετάζουμε στη συνέχεια τις εξελίξεις στην ανεργία. 
Δραματική είναι η άνοδος των ποσοστών ανεργίας 
στην Ελλάδα μεταξύ 2008 και 2014 καθώς το ετήσιο 
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 7,8% σε 26,5%. Στην 

Ε.Ε. το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε την ίδια περίοδο 
από 7% σε 10,2%. Συνεπώς, αυξήθηκε δραματικά και 
το χάσμα μεταξύ του ποσοστού ανεργίας στην Ελλά-
δα και του μέσου ευρωπαϊκού ποσοστού ανεργίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕρΓΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΕ, 2008-2014

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EΕ - 28 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2

Ελλάδα 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5

Πηγή:	eurostat

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 8 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕρΓΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε., 
2005-2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 9 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚρΟΧρΟΝΙΑΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ, 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε., 2005-2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

Δραματική ήταν και η αύξηση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας ως ποσοστό στο σύνολο της ανερ-
γίας στην Ελλάδα μεταξύ 2008 και 2014. Το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε από 47,1% σε 73,5%. Και στην 
περίπτωση αυτού του δείκτη, το χάσμα μεταξύ Ελλάδος και ευρωπαϊκού μέσου όρου διευρύνεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚρΟΧρΟΝΙΑΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΕ, 2008-2014

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EΕ - 28 37,2 33,4 40,0 43,0 44,5 47,4 49,5

Ελλάδα 47,1 40,4 44,6 49,3 59,1 67,1 73,5

Πηγή:	eurostat
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Η Ελλάδα χαρακτηριζόταν πάντα από υψηλά ποσο-
στά ανεργίας στους νέους. Τα χρόνια της κρίσης το 
ποσοστό ανεργίας των νέων εκτοξεύτηκε σε ακόμα 

υψηλότερα μεγέθη αν και το 2014 σημείωσε μείω-
ση. Παρά τη μείωση, το χάσμα με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕρΓΙΑΣ <25 ΕΤΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε., 2008-2014

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EΕ - 28 15,9 20,3 21,4 21,7 23,3 23,7 22,2

Ελλάδα 21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3 52,4

Πηγή:	eurostat

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 10 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕρΓΙΑΣ <25 ΕΤΩΝ, 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε., 2005-2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 11 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ 0-59 ΕΤΩΝ ΣΕ 
ΝΟΙΚΟΚυρΙΑ ΜΕ ΠΟΛυ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ 
ΕρΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε., 2005-2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ 0-59 ΕΤΩΝ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚυρΙΑ ΜΕ ΠΟΛυ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕρΓΑΣΙΑΣ, 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε., 2008-20144

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EΕ -27 9,1 9,1 10,1 10,4 10,4 10,8

Ελλάδα 7,5 6,6 7,6 12 14,2 18,2 17,2

Πηγή:	eurostat
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4. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμα τα δεδομένα για την ΕΕ για το 2014.
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Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των χαρα-
κτηριστικών της αγοράς εργασίας με έναν ενδι-
αφέροντα δείκτη που αφορά την ένταση εργα-
σίας στα νοικοκυριά σε Ελλάδα και Ε.Ε. Με τον 
δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό ατόμων 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργα-
σίας, δηλαδή σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες 
εργάζονται λιγότερο από το 20% της συνήθους 
απασχόλησής τους το προηγούμενο έτος. Σύμ-
φωνα με τον δείκτη αυτό η Ελλάδα βρισκόταν 
σε καλύτερη κατάσταση το 2008 συγκριτικά 
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι εξελίξεις όμως 
στα μεγέθη της αγοράς εργασίας έφεραν και 
στην περίπτωση αυτού του δείκτη την Ελλάδα 
σε δυσμενέστερη θέση σχετικώς με τον μέσο 
όρο της Ε.Ε.

2.3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι επιπτώσεις της κρίσης παρότι είναι πιο άμε-
σα ορατές στα οικονομικά και εργασιακά μεγέ-
θη, αγγίζουν πολλούς τομείς της ατομικής και 
κοινωνικής ζωής. Αρνητικές επιπτώσεις κατα-
γράφονται στην αύξηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στην σωματική και 
ψυχική υγεία, στη μετανάστευση ενός εύρω-
στου ηλικιακά και εκπαιδευτικά μέρους του 
πληθυσμού καθώς και σε άλλους τομείς. Ενδει-
κτικά παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις εξελίξεις 
σε δύο τομείς, την οικονομική ανισότητα και τον 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

Το Διάγραμμα 14 παρουσιάζει ένα δείκτη οι-
κονομικής ανισότητας που μετρά την απόκλι-
ση μεταξύ των πλουσιοτέρων και φτωχότερων 
του πληθυσμού σε Ελλάδα και Ε.Ε. Σύμφωνα 
με αυτό τον δείκτη, η κατάσταση στην Ελλάδα 
ήταν ήδη αρκετά προβληματική πριν την κρίση, 
υπήρχε δηλαδή υψηλός βαθμός οικονομικής 
ανισότητας. Ο δείκτης οικονομικής ανισότητας 
χειροτερεύει τα τελευταία έτη στην Ελλάδα, 
τόσο σχετικώς με την προηγούμενη περίοδο 
στη χώρα, όσο και σχετικώς με τον αντίστοιχο 
δείκτη της Ε.Ε., υποδηλώνοντας ότι η δυσχε-
ρής θέση των φτωχότερων στην Ελλάδα έχει 
γίνει ακόμα δυσχερέστερη.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 12 
gINI coEffIcIENt, ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ Ε.Ε., 2005-2013

Πηγή:	eurostat,	επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

Ο σύνθετος δείκτης της Ευρώπης 2020 για τον 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για 
Ελλάδα και Ε.Ε. απεικονίζεται στο Διάγραμμα 15. 
Είναι και στην περίπτωση αυτή εμφανής η επίπτω-
ση της κρίσης στην Ελλάδα και η απόκλιση από 
τον μέσο όρο της Ε.Ε.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 13 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε., 2005-20145

Πηγή:	eurostat,	επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ
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5. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμα τα δεδομένα 
για την ΕΕ για το 2014.
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3.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑγΝωΣΗΣ ΑΝΑγΚωΝ

Στη συνέχεια του κεφαλαίου επανερχόμαστε στα 
θέματα της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα του 
δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων παρουσιάζο-
ντας τα πρώτα αποτελέσματα του νεοσύστατου Μη-
χανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. 

Πριν από 10 έτη περίπου η ΠΑΕΠ Α.Ε. (που μετεξελί-
χτηκε στο ΕΙΕΑΔ το 2011 με τη συνένωσή της με την 
ΕΚΑΕ Α.Ε.) έκανε τα πρώτα βήματα δημιουργίας ενός 
μηχανισμού διάγνωσης αναγκών με τη συνεργασία 
υπουργείων, φορέων, των κοινωνικών εταίρων και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρότι έγιναν αρκετά 
βήματα και τα αποτελέσματα του μηχανισμού είχαν 
μεγάλη αποδοχή, η προσπάθεια αυτή για διάφορους 
λόγους διεκόπη, με αποτέλεσμα έκτοτε να πραγμα-
τοποιούνται μόνο ad hoc έρευνες και μελέτες για το 
θέμα αυτό στην Ελλάδα. 

Την άνοιξη του 2015 η δημιουργία ενός μόνιμου μηχα-
νισμού διάγνωσης για την αγορά εργασίας ετέθη ξανά 
στο προσκήνιο από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρ-
χές. Ορόσημο της νέας αυτής προσπάθειας ήταν τον 
Μάιο του 2015 η κατάθεση από το Υπουργείο Εργα-
σίας ενός Σχεδίου Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών 
της Αγοράς Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
η άμεση έγκριση του εν λόγω σχεδίου. Το Υπουργείο 
Εργασίας ανέλαβε τον συντονισμό του συγκεκριμέ-
νου έργου και το ΕΙΕΑΔ την επιστημονική υλοποίηση. 
Δημιουργήθηκε ευρύτατο δίκτυο που περιλαμβάνει 
υπουργεία, φορείς, τις περιφέρειες και τους κοινωνι-
κούς εταίρους που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 
έργο. Ο Μηχανισμός που δημιουργήθηκε παρήγαγε 
τα πρώτα αποτελέσματα τον Ιούνιο του 2015 ενώ τα 
δεύτερα αποτελέσματα αναμένονται τον Δεκέμβριο 
2015. Στο ακόλουθο τμήμα του κεφαλαίου παρουσι-
άζουμε ορισμένα από τα πρώτα αποτελέσματα του εν 
λόγω μηχανισμού6. 

4.  ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔωΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑγγΕΛΜΑΤωΝ

Τα αποτελέσματα που ακολουθούν προέρχονται 
από τα πρώτα παραδοτέα του Μηχανισμού Δι-
άγνωσης που παρουσιάστηκαν στις 31-6-20157. 
Αρχικά επικεντρωνόμαστε στις εξελίξεις στους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τους 
γενικότερους παραγωγικούς τομείς. 

Εξετάζουμε αρχικά την προστιθέμενη αξία κατά 
κλάδο στην Ελλάδα, στον Πίνακα 10 και στο Διά-
γραμμα 14. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν μια εικόνα 
του δυναμισμού (ή της ανθεκτικότητας) των κλά-
δων τα τελευταία έτη. Τα μεγέθη δεν αφορούν φυ-
σικά την απασχόληση αλλά το προϊόν των κλάδων. 
Αν και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απασχόληση, 
έχει σημασία να εξετάζουμε και την οπτική του 
προϊόντος, προσπαθώντας να διακρίνουμε τους 
κλάδους με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθε-
σή μας, το εμπόριο, οι μεταφορές, τα ξενοδοχεία 
και εστιατόρια (ομαδοποιημένα) χαρακτηρίζονται 
από μεγαλύτερο δυναμισμό την περίοδο 2013-
2014. Όπως φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο Διάγραμμα 
14, ενώ το συνολικό προϊόν μειώθηκε μεταξύ 2013-
2014, οι επιπτώσεις στους διάφορους κλάδους δεν 
είναι ομοιόμορφες. Οι κλάδοι εμπορίου, μεταφο-
ρών, ξενοδοχείων, εστιατορίων (ομαδοποιημένοι) 
παρουσιάζουν δυναμισμό (αύξηση κατά 5,5%). Οι 
κλάδοι της δημόσιας διοίκησης, άμυνας, εκπαί-
δευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, της βιομη-
χανίας και των τεχνών, διασκέδασης, ψυχαγωγίας 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σχετι-
κώς με τον μέσο όρο ενώ οι κατασκευές είχαν τη 
μεγαλύτερη μείωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
ΑΚΑΘΑρΙΣΤΗ ΠρΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑξΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2010-2014 
(ΕΚΑΤΟΜΜυρΙΑ ΕυρΩ)

ΚΛΑΔΟΙ 2010 2011 2012 2013 2014

Εμπόριο, μεταφορές, 
ξενοδοχεία και εστιατόρια

48.347,0 42.511,4 40.593,0 39.198,3 41.340,7

Δημόσια διοίκηση, άμυνα, 
εκπαίδευση, υγεία και 
κοινωνική πρόνοια

42.434,8 40.339,4 37.003,5 33.146,6 32.761,1
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6. Για περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Δράσης και τα παραγόμενα αποτελέσματα μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώ-
στης να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ στην ενότητα ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ.

7. Καμινιώτη Ο., Γαβρόγλου Σ. (2015), Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας. Τα πρώτα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνω-
σης, Ιούνιος 2015, Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. 



ΚΛΑΔΟΙ 2010 2011 2012 2013 2014

Βιομηχανία 15.452,8 14.205,2 13.953,1 13.621,8 13.362,0

Τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία

8.279,4 7.264,4 7.549,9 7.241,1 7.101,4

Γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία

6.501,4 6.367,0 6.325,9 6.106,2 5.987,2

ΣΥΝΟΛΟ 199.645,4 182.302,4 171.215,6 160.544,5 157.212,5

Μεταποίηση 21.682,5 19.805,4 19.249,2 18.623,0 18.166,1

Πληροφόρηση και 
επικοινωνία

7.286,3 6.619,4 5.951,4 6.007,3 5.782,4

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες

10.678,6 9.393,0 8.408,2 7.746,8 7.246,5

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας

36.389,3 34.966,5 33.413,1 31.361,1 29.029,3

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες

9.347,4 8.761,5 8.292,9 7.596,1 6.987,8

Κατασκευές 8.698,6 6.274,4 4.428,5 3.517,9 2.810,1

Πηγή:	eurostat

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 14 
ΜΕΤΑβΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΑΘΑρΙΣΤΗΣ ΠρΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑξΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2013-2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ
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Ακολούθως εξετάζουμε τη διάρθρωση της απα-
σχόλησης και τις εξελίξεις στους βασικούς τομείς 
παραγωγής. Στο σύνολο των απασχολουμένων το 
2014 το 74% απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Ο 
τομέας αυτός ενισχύει το μερίδιό του διαχρονικά 
στο σύνολο της απασχόλησης. Στον δευτερογενή 
τομέα, στον οποίο εντάσσονται και οι κατασκευές 

που υπέστησαν τη μεγαλύτερη μείωση κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, μειώνεται το μερίδιο απα-
σχόλησης μεταξύ 2008 και 2014 από 19% σε 14%. Ο 
πρωτογενής τομέας ως μερίδιο απασχόλησης ενι-
σχύεται ελαφρώς στην εξεταζόμενη περίοδο απο-
δεικνύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα αυτού 
στην περίοδο της κρίσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
ΜΕρΙΔΙΟ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠρΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ, 2008-2014

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Πρωτογενής 
τομέας 10,9 11,2 11,4 11,4 12,1 12,6 12,5

Δευτερογενής 19,4 18,8 17,1 15,8 15,2 14,4 13,9

Τριτογενής 69,7 70,0 71,5 72,8 72,6 73,0 73,6

Σύνολο 
απασχόλησης 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Πηγή:	eurostat

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 15 
ΜΕρΙΔΙΟ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2008

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 16 
ΜΕρΙΔΙΟ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2014

Πηγή:	eurostat,	Επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ
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Ένα από τα βασικά ζητούμενα του Μηχανισμού 
Διάγνωσης είναι ο προσδιορισμός του δυναμι-
σμού κλάδων και επαγγελμάτων. Το θέμα του 
προσδιορισμού του δυναμισμού επαγγελμάτων 
και κλάδων προσκρούσει σε σειρά μεθοδολογικών 
ζητημάτων. Μεταξύ των αρχικών επιλογών μιας 
τέτοιας ανάλυσης εντάσσεται η επιλογή των πο-
σοτικών ή ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης που θα 
χρησιμοποιηθούν, η επιλογή των συγκεκριμένων 
δεδομένων που θα αξιοποιηθούν στην ανάλυση, 
οι κωδικοποιήσεις, η χρονική περίοδος εξέτασης 
του ζητούμενου θέματος και άλλα θέματα. 

Οι επιλογές στα ανωτέρα ζητήματα προσδιορίστη-
καν κυρίως από τη διαθεσιμότητα δεδομένων και 
τις δυνατότητες ανάλυσης σε περιορισμένο χρόνο. 
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να προσδιοριστεί 
η ζήτηση εργασίας εκτιμώντας τη μεταβολή της 
απασχόλησης τα τελευταία έτη χρησιμοποιώντας 
τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
(ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ. Συμπληρωματικά χρησιμοποι-
ήθηκαν τα δεδομένα της Έρευνας Κενών Θέσεων 
της ΕΛΣΤΑΤ και τα δεδομένα του Συστήματος Ερ-
γάνη. Η εκτίμηση της προσφοράς εργασίας προσ-
διορίστηκε κατά κύριο λόγο από τα δεδομένα της 
ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ και συμπληρωματικά από τα δε-
δομένα της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ο χρονικός ορίζοντας των εξεταζόμενων αλλαγών 
προσδιορίστηκε κυρίως από τις αλλαγές κωδικοποι-
ήσεων σε επαγγέλματα και κλάδους. Το επιθυμητό 
θα ήταν η εξέταση της εξέλιξης της απασχόλησης 
να καλύψει τα έτη πριν από την κρίση (δηλαδή πριν 
το 2008) και τα πιο πρόσφατα έτη (2008-μέχρι σή-
μερα8). Λόγω αλλαγών στις κωδικοποιήσεις των 
δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, αυτό που ήταν δυνατόν να 
γίνει, ήταν για την περίπτωση των κλάδων να εξετα-
στούν οι μεταβολές από το 2008 και μετά ενώ για 
την περίπτωση των επαγγελμάτων από το 2011 και 
μετά. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της οικονομί-
ας στην εξεταζόμενη περίοδο, εξετάστηκαν οι αλ-
λαγές στην απασχόληση για την περίοδο 2008-2014 
για τους κλάδους και 2011-2014 για τα επαγγέλματα 
καθώς και οι αλλαγές στην απασχόληση κλάδων και 
επαγγελμάτων για το διάστημα 2013-2014.

Η επιλογή του δείκτη που θα χρησιμοποιηθεί για 
την εξέταση της μεταβολής της απασχόλησης απο-
τελεί σημαντικό θέμα μεθοδολογικής επιλογής. Η 

μεταβολή της απασχόλησης μπορεί να μετρηθεί ως 
απόλυτη μεταβολή, ως σχετική μεταβολή ή με κά-
ποιο δείκτη που να συνδυάζει την απόλυτη και τη 
σχετική μεταβολή. Ένας δείκτης που συνδυάζει την 
απόλυτη και σχετική μεταβολή κρίθηκε ως ο καλύ-
τερος των τριών καθώς με τον δείκτη αυτό αντιμε-
τωπίζεται το πρόβλημα της μεροληψίας που εισά-
γεται από την υπερεκτίμηση αλλαγών σε μικρού 
μεγέθους κλάδους και επαγγέλματα όταν χρησιμο-
ποιείται ο δείκτης της σχετικής μεταβολής9.

Ο προσδιορισμός του δυναμισμού επαγγελμάτων 
και κλάδων αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθε-
ση. Ο χρονικός προσδιορισμός των αλλαγών είναι 
σημαντικός για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 
Αν για παράδειγμα ένα επάγγελμα εμφανίζει αύξη-
ση στην περίοδο 2011-2014 αλλά μείωση το 2013-
2014 θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως δυναμι-
κό ή φθίνον; Για να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να 
το χαρακτηρίσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
ανάλογα με την επιλογή της περιόδου. Ένα άλλο 
πρόβλημα είναι κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε 
παραδοχές για το μέλλον στη βάση των εξελίξε-
ων του παρελθόντος. Οι απαντήσεις των ερωτη-
μάτων αυτών δεν είναι απλή υπόθεση. Ο μόνος 
τρόπος για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων 
που συνδέονται με συγκεκριμένες μεθοδολογικές 
επιλογές είναι η υιοθέτηση ευρύτερου τρόπου 
ανάλυσης, μιας ολιστικής μεθοδολογίας μέσω 
της οποίας επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των 
μεροληψιών που εισάγονται από συγκεκριμένες 
αναλύσεις ή δεδομένα10. Εξετάζοντας δηλαδή πιο 
σφαιρικά το ζητούμενο θέμα, ευελπιστούμε να 
καλύψουμε περισσότερες πλευρές του θέματος 
και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουμε την αξιοπι-
στία των συμπερασμάτων μας. 

Στα πρώτα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διά-
γνωσης υπολογίσαμε τον Δείκτη Δυναμισμού για 
την ετήσια απασχόληση (2013-2014) ανά τριψήφιο 
επάγγελμα καθώς και το ποσοστό μεταβολής της 
απασχόλησης την ίδια περίοδο11. Από το σύνολο 
των 3ψηφίων επαγγελμάτων της Έρευνας Εργατι-
κού Δυναμικού αφαιρέσαμε εκείνα τα επαγγέλμα-
τα που είχαν, είτε το 2013 είτε το 2014 λιγότερους 
από 2.000 απασχολούμενους. Έτσι, από τα συ-
νολικά 129 τριψήφια επαγγέλματα απαλείφθηκαν 
από περαιτέρω ανάλυση 20 (που απασχολούν 
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8. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ είναι για το 2014.
9. Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics, (2008), European Communities/OECD, p. 61.
10. Σε επόμενα παραδοτέα του Συστήματος Διάγνωσης συνδυάζονται ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης. Επίσης οι ανα-

λύσεις των ποσοτικών δεδομένων περιλαμβάνουν περισσότερες παραμέτρους. Για παράδειγμα γίνεται ανάλυση των επαγ-
γελμάτων ανά κλάδο και επίπεδο εκπαίδευσης.

11. ((Ε2-Ε1)/Ε1)*100.



αθροιστικά το 0,04% του συνόλου των απασχο-
λουμένων), και καταλήξαμε σε 109 επαγγέλματα. 
Ταξινομήσαμε τα 109 τριψήφια επαγγέλματα σύμ-
φωνα με τον Δείκτη Δυναμισμού. Θεωρήσαμε τα 
20% των επαγγελμάτων με τον υψηλότερο Δείκτη 
ως «δυναμικά» επαγγέλματα, και τα 20% με τον χα-
μηλότερο δείκτη ως «φθίνοντα» επαγγέλματα. Το 
ενδιάμεσο 60% των επαγγελμάτων τα ορίσαμε ως 
«σταθερά». Έτσι αναδεικνύονται τα 22 πιο δυναμι-
κά επαγγέλματα, τα 22 φθίνοντα επαγγέλματα και 
τα 55 σταθερά επαγγέλματα. 

Ακολουθεί ο Πίνακας 12 με τα 22 πιο δυναμικά 
3ψήφια επαγγέλματα, τον αριθμό απασχολουμέ-
νων του καθενός από αυτά τα επαγγέλματα κατά 
το έτος 2014, τον Δείκτη Δυναμισμού, καθώς και 
την ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης με-
ταξύ 2013 και 2014. Στο παράρτημα του παραδο-
τέου του ΕΙΕΑΔ με τα πρώτα αποτελέσματα του 
Μηχανισμού Διάγνωσης παρατίθεται ο πλήρης 
πίνακας, που συμπεριλαμβάνει, εκτός από τα 22 
δυναμικά και τα 22 φθίνοντα καθώς και τα 55 στα-
θερά επαγγέλματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
ΤΑ ΠΙΟ ΔυΝΑΜΙΚΑ 3ΨΗΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟ 2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ISCO-08) 2014 Δείκτης 2013-14
%

513 Σερβιτόροι 141.578 25.742 18,2

524 Άλλοι πωλητές 26.205 11.620 44,3

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 46.074 11.427 24,8

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 118.940 10.019 8,4

833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 82.066 8.808 10,7

412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 36.901 8.487 23,0

522 Πωλητές σε καταστήματα 349.881 8.368 2,4

514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί 38.048 7.604 20,0

342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της 
σωματικής αγωγής

12.054 7.233 60,0

331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και 
μαθηματικού κλάδου

36.491 6.822 18,7

231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων

16.801 6.162 36,7

512 Μάγειροι 44.162 6.052 13,7

521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες 
αγορές

20.435 5.733 28,1

932 Εργάτες μεταποίησης 22.635 5.658 25,0

931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 14.865 5.526 37,2

265 Καλλιτέχνες 16.409 5.513 33,6

214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των 
ηλεκτροτεχνολόγων)

52.583 5.497 10,5

235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 55.983 5.151 9,2
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ISCO-08) 2014 Δείκτης 2013-14
%

234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
νηπιαγωγοί

84.509 4.971 5,9

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, 
τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, 
σιδηρουργοί 

20.649 4.940 23,9

751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων 48.127 4.855 10,1

322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 35.862 4.810 13,4

Πηγή	ΕΛΣΤΑΤ,	επεξεργασία	ΕΙΕΑΔ

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα έχει βα-
ρύτατες επιπτώσεις στα οικονομικά και στα εργασι-
ακά μεγέθη. Το προϊόν της χώρας έχει μειωθεί δρα-
ματικά, η απασχόληση έχει μειωθεί, η ανεργία και 
η μακροχρόνια ανεργία έχουν αυξηθεί δραματικά. 
Η υπογράμμιση των αλλαγών στα προαναφερθέντα 
μεγέθη δεν αναδεικνύει επαρκώς τις ποικίλες επι-
πτώσεις των αλλαγών σε διάφορες πτυχές της ζωής 
όπως την φτώχεια, την μετανάστευση νέων και εξει-
δικευμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, τα προβλήματα 
υγείας που αρχίζουν να διαμορφώνονται, κ.λπ. Οι 
ποιοτικές αλλαγές στα οικονομικά και εργασιακά θέ-
ματα των τελευταίων ετών είναι εξίσου σημαντικές. 
Η εργασιακή ανασφάλεια για παράδειγμα επηρεάζει 
τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ανέργους. 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι σε πολλούς δείκτες ενώ 
μέχρι την κρίση διαμορφωνόταν μια τάση σύγκλισης 
μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ξέ-
σπασμα της κρίσης, η διαμορφούμενη κατάσταση 
στην Ελλάδα αποκλίνει συνεχώς από τον μέσο ευρω-
παϊκό όρο. 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια προσπάθεια παράθε-
σης ορισμένων βασικών εξελίξεων στα οικονομικά 
και εργασιακά μεγέθη. Επίσης παρουσιάστηκαν τα 
πρώτα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης 
από τα οποία αναδεικνύεται ο δυναμισμός ή η αν-
θεκτικότητα κλάδων οικονομικής παραγωγής και 
επαγγελματικών κατηγοριών. 

Η πληρέστερη παροχή συστηματικών πληροφορι-
ών τόσο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης 
που έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην 
Ελλάδα όσο και γενικότερα σε όλους τους τομείς 
της κοινωνικής ζωής θα συντελέσει στη συστημική 
κατανόηση των εξελίξεων αλλά και κυρίως στη δια-
μόρφωση αποτελεσματικότερων πολιτικών αντιμε-
τώπισής τους. 
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Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η  εξέλιξη της 
ηλικιακής, της έμφυλης και της εκπαιδευ-
τικής διάστασης της ανεργίας στην Ελλάδα 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν και μετά την 
εκδήλωση της κρίσης. Πηγή όλων των στοιχείων 
είναι η στατιστική βάση δεδομένων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Eurostat Database.

1. ΑΝΕΡγΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
Στην Ελλάδα, η νεανική ανεργία, δηλαδή το πο-
σοστό των ατόμων ηλικίας 15 έως 24  ετών που 
αναζητούν αλλά δεν βρίσκουν μια θέση εργα-
σίας, είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πράγματι, κατά το 
β’ τρίμηνο του 2014, η νεανική ανεργία στην Ελ-
λάδα ήταν 52% (στοιχεία Eurostat Database). Το 

ποσοστό αυτό αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά 
την Ισπανία (53,1%). Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 
το φλέγον αυτό πρόβλημα της υψηλής νεανικής 
ανεργίας, αν και πλήττει όλες τις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, διαφέρει σημαντικά ως προς 
την έντασή του από χώρα σε χώρα.  Όπως βλέ-
πουμε στο Διάγραμμα 1, σε 17 χώρες η νεανική 
ανεργία ξεπερνά το 20%, ενώ στη Γερμανία και 
την Αυστρία βρίσκεται ιδιαίτερα χαμηλά (7,7% 
και 8,2%, αντίστοιχα). Η σημασία της ανεργίας 
των νέων, και μάλιστα το ειδικό της βάρος στην 
οικονομία και κοινωνία, μπορεί ενδεχομένως να 
αποτιμηθεί καλύτερα όχι ως απόλυτο μέγεθος, 
αλλά σε σχέση με την ανεργία του γενικού πλη-
θυσμού (15-64 ετών), όπως θα δούμε στη συνέ-
χεια του παρόντος κειμένου.  

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 1 
ΑΝΕρΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕρΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕυρΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ (2014β)

Ίσως η πιο προβληματική μορφή της ανεργίας, ως 
προς τις επιπτώσεις της στον άνεργο και τις δυνα-
τότητες αντιμετώπισής της, είναι η μακροχρόνια 
ανεργία, δηλαδή το ποσοστό του εργατικού δυ-
ναμικού που παραμένει άνεργο για διάρκεια με-
γαλύτερη των 12 μηνών. Πράγματι, έχει τεκμηρι-
ωθεί καλά πόσο σημαντικά επηρεάζει η διάρκεια 
της ανεργίας την επάρκεια των δεξιοτήτων του 

ανέργου σε σχέση με τις (εξελισσόμενες) απαιτή-
σεις της αγοράς.1 Οι νέοι (15-24 ετών) στην Ελλά-
δα πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό. Η μακροχρόνια νεανική ανερ-
γία στην Ελλάδα φτάνει το 59,9% της συνολικής 
ανεργίας, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ιταλία (65%). Στις 
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
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1. C. Pissarides (1992), “Loss of Skill during Unemployment and the Persistence of Employment Shocks.”Quarterly Journal of 
Economics, 107, 1371-91.
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μακροχρόνια άνεργοι νέοι συνιστούν πάνω από το 
40% των ανέργων νέων. Ωστόσο στη Φινλανδία 
και στη Σουηδία η μακροχρόνια ανεργία των νέων 
δεν ξεπερνά το 6% (3,1% και 5,2%, αντίστοιχα). Σε 
όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός 
της Ιταλίας, η μακροχρόνια ανεργία των νέων εί-
ναι σημαντικά χαμηλότερη από τη μακροχρόνια 
ανεργία του συνόλου του εργατικού δυναμικού, 
όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 2. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι οι νέοι που χάνουν τη δουλειά τους 
βρίσκουν άλλη δουλειά πιο γρήγορα από άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. Η νεανική μακροχρόνια 
ανεργία είναι χαμηλότερη από τη γενική μακρο-
χρόνια ανεργία επειδή πολλοί νέοι άνεργοι δεν 
προσμετρούνται ως μακροχρόνια άνεργοι, όντας  
νέο-εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας (που φυ-
σικά δεν έχουν «προλάβει» να παραμείνουν άνερ-
γοι για περισσότερο από ένα χρόνο). Ενώ λοιπόν η 
μακροχρόνια νεανική ανεργία στην Ελλάδα ανέρ-
χεται στο 59,9%, η μακροχρόνια γενική ανεργία εί-
ναι ακόμα υψηλότερη, συνιστώντας το 74,3% της 
γενικής ανεργίας.  

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 2 
ΜΑΚρΟΧρΟΝΙΑ ΑΝΕρΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚρΟΧρΟΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕρΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕυρΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ (2014β)

Στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ηλικι-
ακή ομάδα που συμβατικά αντιστοιχεί στους 
«νέους» είναι αυτή των 15-24 ετών, ωστόσο 
αξίζει να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τη σχέση 
ηλικίας με την ανεργία, στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζοντας την αναλογία 
της ανεργίας διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 
προς τη συνολική ανεργία. Όπως βλέπουμε στο 
Διάγραμμα 3, η ανεργία είναι πράγματι χαμηλό-
τερη στις μεγαλύτερες ηλικίες και στην Ελλάδα 
και στην Ε.Ε., με κάποιες μικρές διαφοροποιή-
σεις. Στην Ελλάδα, η αναλογία της ανεργίας ανά 
5-ετή ηλικιακή ομάδα προς τη συνολική ανερ-
γία μειώνεται σε κάθε ηλικιακή ομάδα από τα 15 
έως τα 59 έτη, ενώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση 
ως προς την αναλογία της ανεργίας των ατόμων 
που είναι έως 59 ετών προς τη συνολική ανερ-

γία και της αναλογίας της ανεργίας αυτών που 
είναι έως 64 ετών. Στην Ε.Ε., η αντίστοιχη ανα-
λογία μειώνεται σε κάθε ηλικιακή ομάδα από 
τα 15 έως τα 29 έτη, παραμένει στα ίδια επίπε-
δα για την ηλικιακή ομάδα 15-39 έτη, ενώ δεν 
υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την αναλογία 
της ανεργίας των ατόμων που είναι έως 59 ετών 
προς τη συνολική ανεργία και της αναλογίας 
της ανεργίας αυτών που είναι έως 64 ετών. Τα 
δύο στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι, πρώτον, 
ότι η νεανική ανεργία είναι οξύτερη σε σχέση 
με τη συνολική στην Ε.Ε. παρά στην Ελλάδα, 
όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες 15-19 και 15-24 
ετών, και δεύτερον,  ότι όσον αφορά την ηλικι-
ακή ομάδα 25-29 ετών η ανεργία είναι λιγότερo 
οξεία σε σχέση με την συνολική στην Ε.Ε. παρά 
στην Ελλάδα. 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 3 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠρΟΣ ΤΗ ΣυΝΟΛΙΚΗ ΑΝΕρΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.-28, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2014

Για να εξετάσουμε τη διαχρονική σχέση της ανερ-
γίας διαφόρων ηλικιακών ομάδων με τη συνολική 
ανεργία στην Ελλάδα, και μάλιστα την επίδραση 
της κρίσης σε αυτή τη σχέση, στρεφόμαστε στο 
Διάγραμμα 4. Όπως παρατηρούμε σε αυτό, η 
ανεργία των ατόμων 15-59 ετών είναι διαχρονικά 
ταυτόσημη με τη συνολική ανεργία (15-64 ετών), 
ωστόσο μικρή μείωση παρουσιάζει η απόκλιση 
της ανεργίας των ατόμων 15-39, μικρές διακυμάν-
σεις παρουσιάζει η απόκλιση της ανεργίας των 
ατόμων 25-29 ετών από τη συνολική ανεργία,  ενώ 

η απόκλιση της ανεργίας των νέων 15-19 και 15-24 

ετών από τη συνολική ανεργία ακολουθεί φθίνου-

σα πορεία μετά το 2008, η οποία φθίνει με ταχύτε-

ρους ρυθμούς μετά το β’ τρίμηνο του 2011. Συγκε-

κριμένα, ενώ η ανεργία των νέων (15-24 ετών) κατά 

το β’ τρίμηνο του 2008 ήταν 2,8 φορές μεγαλύτερη 

από τη συνολική ανεργία, κατά το β’ τρίμηνο του 

2011 η ανεργία των νέων ήταν 2,6 φορές μεγαλύτε-

ρη από τη συνολική ανεργία και το β’ τρίμηνο του 

2014 μόνο 1,9 φορές μεγαλύτερη.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 4 
ΛΟΓΟΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠρΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣυΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ (15-64 ΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Η σύγκριση της ελληνικής εικόνας (Διάγραμμα 4) 
με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή (Διάγραμμα 5) είναι 
αποκαλυπτική . Η απόκλιση της ανεργίας διαφό-
ρων ηλικιακών ομάδων από τη συνολική ανεργία 
τείνει να μειώνεται στην Ελλάδα αλλά να παραμέ-
νει αμετάβλητη στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, η από-
κλιση της ανεργίας των νέων 15-24 ετών από τη 
συνολική ανεργία μειώθηκε από τις 2,8 φορές το 
β’ τρίμηνο του 2008 στις 1,9 φορές το β’ τρίμηνο 
του 2014, ενώ στην Ε.Ε. η απόκλιση της αντίστοι-
χης ηλικιακής αμάδας από τη συνολική ανεργία 
στο ίδιο διάστημα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλη-
τη (από τις  2,2 φορές στις 2,1 φορές). Η διαφορά 
αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. θα μπορούσε να 
αποδοθεί στο μεγαλύτερο μέγεθος της κρίσης 
στην Ελλάδα: ενδεχομένως, η απόκλιση της νε-

ανικής ανεργίας από τη συνολική μειώνεται μόνο 
όταν η κρίση είναι αρκετά βαθιά ώστε να επηρε-
άσει σημαντικά  τα δομικά χαρακτηριστικά της 
ανεργίας, όπως η ηλικιακή της διάρθρωση. Υπάρ-
χει ωστόσο και το ενδεχόμενο η μείωση της από-
κλισης της νεανικής ανεργίας που παρατηρείται 
στην Ελλάδα από την εκδήλωση της κρίσης μέ-
χρι σήμερα να μην είναι αποτέλεσμα της κρίσης 
αλλά μιας γενικότερης, προϋπάρχουσας της κρί-
σης, τάσης μείωσης της απόκλισης αυτής. Για να 
εξετάσουμε το ενδεχόμενο αυτό στρεφόμαστε 
σε μια βαθύτερη χρονικά διερεύνηση της απόκλι-
σης της νεανικής ανεργίας από τη συνολική: την 
ετήσια εξέλιξη της νεανικής και συνολικής ανερ-
γίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. από το 2003 έως 
σήμερα. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 5 
ΛΟΓΟΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠρΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣυΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ (15-64 ΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ Ε.Ε.-28

Για να δούμε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου την 
εικόνα της νεανικής ανεργίας σε σχέση με τη 
συνολική ανεργία μπορούμε να εξετάσουμε τα 
σχετικά μεγέθη σε ετήσια βάση και για περισ-
σότερα έτη, τη δεκαετία 2003—2013.2 Όπως 
βλέπουμε στο Διάγραμμα 6, από το 2003 έως 
το 2008 η απόκλιση της νεανικής ανεργίας από 
τη συνολική ανεργία τείνει να αυξάνει, και στην 
Ελλάδα και στην Ε.Ε. Από το 2008 και μετά 
όμως, η απόκλιση φαίνεται να σταθεροποιείται 
στην Ε.Ε. (γύρω στις 2,2 φορές) ενώ μειώνεται 

σημαντικά στην Ελλάδα. Ενδέχεται λοιπόν η 
κρίση να έχει επιδράσει και στην Ελλάδα και 
στην Ε.Ε., με τη μεγαλύτερη επίδραση να παρα-
τηρείται στην Ελλάδα όπου η κρίση ήταν οξύ-
τερη. Και στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. συνολικά η 
κρίση φαίνεται πως έχει επιδράσει «εξισωτικά» 
ως προς την στην ανεργία των νέων και τη συ-
νολική.  Εκ πρώτης όψεως το αποτέλεσμα αυτό 
είναι παράδοξο, εάν υποθέσουμε ότι η κρίση 
τείνει να πλήττει περισσότερο τις πλέον ευά-
λωτες ομάδες. Ωστόσο φαίνεται ότι στην κρίση 
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2. Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα ολοκληρωμένα ετήσια στοιχεία για το 2014.
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λειτουργεί αντίρροπα και με μεγαλύτερη ισχύ 
μια άλλη τάση, η τάση αντικατάστασης σχετικά 
υψηλόμισθων εργαζομένων με χαμηλόμισθους 
νέους. Η κρίση δεν καθιστά τους νέους λιγότε-
ρο ευάλωτους στην ανεργία, εκθέτει όμως στην 
ανεργία εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας 
που σε καιρούς ανάπτυξης απολάμβαναν σημα-
ντική εργασιακή ασφάλεια. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 6 
ΕξΕΛΙξΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΑΝΕρΓΙΑΣ ΠρΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΕρΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.3

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 6, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στην Ε.Ε., η αναλογία της νεανικής 
ανεργίας προς τη συνολική ανεργία ακολουθούσε 
ανοδική πορεία από το 2003 έως το 2008. Στην 
Ελλάδα, η αναλογία αυτή ήταν 2,6 προς 1 το 2003, 
ανήλθε στο 2,8:1 το 2008, και έως το 2013 μειώ-
θηκε σταδιακά στο 2,1:1. Στην Ε.Ε., η αναλογία της 
νεανικής ανεργίας προς τη συνολική ήταν 2,0:1 το 
2003, ανήλθε στο 2,2:1 το 2008 και το 2013 ήταν 
2,1:1. Γίνεται συνεπώς σαφές ότι η κρίση ανέκοψε 

την γενική τάση της (ήδη μεγάλης) απόκλισης της 
νεανικής ανεργίας από τη συνολική να διευρύνε-
ται, και στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Η τάση αυτή 
στην Ελλάδα αντιστράφηκε με μεγάλη ένταση, 
αντίστοιχη με το μέγεθος της κρίσης, ενώ στην 
Ε.Ε., όπου η ένταση της κρίσης ήταν πολύ μικρό-
τερη, η απόκλιση σταθεροποιήθηκε (σταμάτησε 
να αυξάνεται και μειώθηκε οριακά).

2. ΑΝΕΡγΙΑ ΚΑΙ φΥΛΟ
Ο θεωρούμενος ως «γυναικείος» χαρακτήρας της 
ανεργίας στην Ελλάδα, που σηματοδοτεί ότι οι 
Ελληνίδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία 
στο να βρίσκουν μια θέση εργασίας από τους Έλ-
ληνες, είναι ευρέως γνωστός –  όσο και ο «νεανι-
κός» χαρακτήρας της. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα 
η γυναικεία ανεργία ήταν πάντοτε μεγαλύτερη από 
την ανεργία των ανδρών αυτό μπορεί να τροφοδο-
τεί την παρακινδυνευμένη αντίληψη ότι το φαι-
νόμενο αυτό είναι κάτι το «φυσιολογικό», δηλαδή 
σύμφυτο με τη γυναικεία ιδιότητα, ή, αντίθετα 
ότι αντανακλά την ιδιαιτερότητα (τον τρόπο και 
τον βαθμό ανάπτυξης) της ελληνικής κοινωνίας 
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ωστό-
σο, σύμφωνα και με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
στοιχεία (β’ τρίμηνο 2014), η ανεργία δεν αποτε-
λεί  «γυναικείο» φαινόμενο σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε 11 από τις 28 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανεργία (μεταξύ) των 
γυναικών  είναι υψηλότερη από αυτή των ανδρών, 
ενώ  σε 11 από τις 28 χώρες η ανεργία των ανδρών 
είναι υψηλότερη από την ανεργία των γυναικών. 
Σε 6 χώρες η ανεργία ανδρών και γυναικών είναι 
περίπου ταυτόσημη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον άμεσος 
και ισχυρός συσχετισμός ανάμεσα στην έμφυ-
λη διαφοροποίηση της ανεργίας και το επίπεδο 
οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, στις χώρες όπου 
οι άνδρες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 
ανεργίας από τις γυναίκες συγκαταλέγονται χώρες 
τόσο ετερόκλητες όσο το Βέλγιο και η Βουλγαρία, 
ενώ στις χώρες όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας από τους άνδρες 
συγκαταλέγονται χώρες τόσο διαφορετικές όσο η 
Ελλάδα και η Δανία (Διάγραμμα 7).  
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3. Τα πιο πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Eurostat αναφέρονται στο έτος 2013. Ως αρχή της περιόδου επιλέχτηκε το 
έτος 2003 έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται 5 παρατηρήσεις προ-κρίσης (2008) και 5 μετά-κρίσης.
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 7 
ΑΝΕρΓΙΑ ΑΝΔρΩΝ ΚΑΙ ΓυΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕυρΩΠΗ

Η γυναικεία ανεργία σε σχέση με τη συνολική ανερ-
γία στην Ελλάδα ήταν πράγματι σταθερά μεγαλύτερη 
κατά την προηγούμενη δεκαετία, κατά περί το 50%, 
ενώ το πρόβλημα της γυναικείας ανεργίας ήταν ακό-
μα οξύτερο μεταξύ των νεαρών γυναικών. Όπως βλέ-
πουμε στο Διάγραμμα 8, το 2003, για παράδειγμα, 
όταν η συνολική ανεργία (15-64 ετών) ήταν 9,6%, η γυ-
ναικεία ανεργία ήταν 14,6% (1:1,5), και το 2007, όταν η 
συνολική ανεργία ήταν 8,5%, η γυναικεία ανεργία ήταν 
13,0% (1:1,5). Ωστόσο, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή η 
απόκλιση της συνολικής γυναικείας ανεργίας από την 

ανδρική (ή τη συνολική), φαντάζει μικρή σε σχέση με 
την απόκλιση της νεανικής γυναικείας ανεργίας από 
τη νεανική ανδρική (ή συνολική) ανεργία. Πράγματι, 
το 2003, όταν η ανεργία των γυναικών ήταν 14,6%, η 
ανεργία των νεαρών γυναικών (15-24 ετών) έφθανε το 
34,9% (1:2,4), και το 2007, όταν η ανεργία των γυναικών 
συνολικά ήταν 13,0%, η ανεργία των νεαρών γυναικών 
έφθανε το 31,7% (1:2,4). Έτσι, κατά την προηγούμενη 
δεκαετία, φαίνεται πως  η δυσμένεια της αγοράς ερ-
γασίας προς τις γυναίκες και προς τους νέους φαίνεται 
να έχει λειτουργήσει αθροιστικά. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 8 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓυΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΓυΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ 
ΠρΟΣ ΤΗ ΣυΝΟΛΙΚΗ ΑΝΕρΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Οι διαστάσεις της γυναικείας ανεργίας, σε σχέ-
ση με τη συνολική, καθώς και του προβλήματος 
της νεανικής γυναικείας ανεργίας που εμφανίζε-
ται στην Ελλάδα γίνονται καλύτερα αντιληπτά αν 
αντιπαραβάλουμε την ελληνική πραγματικότητα 
με την ευρωπαϊκή. Πράγματι, όπως βλέπουμε στο 
Διάγραμμα 9, σε αντίθεση με την Ελλάδα, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση η γυναικεία ανεργία ήταν 
μόνο 7-10% μεγαλύτερη από τη συνολική ανεργία. 
Όταν η συνολική ανεργία (15-64 ετών) ήταν 9,2%, 

η γυναικεία ανεργία ήταν 9,9%, και το 2007, όταν 
η συνολική ανεργία ήταν 7,2%, η γυναικεία ανερ-
γία ήταν 8,0%. Την περίοδο αυτή οι νέες γυναίκες 
(15-24 ετών) δεν αντιμετώπιζαν μεγαλύτερα αλλά 
ταυτόσημα επίπεδα ανεργίας σε σχέση με τις με-
γαλύτερες γυναίκες (Διάγραμμα 9). Συνεπώς, και 
ο «γυναικείος» και ο «νεανικός» χαρακτήρας της 
ανεργίας στην Ελλάδα δεν φαίνεται να απορρέουν 
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φύλου και 
της ηλικίας αλλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της ελληνικής κοινωνίας. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 9 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓυΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΓυΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕρΓΙΑΣ 
ΠρΟΣ ΤΗ ΣυΝΟΛΙΚΗ ΑΝΕρΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.28

3. ΑΝΕΡγΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Στρατηγική της Λισαβόνας βασίζεται στην 
παραδοχή ότι για το εργατικό δυναμικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα υψηλά εκπαιδευτικά 
προσόντα αποτελούν την πιο αποτελεσματική 
προστασία από την ανεργία. Η παραδοχή αυτή 
απηχεί τη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου 
καθώς και αυτή του συγκριτικού πλεονεκτήμα-
τος (σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες). 
Όσο πιο υψηλά είναι τα εκπαιδευτικά προσόντα 
κάποιου τόσο μικρότερες θεωρούνται οι πιθανό-
τητες να είναι άνεργος (ή να παραμείνει άνεργος 

επί μακρόν εάν χάσει τη δουλειά του). Πράγματι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού (β’ τρίμηνο 2014), στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση η ανεργία του εργατικού δυναμικού με 
εκπαιδευτικά προσόντα έως και απολυτήριο γυ-
μνασίου4 ανέρχεται στο 19,2% ενώ η ανεργία του 
εργατικού δυναμικού με εκπαιδευτικά προσόντα 
λυκειακής και μετά-λυκειακής εκπαίδευσης5 εί-
ναι σημαντικά χαμηλότερη, στο 9,2%, και ακόμα 
χαμηλότερη είναι η ανεργία των αποφοίτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης6, που δεν ξεπερνάει το 
6,1% (Διάγραμμα 10).7
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4. Δηλαδή επίπεδα 0-2, σύμφωνα με την 8-βάθμια ταξινόμηση εκπαιδευτικών προσόντων ISCED 2011.
5. Επίπεδα ISCED 3-4.
6. Επίπεδα ISCED 5-8.
7. Περί το 8% των ανέργων δεν προσδιόρισε τα εκπαιδευτικά του προσόντα.
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γυναικείας ανεργίας
(15-24 ετών) προς 
συνολική γυναικεία 
ανεργία (15-64 ετών)

Αναλογία  
γυναικείας ανεργίας
προς συνολική  
ανεργία (15-64 ετών)
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Ωστόσο, στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανα-
μενόμενη σχέση εκπαιδευτικού επιπέδου και 
ανεργίας δεν φαίνεται να ισχύει. Όπως βλέπουμε 
στο αριστερό μέρος του Διαγράμματος 10, στην 
Ελλάδα «προστασία» από την ανεργία προσφέρει 
μόνο η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανεργία του 
εργατικού δυναμικού με εκπαίδευση έως και 
γυμνασίου ανέρχεται στο 29,3%, ενώ η ανεργία 
του εργατικού δυναμικού με λυκειακή και μετά-
λυκειακή εκπαίδευση αντί να είναι χαμηλότερη 
είναι υψηλότερη, στο 30,3%. Σε σχέση με τις δύο 
αυτές ομάδες, η ανεργία είναι σημαντικά χαμη-
λότερη στο εργατικό δυναμικό με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο  19,6%. Φαίνεται πως στην Ελ-
λάδα, σε αντίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
γενικότερα, η απόκτηση εκπαιδευτικών προσό-
ντων πέραν της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν 
συνιστά καθεαυτή κανενός είδους εξοπλισμό 
κατά της ανεργίας, και έχει νόημα μόνο ως απα-
ραίτητος ενδιάμεσος σταθμός προς την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Στρεφόμενοι στο πλέον δυναμικό τμήμα της 
αγοράς εργασίας, εξετάζουμε τη σχέση εκπαί-

δευσης-ανεργίας αναφορικά με τους νέους. 
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 11, σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, το ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24 
ετών) είναι ανάλογο με το επίπεδο εκπαίδευσής 
τους. Η ανεργία των νέων με έως και γυμνασιακή 
εκπαίδευση ανέρχεται στο 30,7%, με λυκειακή 
και μετά-λυκειακή εκπαίδευση στο 18,0%, και 
με τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα χαμηλότερα, 
στο 14,3%.8

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, η σχέση 
εκπαιδευτικού επιπέδου και ανεργίας δεν είναι 
ανάλογη, ούτε για το σύνολο του εργατικού δυ-
ναμικού, όπως είδαμε, ούτε για το νεανικό του 
τμήμα, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο Δι-
άγραμμα 11. Στο εργατικό δυναμικό 15-24 ετών η 
ανεργία των κατόχων έως και γυμνασιακής εκ-
παίδευσης ανέρχεται στο 50,5%, ενώ των κατό-
χων λυκειακής και μετά-λυκειακής εκπαίδευσης 
αντί για χαμηλότερη είναι λίγο υψηλότερη, στο 
53,3%. Τέλος, η ανεργία των νέων κατόχων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι μεν χαμηλότερη από 
τις δύο άλλες κατηγορίες, αλλά με μικρή μόνο 
διαφορά, στο 47,7%.
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Όπως διαπιστώνουμε, η Ελλάδα αποκλίνει σημα-
ντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά 
τη συσχέτιση εκπαιδευτικών προσόντων και ανερ-
γίας. Αξίζει να εξετάσουμε περαιτέρω πόσες και 
ποιες άλλες χώρες αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο για να δούμε πόσο μοναδική είναι η ελ-
ληνική περίπτωση. Το Διάγραμμα 12 απεικονίζει τα 
ποσοστά ανεργίας (15-64 ετών) ανά εκπαιδευτικό 
επίπεδο για κάθε χώρα της Ένωσης κατά το β’ τρί-
μηνο 2014.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 12 
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Εντύπωση προκαλεί η διαπίστωση ότι η Ελλάδα 
είναι η μοναδική χώρα της Ένωσης όπου το πο-
σοστό ανεργίας δεν μειώνεται όσο αυξάνεται το 
εκπαιδευτικό επίπεδο. Ως προς το εργατικό δυ-

ναμικό 15-24 ετών, η σχέση εκπαιδευτικού επι-
πέδου και ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το β’ τρίμηνο 2014 απεικονίζεται στο 
Διάγραμμα 13.
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Η ανεργία των νέων είναι χαμηλότερη όσο υψηλότε-
ρο είναι  το εκπαιδευτικό επίπεδο, σε όλες εκτός από 
τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Ρουμανία (βλ. Διάγραμμα 12).

Η ιδιαίτερη σχέση εκπαίδευσης-ανεργίας που δι-
απιστώνουμε στην περίπτωση της Ελλάδας είναι 
ενδεχομένως απόρροια της βαθιάς οικονομικής 
κρίσης και συνοδευτικών αναδιαρθρώσεων – στις 
επιχειρήσεις, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην 
αγορά εργασίας. Για να εξετάσουμε την υπόθεση 
αυτή στρεφόμαστε στη διαχρονική εξέλιξη της 
σχέσης εκπαίδευσης-ανεργίας στην Ελλάδα και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβάνοντας και 
την προ-κρίσης περίοδο. 

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 14, η ελληνική από-
κλιση ως προς τη σχέση εκπαίδευσης-ανεργίας δεν 
είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Και πριν από την κρίση, 
κάθε χρόνο η ανεργία του εργατικού δυναμικού με 
λυκειακή και μετά-λυκειακή εκπαίδευση ήταν υψη-
λότερη από την ανεργία αυτών με έως και γυμνα-
σιακή εκπαίδευση. Εάν συγκρίνουμε την περίοδο 
πριν και μετά το 2008, γίνεται σαφές ότι η κρίση δεν 
δημιούργησε την αποκλίνουσα σχέση εκπαίδευ-
σης-ανεργίας στην Ελλάδα, γιατί αυτή προϋπήρχε 
της κρίσης και γιατί η απόκλιση αυτή φαίνεται να 
έχει αμβλυνθεί παρά οξυνθεί μετά την κρίση. Χα-
ρακτηριστικά, το 2003 η ανεργία μεταξύ αυτών με 
λυκειακή και μετά-λυκειακή εκπαίδευση ήταν περί 
το 52% υψηλότερη από την ανεργία αυτών με έως 
και γυμνασιακή εκπαίδευση, ενώ έκτοτε η διαφορά 

μειώνεται και, μετά το 2008 κυμαίνεται περί το 13%.

Όσον αφορά τη διαχρονική σχέση της ανεργίας 
των νέων με το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στρεφόμαστε στο Δι-
άγραμμα 15. Συγκρίνοντας την περίπτωση της Ελ-
λάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαπιστώνουμε 
ότι η απόκλιση της ελληνικής περίπτωσης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα μεγαλύτερη ανα-
φορικά με τους νέους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, η 
ανεργία  των νέων είναι σημαντικά υψηλότερη με-
ταξύ των νέων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα 
από την ανεργία των νέων με μεσαία ή υψηλά προ-
σόντα, ενώ η ανεργία των νέων με υψηλά προσό-
ντα είναι χαμηλότερη, έστω κατά λίγο, από αυτήν 
των νέων με μεσαία προσόντα.  Στην Ελλάδα, πριν 
την κρίση η σχέση εκπαίδευσης-ανεργίας όχι μόνο 
αποκλίνει από την αναμενόμενη σχέση που συνα-
ντάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά, εμφανίζεται 
συχνά πλήρως αντιστραμμένη. Για παράδειγμα, 
στην Ελλάδα τα περισσότερα έτη από το 2004 έως 
το 2009 η ανεργία είναι υψηλότερη μεταξύ των 
νέων με υψηλά προσόντα, ακολουθούμενη από 
την ανεργία των νέων με μεσαία προσόντα, και 
με χαμηλότερη την ανεργία των νέων με χαμηλά 
προσόντα. Μετά την κρίση η ανεργία των νέων με 
χαμηλά προσόντα τείνει να συγκλίνει με αυτή των 
νέων με μεσαία προσόντα. Η ανεργία των νέων με 
υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα είναι χαμηλότερη 
από τις δύο άλλες κατηγορίες μόνο κατά το τελευ-
ταίο έτος της περιόδου, το 2013.
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4.  ΕΚΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ένα μεγάλο ποσοστό των νέων βρίσκεται εκτός αγο-
ράς εργασίας όχι επειδή έχει αποθαρρυνθεί από τις 
προοπτικές του στην αγορά εργασίας αλλά επειδή 
συνεχίζει τις σπουδές του. Επομένως, το πρόβλη-
μα ανεργίας των νέων ενδεχομένως αντανακλάται 
καλύτερα από έναν δείκτη που εξαιρεί τους νέους 
αυτούς. Ο δείκτης αυτός είναι το αγγλικό ακρω-
νύμιο ΝΕΕΤ— Not in Education, Employment, 
or Training, και αναφέρεται στους νέους που δεν 
έχουν εργασία αλλά ούτε και συνεχίζουν την εκπαί-
δευσή τους ή παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα 
κατάρτισης. Η μεγαλύτερη ομάδα που περιλαμβά-
νει ο όρος NEET είναι οι άνεργοι. Περιλαμβάνονται 
όμως οι άρρωστοι και τα άτομα με αναπηρία καθώς 
και τα άτομα που παρέχουν φροντίδα ή είναι παιδιά 
μεταναστών και άλλων μειονεκτούντων οικογε-
νειών. Άλλες  ομάδες που περιλαμβάνονται στους 
αδρανείς νέους είναι τα άτομα που επιλέγουν την 
σχόλη ή τη δημιουργική ενασχόληση με την τέχνη 
ή αυτοδιδασκαλία. 

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 16, οι διαστάσεις 
του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα ήταν μεγα-
λύτερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε.-28 και πριν τη 
κρίση, αλλά έτεινε να συγκλίνει με αυτόν. Μετά το 
ξέσπασμα της κρίσης, το φαινόμενο ξεκινάει μια 
αυξητική πορεία απόκλισης από τις σταθεροποιητι-
κές τάσεις στην Ε.Ε.-28. Από το 2014 και μετά εμφα-
νίζονται κάποια πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης.  

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 16 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΩΝ NEEtΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕυρΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

5. ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το πρόβλημα ανεργίας που αντιμετωπίζει η Ελ-
λάδα έχει πάρει διαστάσεις που απειλούν τις δυ-
νατότητες της οικονομίας να ανακάμψει και της 
κοινωνίας να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. 
Αναλύοντας επιμέρους διαστάσεις και όψεις 
της ανεργίας στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, αναδεικνύεται 
η επίπτωση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής 
κοινωνίας στην ανεργία, όπως ο γυναικείος και 
νεανικός της χαρακτήρας. Η σύγκριση των στοι-
χείων πριν και μετά την εκδήλωση της κρίσης 
αναδεικνύει την κάπως παράδοξη, εξισωτική 
επίδραση της κρίσης πάνω στα χαρακτηριστικά 
της ανεργίας:  αντί να επιτείνει τον έμφυλο και 
ηλικιακό της χαρακτήρα, οδηγώντας σε απόλυ-
ση των πιο ευάλωτων εργαζομένων (δηλ. γυναί-
κες και νεαρά άτομα), η κρίση φαίνεται να έχει 
πλήξει (αναλογικά) περισσότερο τους άνδρες και 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, πλήττοντας πε-
ρισσότερο κλάδους και διοικητικά κλιμάκια που 
κατείχαν σχεδόν αποκλειστικά άνδρες και άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, όπως π.χ. ο κλάδος των 
κατασκευών και διοικητικά στελέχη. Εάν όμως 
η κρίση στην Ελλάδα λειτούργησε «εκσυγχρο-
νιστικά» όσον αφορά τις διαφορές στα ποσοστά 
ανεργίας ανδρών-γυναικών και μεγαλύτερων-
νεότερων ατόμων, φάνηκε να επιτείνει παρά να 
αμβλύνει την άλλη ιδιομορφία της ελληνικής 
κοινωνίας, την ελλιπή προστασία της εκπαίδευ-
σης έναντι της ανεργίας. Ούτε η δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση εξασφαλίζει μικρότερα ποσοστά 
ανεργίας έναντι της πρωτοβάθμιας (όπως ήδη 
συνέβαινε και πριν την κρίση), αλλά ούτε πλέον 
και η τριτοβάθμια. Μετά την κρίση η ανεργία των 
νέων με χαμηλά προσόντα τείνει να συγκλίνει με 
αυτή των νέων με μεσαία προσόντα. Η ανεργία 
των νέων με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα είναι 
χαμηλότερη από τις δύο άλλες κατηγορίες μόνο 
κατά το τελευταίο έτος της περιόδου, το 2013.
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Πλευρές του φαινομένου 

της αδήλωτης απασχόλησης 
στην Ελλάδα

Απόστολος Χαρίσης
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1. ΕΙΣΑγωγΙΚΑ

Στο παρόν κείμενο επιδιώκεται μια πα-
ρουσίαση ορισμένων πλευρών του φαι-
νομένου της αδήλωτης-ανασφάλιστης 

εργασίας στην Ελλάδα. Ολοκληρωμένη και 
πλήρως τεκμηριωμένη εικόνα περί του μεγέθους 
της αδήλωτης απασχόλησης στην Ελλάδα δεν υπάρ-
χει, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο κατά την έρευνα 
να διαχωριστεί η αδήλωτη μισθωτή εργασία, τόσο 
από την αδήλωτη αυτοαπασχόληση (συμπεριλαμ-
βανομένης εδώ της κατηγορίας «βοηθοί στην οικο-
γενειακή επιχείρηση»), όσο και γενικότερα από την 
παραοικονομία, δηλαδή από το μέρος εκείνο της οι-
κονομικής δραστηριότητας στη χώρα που δεν κατα-
γράφεται και δεν συνυπολογίζεται στο επίσημο ΑΕΠ. 
Σύμφωνα με ένα σύντομο –και αρκετά ευρύ- ορισμό 
της τελευταίας, η παραοικονομία συνιστά ακριβώς 
τη διαφορά μεταξύ του πραγματοποιημένου και του 
επίσημου ή μετρούμενου, ή καταγραφόμενου ΑΕΠ1. 
Οι περισσότερες προσπάθειες προσέγγισης της αδή-
λωτης απασχόλησης στη χώρα έχουν γίνει κυρίως 
στο πλαίσιο της προσπάθειας εκτίμησης του μεγέ-
θους, της κλαδικής κατανομής και της δυναμικής της 
παραοικονομίας συνολικά, που αποτελούσε το κύριο 
αντικείμενο των σχετικών μελετών (ενώ η εκτίμηση 
της αδήλωτης απασχόλησης αποτελούσε το δευτε-
ρεύον). Συνεπώς, η βιβλιογραφία που υπάρχει σε ό,τι 
αφορά την αδήλωτη απασχόληση στην Ελλάδα μπο-
ρεί να χωριστεί σε δύο γενικές κατηγορίες: α) στις πη-
γές εκείνες που «αγγίζουν» έμμεσα το φαινόμενο της 
αδήλωτης απασχόλησης μέσα από τη μελέτη του 
φαινομένου της παραοικονομίας και β) στις πηγές 
που έχοντας ως κύριο αντικείμενο, είτε την προσέγ-
γιση συγκεκριμένων φαινομένων και προβλημάτων 
στην αγορά εργασίας, σε τοπικό, κλαδικό ή εθνικό 
επίπεδο, είτε την προσέγγιση του τρόπου ζωής συ-
γκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων, ομάδων και 
κατηγοριών του πληθυσμού, στην πορεία της έρευ-
νας «καταγράφουν» εν μέρει πτυχές του φαινομένου 
της αδήλωτης απασχόλησης στην Ελλάδα, πάντοτε 
στο μέτρο και τον βαθμό που η τελευταία συνδέεται 
με το ερευνώμενο αντικείμενο. Και στις δυο αυτές 
κατηγορίες πηγών η έμμεση προσέγγιση της αδήλω-
της εργασίας συνιστά μέρος μόνο ή δευτερεύουσα 

πλευρά των αποτελεσμάτων των δοσμένων ερευνών. 
Μια τρίτη κατηγορία αναφορών στο φαινόμενο της 
αδήλωτης απασχόλησης περιλαμβάνει τις εκθέσεις, 
δηλώσεις ή παρεμβάσεις συνδικαλιστικών και πολιτι-
κών φορέων και ακόμη ινστιτούτων και ερευνητικών 
κέντρων που στηρίζουν αυτούς τους φορείς (βλ. λ.χ. 
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, ΙΟΒΕ, ΠΟΚΟΚΠ, Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Λογιστών κ. ά.), όπου, όμως, συχνά απλώς 
επισημαίνεται το πρόβλημα, δίχως να παρέχονται 
εκτεταμένα στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποι-
ηθούν στην παρούσα προσπάθεια διερεύνησης της 
αδήλωτης απασχόλησης. Τέλος, υπάρχουν τα στοι-
χεία του ΣΕΠΕ και των κοινών ελέγχων ΣΕΠΕ-ΕΥΠΕΑ 
στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση και καταπο-
λέμηση του φαινομένου (Επιχειρησιακό Σχέδιο «Άρ-
τεμις»), τα οποία ωστόσο είναι αρκετά περιορισμένα 
λόγω της γνωστής υποστελέχωσης και έλλειψης δυ-
νατοτήτων ολοκληρωμένου ελέγχου του θεσμού της 
Επιθεώρησης Εργασίας. Σε αυτές τις κατηγορίες πη-
γών θα βασιστεί λοιπόν  το παρόν κεφάλαιο.

Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι, η σημερινή 
εξαιρετικά ισχυρή οικονομική κρίση, που έχει ήδη 
διαρκέσει έξι χρόνια στην Ελλάδα (και που μόνο το 
έτος 2014 εντοπίζονταν κάποια σημεία-ενδείξεις πι-
θανής μελλοντικής ανάκαμψης), δεν μπορεί παρά 
να έχει επηρεάσει σημαντικά τα φαινόμενα της πα-
ραοικονομίας και της αδήλωτης ή ανασφάλιστης 
εργασίας στη χώρα, όπως άλλωστε έχει επηρεάσει 
και κάθε πτυχή της συνολικής οικονομικής δραστη-
ριότητας και απασχόλησης. Είναι λογικό να υποτεθεί 
ότι υπάρχουν και εδώ αλλαγές και ότι προκύπτουν 
νέα ζητήματα και ανάγκες σχετικά με την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου (κάτι που αντανακλάται και στο 
παραπάνω αναφερόμενο επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα του Υπουργείου Εργασίας που ξεκίνησε ακριβώς 
καταμεσής της κρίσης). Σε ένα τοπίο απασχόλησης 
ριζικά διαφορετικό σε σχέση με λίγα χρόνια πριν, σε 
ένα περιβάλλον αισθητά μειωμένης οικονομικής 
δραστηριότητας, πρωτόγνωρα υψηλής ανεργίας και 
φτώχειας, τεράστιας φορολογικής επιβάρυνσης του 
μεγαλύτερου μέρους των νοικοκυριών και μεγάλων 
δημοσιονομικών προβλημάτων, η ενασχόληση και 
αντιμετώπιση φαινομένων όπως η αδήλωτη εργα-
σία γίνεται ακόμη πιο αναγκαία και επίκαιρη.
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1. Βλ. Ι. Σ. Βαβούρας, Γ. Α. Μανωλάς, Η παραοικονομία στην Ελλάδα και τον κόσμο. Προσέγγιση των βασικών πηγών του προβλήματος, Αθήνα 
2004, σ. 20. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατά καιρούς προσεγγίσεις που αφορούν είτε ξεχωριστά φαινόμενα της οικονομικής 
πραγματικότητας που «αγγίζουν» το ζήτημα της παραοικονομίας, είτε πλευρές και όψεις ενός και του αυτού φαινομένου. Ενδεικτι-
κά, ας αναφερθούν οι έννοιες της «σκιώδους οικονομίας», της «παράνομης οικονομικής δραστηριότητας», της «άτυπης οικονομί-
ας», της «εγκληματικής» κ. ά. Φυσικά, το πώς ορίζεται κάθε φορά ένα φαινόμενο έχει συνέπειες και στη λογική και τους τρόπους 
αντιμετώπισής του και αυτό αντανακλάται στους τρόπους αντιμετώπισης στις διάφορες χώρες και στο είδος των θεσμών που είναι 
αρμόδιοι γι’ αυτό (λ.χ. Επιθεώρηση Εργασίας, Οικονομική Αστυνομία κ.ο.κ.). Εδώ επιλέγεται αυτός ο διασταλτικός ορισμός, πρώτον 
γιατί είναι ο πιο απλός και ευρύς, δεύτερον διότι όλες εν τέλει οι εκδοχές «παρα»-οικονομικής δραστηριότητας έχουν ένα ουσιώδες 
–από οικονομικής άποψης- κοινό χαρακτηριστικό: την μη επίσημη καταγραφή, την φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.



2.  ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ φΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρό-
ντος κειμένου, μεγάλο μέρος της επιστημονικής 
ενασχόλησης σχετικά με την αδήλωτη απασχό-
ληση στην Ελλάδα εμπεριέχεται στην προσέγγι-
ση του φαινομένου της παραοικονομίας γενικά. 
Βεβαίως, το αντικείμενο του παρόντος είναι απο-
κλειστικά η αδήλωτη εργασία. Εντούτοις είναι, 
κατά τη γνώμη του γράφοντα, χρήσιμο να γίνει 
μια σύντομη συνοπτική αναφορά σε μερικές γενι-
κές πτυχές της μελέτης της παραοικονομίας στην 
Ελλάδα, προετοιμάζοντας τη διερεύνηση των 
πηγών σχετικά με την αδήλωτη εργασία καθεαυ-
τή (αφού, άλλωστε, η αδήλωτη εργασία τείνει να 
εξετάζεται ως πτυχή ή πλευρά της παραοικονομί-
ας γενικότερα).

Γενικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, η εκτίμηση του 
συνολικού μεγέθους της παραοικονομίας σε μια 
χώρα είναι δύσκολη. Ακόμη, όπως επισημαίνει 

ένας ερευνητής του φαινομένου στην Ελλάδα, 
«… οι ειδικοί δεν έχουν καταλήξει σε ένα γενικά 
αποδεκτό ορισμό της φοροδιαφυγής και της πα-
ραοικονομίας και οι ορισμοί που έχουν χρησιμο-
ποιηθεί παρουσιάζουν αδυναμίες και ασάφειες. 
Συχνά οι ερευνητές επιλέγουν έναν ορισμό που 
ταιριάζει καλύτερα στο ακριβές αντικείμενο της 
μελέτης τους. Γι’ αυτό παρατηρείται το φαινόμε-
νο έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες για 
τη μέτρηση της φοροδιαφυγής και της παραοι-
κονομίας να δίνουν εντελώς διαφορετικά απο-
τελέσματα όχι μόνο λόγω διαφορετικών τεχνι-
κών μέτρησης, αλλά κυρίως λόγω διαφορετικού 
ορισμού του φαινομένου που μελετούν»2. Εκτός 
λοιπόν από τις θεωρητικές διαφορές, υπάρχει και 
ασυμφωνία μεταξύ των ερευνητών όσον αφορά 
τη μεθοδολογία μέτρησής της, αλλά και τα συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα της τελευταίας. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις 
που έχουν γίνει (μέχρι το 2009) όσον αφορά το 
μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ υΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑρΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη Εκτίμηση μεγέθους της παραοικονομίας

Παυλόπουλος Π., Η παραοικονομία στην Ελλάδα: Μια 
πρώτη προσέγγιση, ΙΟΒΕ, 
Ειδικές μελέτες Νο 17, Αθήνα 1987

30% του ΑΕΠ το 1984, 28,6% το 1986

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ., Η οικονομία 
της παραοικονομίας στην Ελλάδα, Αθήνα 1990

4,5% του αστικού ΑΕΠ το 1970, 
11% το 1980, 25% το 1985

Βαβούρας, Καραβίτης, Τσούχλου, 
Μια έμμεση μέθοδος εκτίμησης του μεγέθους 
της παραοικονομίας και εφαρμογή της 
στην περίπτωση της Ελλάδος, στο Ι. Βαβούρας 
(επιμ.), Παραοικονομία, Αθήνα 1990

25,9% του ΑΕΠ το 1960, 22,8% το 1970, 
23% το 1980, 31,6% το 1988

Κανελλόπουλος Κ., Κουσουλάκος Ι., 
Ράπανος Β., Παραοικονομία και φοροδιαφυγή: 
Μετρήσεις και οικονομικές επιπτώσεις, ΚΕΠΕ, 
Εκθέσεις, Νο 15, Αθήνα 1995

27,6% του ΑΕΠ το 1982, 34,6% το 1988

α)  F. Schneider & D. Enste, “Shadow Economies: Size, 
Causes and Consequenses”, Journal 
of Economic Literature, March 2000,

β) Schneider & Klingmair (2004)
γ) Schneider (2009)

α)  29,6% του ΑΕΠ το 1994-1995, 
30,1% το 1996-1997

β) 28,6% το 2000
γ) 25,0% το 2009
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2. Ν. Τάτσος κ. ά., Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Αθήνα 2001, σ. 39.



Μελέτη Εκτίμηση μεγέθους της παραοικονομίας

G. Manolas & I. Vavouras, “The Underground 
Economy in Greece: An Estimation Using The Demand 
for Money Approach”, Cyprus Journal 
of Science and Technolog, vol. 3, No 2, 2001

33,9% του ΑΕΠ το 1961, 28,7% το 1970, 
30,5% το 1980, 33,1% το 1990 
και 29,1% το 1998

Ν. Τάτσος, Δ. Χριστοδούλου, Αλ. Τραγάκη, 
Β. Μανίκα, Ι. Γκάνου, Παραοικονομία 
και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, ΙΟΒΕ, Αθήνα 2001

26,1% του ΑΕΠ το 1960, 
28,3% το 1970, 28,3% το 1980 
 32,3% το 1990 και 36,7% το 1997

CESifo, 2003, at http://cesifo.de 26% του ΑΕΠ ΤΟ 1994, 28,5% το 2001/2002

Πηγές:	1.	Ι.	Σ.	Βαβούρας,	Γ.	Α.	Μανωλάς,	Η παραοικονομία στην Ελλάδα και τον κόσμο. Προσέγγιση των βασικών πτυχών 
του προβλήματος,	Αθήνα	2004.

2.	Α.	Μπιτζενής,	Ελευθεροτυπία,	Ειδικό	αφιέρωμα	για	Παραοικονομία,	«Εμφανίζεται όταν δεν εφαρμόζονται οι νό-
μοι»,	Σάββατο	20	φεβρουαρίου	2010.

Από τον Πίνακα 1 προκύπτει αυτό που σημειώθη-
κε πιο πάνω, ότι δηλαδή οι εκτιμήσεις των ερευ-
νητών για το μέγεθος της παραοικονομίας, αλλά 
και για την τάση εξέλιξής του (αν δηλαδή τείνει να 
αυξάνεται ή να μειώνεται διαχρονικά) ποικίλλουν3. 
Ωστόσο, όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι το 
ποσοστό της παραοικονομίας στην Ελλάδα είναι 
σταθερά το υψηλότερο στην «παλιά» ή «δυτική» 
Ε.Ε., εξαιρουμένων δηλαδή των νεοεισελθουσών 
χωρών της ανατολικής Ευρώπης. Από τη σύγκριση 
με το εκτιμούμενο ύψος της παραοικονομίας σε 
άλλες χώρες, φαίνεται να υπάρχει μια «εκλεκτική 
συγγένεια» με ορισμένες άλλες χώρες της νότιας 
Ευρώπης, κάτι που ενδεχομένως υποδηλώνει συ-
νάφειες μεταξύ του τύπου και του ρυθμού ανά-
πτυξης που ακολούθησαν και κυρίως υποδηλώνει 
κάποιες πλευρές της θέσης τους στον διεθνή κα-
ταμερισμό οικονομικής δραστηριότητας και ερ-
γασίας. Είναι ενδεικτικό ότι μια ομάδα χωρών που 
περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, 
την Ισπανία και την Πορτογαλία παρουσιάζεται με 
υψηλή παραοικονομική δραστηριότητα σε κοντι-
νά μεταξύ τους επίπεδα και διαχρονικά. Ωστόσο, 
οι συνάφειες αυτές δεν πρέπει να οδηγούν σε μη-
χανιστικές ταυτίσεις. Για παράδειγμα, στην ίδια 
ομάδα, όσον αφορά το εκτιμώμενο μέγεθος της 
παραοικονομίας, φέρεται να ανήκει και το Βέλγιο 
που, γενικά, είθισται να τοποθετείται σε διαφορε-
τική από τις μεσογειακές χώρες θέση στις διάφο-
ρες ταξινομήσεις των χωρών της Ε.Ε. (όντας και 
ιδρυτικό κράτος-μέλος της Κοινότητας, από την 

εποχή της ΕΚΑΧ κιόλας), ενώ, ταυτόχρονα, σχετικά 
υψηλό μέγεθος παραοικονομίας παρουσιάζουν 
και χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία. Είναι 
προφανές, λοιπόν, ότι το φαινόμενο της παραοι-
κονομίας δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί και να 
διερευνηθεί με όμοιο τρόπο σε όλες τις χώρες και 
προϋποθέτει μάλλον την επισταμένη προσέγγιση 
της ιστορικά συγκεκριμένης πορείας ανάπτυξης 
της κάθε ξεχωριστής χώρας.

Γενικά, οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι ο 
ανεπίσημος, ή «σκιώδης», ή παραοικονομικός τομέ-
ας σε μια χώρα συνδέεται με χαρακτηριστικά όπου:

■  η πλειονότητα των επιχειρήσεων του δευ-
τερογενή και τριτογενή τομέα είναι μικρού 
μεγέθους,

■  η διαδικασία της εκβιομηχάνισης, είτε δεν 
έχει προχωρήσει αρκετά, είτε προχώρησε με 
ρυθμούς και τρόπους ώστε να μη συνδυα-
στεί η μείωση της απασχόλησης στον πρω-
τογενή τομέα με αντίστοιχη αύξηση στο 
δευτερογενή,

■  η ιστορική διαδικασία ανάπτυξης της δο-
σμένης χώρας δεν οδήγησε σε μια πολύ 
εκτεταμένη και γρήγορη μείωση της αυτο-
απασχόλησης και αντίστοιχη αύξηση της 
μισθωτής απασχόλησης,

■  η ροπή για κατανάλωση εισαγόμενων βιομη-
χανικών προϊόντων, έναντι των αντίστοιχων 
εγχωρίων είναι ιδιαίτερα υψηλή,
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3. Για μια συνοπτική αναφορά στις μεθοδολογίες εκτίμησης της παραοικονομίας γενικά και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, βλ. Βαβούρας 
& Μανωλάς, 2004, ό. π., σσ. 29-38 και 43-48.



■  ο κρατικός τομέας δεν έχει παρουσιάσει την 
απαραίτητη οργάνωση για να εξασφαλίσει 
αποτελεσματική και προγραμματισμένη πα-
ρέμβαση, στον χώρο της παραγωγής και της 
διάθεσης των προϊόντων,

■  η νέα τεχνολογία δεν παράγεται στο εσωτε-
ρικό της χώρας και γενικά η εφαρμογή της 
εισαγόμενης είναι βραδεία και ασυνεχής,

■  όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο ση-
μείο, η αγροτική έξοδος δεν συνδυάστηκε 
με παράλληλη δημιουργία ευρείας απασχό-
λησης στη βιομηχανία, έτσι ώστε το «απε-
λευθερωμένο» από τη γεωργία και διαθέσι-
μο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στράφηκε 
αναγκαστικά προς τον τομέα των υπηρεσι-
ών, ο οποίος γι’ αυτό απόκτησε σταδιακά 
έντονο παρασιτικό χαρακτήρα4.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που ευνοούν την 
εμφάνιση και ανάπτυξη παραοικονομικής δρα-
στηριότητας ισχύουν όλα στην περίπτωση της 
ελληνικής οικονομίας και της συγκεκριμένης ιστο-
ρικής ανάπτυξής της. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
αφορούν τη διαμόρφωση ενός γενικού ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την εμφάνιση, μακρόχρονη 
ύπαρξη και ανάπτυξη ενός εκτεταμένου ανεπίση-
μου ή «παραοικονομικού» τομέα δραστηριότητας 
στο πλαίσιο της οικονομίας μιας χώρας. Περαιτέ-
ρω παράγοντες και φαινόμενα που ενισχύουν την 
τάση για παραοικονομική δραστηριότητα συνι-
στούν οπωσδήποτε το μέγεθος και οι τάσεις εξέλι-
ξης της ανεργίας, η τάση εξέλιξης και διευθέτησης 
του «έμμεσου» τμήματος του μισθού (δηλαδή, 
του λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστους», που 
ευνοεί το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής) και 
η νομοθεσία που διέπει την κοινωνική ασφάλιση, 
η φορολογική πολιτική της χώρας, η υφιστάμενη 
κατάσταση και οι τάσεις στις συλλογικές και ατο-
μικές εργασιακές σχέσεις (καθώς και το νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο του τις διέπει), τα μεταναστευτι-
κά ρεύματα από και προς τη συγκεκριμένη χώρα 

και ο βαθμός και ο τρόπος ένταξης και αφομοίω-
σης των μεταναστών στην κοινωνία και την απα-
σχόληση. Όπως προαναφέρθηκε, τα χαρακτηρι-
στικά που συντελούν στην ύπαρξη εκτεταμένης 
παραοικονομικής δραστηριότητας ισχύουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα σε σύγκριση με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες: μεγάλο μερίδιο απασχό-
λησης στον πρωτογενή τομέα, πολύ μεγάλο στον 
τριτογενή – δίχως το ενδιάμεσο παρατεταμένο 
χρονικά πέρασμά του από τον δευτερογενή, μεγά-
λο μερίδιο αυτοαπασχόλησης (υπερδιπλάσιο του 
μέσου όρου της «παλιάς» Ε.Ε.). Στα διαρθρωτικά 
αυτά ιστορικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να προ-
στεθούν τα πρωτόγνωρα ρεύματα οικονομικής 
μετανάστευσης προς τη χώρα την τελευταία εικο-
σαετία και τέλος η επίσης πρωτόγνωρη απότομη 
μεγάλη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας 
και η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας και της 
φτώχειας στη διάρκεια της παρούσας ακόμη οικο-
νομικής κρίσης, ιδιαίτερα από το 2009 και μετά.

Σε σύνδεση με τα παραπάνω, μπορεί να γίνει και 
μια παράθεση άμεσων αιτιών της εμφάνισης πα-
ραοικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με πη-
γές της υφιστάμενης βιβλιογραφίας5, οι άμεσες 
αιτίες απόκρυψης οικονομικών δραστηριοτήτων 
μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:

■  Στην αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης 
(φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή), καθώς 
και άλλων επιβαρύνσεων που απορρέουν 
από την ισχύουσα νομοθεσία.

■  Στην παραγωγή και διακίνηση παράνομων 
αγαθών και υπηρεσιών (ναρκωτικά, λαθρε-
μπόριο, τοκογλυφία κ.λπ.).

■  Στη χαμηλή φορολογική ηθική ή στον πε-
ριορισμένο βαθμό αποδοχής της κρατικής 
εξουσίας.

■  Στον ρόλο του κράτους (εδώ εννοείται η κα-
τεύθυνση της κρατικής πολιτικής σχετικά με 
την παραοικονομία. Η τελευταία, σε ορισμέ-
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4. Βλ. Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα (β΄ έκδοση), Αθήνα 1991, σ. 59. Βλ. επίσης και Ν. Τάτσος, 
ό. π., σ. 152, όπου αναφέρεται μάλιστα και σχετικά με το κυρίως θέμα μας εδώ, δηλαδή την αδήλωτη απασχόληση, το εξής: «Συ-
μπερασματικά επισημαίνεται ότι στο σύνολό της, η παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα έχει αποκτήσει μια σειρά χαρακτηριστι-
κών που αποτελούν κράμα ενισχυτικών, για την αδήλωτη απασχόληση, παραγόντων: συγκριτικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
του πρωτογενή τομέα στη συνολική απασχόληση, αργή διαδικασία ανάπτυξης και ενίσχυσης της βιομηχανικής παραγωγής που 
παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά απορρόφησης εργατικού δυναμικού, ραγδαία και σε σύντομο διάστημα ανάπτυξη του τριτογενή 
τομέα που απασχολεί περισσότερο του 50% του συνόλου των απασχολουμένων παράλληλα με τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα 
του ποσοστού των αυτοαπασχολουμένων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η απασχόληση, έτσι όπως καταγράφεται από τις επίση-
μες υπηρεσίες, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα». Ας σημειωθεί ότι βλέπουμε εδώ μια έντονη συνάφεια μεταξύ παραοι-
κονομίας γενικά και αδήλωτης εργασίας όσον αφορά ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις τους.

5. Βλ. Ι. Βαβούρας, Α. Κούτρης, Παραοικονομία: Η έκταση του φαινομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Αθήνα 1991, καθώς και OECD, 
Measuring the Non-Observed Economy – A Handbook, Paris 2002 (αναφέρεται στο Ι. Βαβούρας, Γ. Μανωλάς, ό. π., σ. 21-23).



νες περιπτώσεις, μπορεί να γίνεται ανεκτή ή 
και να ενθαρρύνεται από την πολιτική του 
κράτους για λόγους που έχουν να κάνουν με 
την αντιμετώπιση της ανεργίας, την βελτίωση 
της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών κ. ά.).

Θα μπορούσε ίσως κανείς να συμπληρώσει στα πα-
ραπάνω άμεσα αίτια της παραοικονομίας και την 
αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους 
(και όχι μόνο των υπηρεσιών καταγραφής, όπως 
απορρέει εμμέσως από το τρίτο και το τέταρτο ση-
μείο πιο πάνω) να παρακολουθήσουν τα τεκταινό-
μενα και να επιβάλουν την τήρηση της νομοθεσίας. 
Μέχρι και την περίοδο της κρίσης, η παραοικονο-
μία στην Ελλάδα γινόταν ανεκτή ως ένα διαχρονικό 
στοιχείο της συνολικής οικονομικής δραστηριότη-
τας στη χώρα που, σε ένα βαθμό, έτεινε να ευνοεί 
ίσως την τελευταία. Στον καιρό της κρίσης, όταν 
τα δημοσιονομικά περιθώρια γίνονται ασφυκτικά, 
το πρόβλημα της παραοικονομίας και της αδήλω-
της και ανασφάλιστης εργασίας αποκτά κρίσιμες 
διαστάσεις. Η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυ-
γή έχουν πλέον μεγαλύτερες επιπτώσεις από πριν. 
Ταυτόχρονα όμως, στον βαθμό που η παραοικονο-
μία συνιστά σημαντική ιστορική μορφή οικονομι-
κής ευελιξίας στη χώρα, προκύπτει ένα προφανές 
δίλημμα (υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με λεξικά της 
ελληνικής, δίλημμα είναι μια φράση αποτελούμενη 
από δυο προτάσεις που και με τις δύο βγαίνει κανείς 
ζημιωμένος): Όταν καταπολεμάται η παραοικονο-
μία και η αδήλωτη/ανασφάλιστη εργασία, εμποδί-
ζεται ταυτόχρονα και μια δυνατότητα ή ένα μέρος 
οικονομικής ευελιξίας και άρα οικονομικής ανάπτυ-
ξης όταν είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Από 
την άλλη, όταν δεν αντιμετωπίζεται η φοροδιαφυ-
γή και εισφοροδιαφυγή, που είναι αποτελέσματα 
της παραοικονομίας, μεγαλώνει το δημοσιονομικό 

πρόβλημα και μειώνεται η δυνατότητα χρηματοδό-
τησης της οικονομικής  ανάπτυξης, της στήριξης 
των ασφαλιστικών ταμείων, της πρόνοιας κ.ο.κ. Το 
δίλημμα ή αδιέξοδο είναι αντικειμενικό και, κατά τη 
γνώμη του γράφοντα, αντανακλάται στις ασκούμε-
νες σήμερα πολιτικές.

3.  ΛΙγΑ ΛΟγΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 
ΤΗΣ ΑΔΗΛωΤΗΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ/  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι δυσκολίες στην ενασχόληση με το φαινόμενο 
της αδήλωτης εργασίας ξεκινούν από πολύ νω-
ρίς, αφού δεν υπάρχει κάποιος γενικά αποδεκτός 
ορισμός για το τι σημαίνει ο όρος αδήλωτη εργα-
σία6, λόγω των διαφορετικών νομικών πλαισίων 
που ρυθμίζουν την οικονομική δραστηριότητα 
και την αγορά εργασίας σε κάθε ξεχωριστή χώρα, 
που έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα σύμφωνα 
με την ιδιαίτερη ιστορική πορεία της χώρας. Αυτό 
ισχύει σε όλον τον κόσμο, αλλά και στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης7. Ο λόγος γι’ αυτό είναι 
ότι προφανώς εδώ δεν πρόκειται για έναν ορι-
σμό που μπορεί να εξάγεται αποκλειστικά από 
τον σκληρό πυρήνα της πολιτικής οικονομίας, 
αλλά από τη νομική διευθέτηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και της αγοράς εργασίας στο 
εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον (όπως άλλωστε 
γίνεται και με το φαινόμενο της παραοικονομί-
ας γενικότερα: από στενά οικονομικής άποψης 
δεν υπάρχει «παραοικονομία», ούτε «αδήλωτη 
εργασία», δεν πρόκειται για αυστηρά οικονομι-
κές κατηγορίες αλλά περισσότερο για νομικές 
μορφές διευθέτησής τους, αφού στην πραγμα-
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6. Σε μια από τις νεότερες μελέτες για την αδήλωτη εργασία (Καψάλης Α., Η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα: Αξιολόγηση των 
σύγχρονων μέτρων καταπολέμησης του φαινομένου, Μελέτες/Τεκμηρίωσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, Ιανουάριος 2015, σ. 9) αναφέ-
ρεται: «Στην ελληνική περίπτωση, ελλείψει σαφούς ορισμού για το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και με βάση τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και τα εθνικά χαρακτηριστικά, οι σχετικές καταγραφές και αναφορές περιορίζονται κατά κανόνα στην πλήρως 
αδήλωτη εργασία και δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των μη δηλωθέντων εκφάνσεων ή αδήλωτων τμημάτων/μερών της εργα-
σίας των μισθωτών της χώρας. Για τον λόγο αυτό οι έννοιες αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία ταυτίζονται (στη θεωρία αλλά 
και στα επίσημα στοιχεία), μολονότι μια ασφαλισμένη τυπικά εργασία μπορεί να μην είναι ορθά ή απολύτως ασφαλισμένη, για 
παράδειγμα με κριτήριο το ύψος του νόμιμου μισθού (εργόσημο), τον φορέα ασφάλισης (ΟΓΑ αντί για ΙΚΑ) ή τον πραγματο-
ποιηθέντα χρόνο εργασίας (υπερωρίες). Επιπλέον, η νόμιμη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η κανονικοποίηση όλων 
των ακραίων μορφών ευέλικτης απασχόλησης δένει πλέον τα χέρια των στελεχών των ελεγκτικών μηχανισμών, που πολλές 
φορές αδυνατούν να αξιολογήσουν και να καταγράψουν φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, είτε γιατί η σχέση εργασίας είναι τυ-
πικά σύννομη (μπλοκάκι) είτε γιατί στερούνται δικαιοδοσίας (μισθωτοί εργάτες γης)». Σε αυτό το σημείο, ίσως έχει σημασία να 
αναφερθεί ότι στο διάστημα από τον Μάρτη ως τον Ιούλη του 2015 είχε συσταθεί, υπό την αιγίδα του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου 
Εργασίας, μια Επιτροπή για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Ένας 
από τους στόχους που τέθηκαν από αυτή την επιτροπή ήταν ακριβώς η διαμόρφωση ενός ορισμού της αδήλωτης εργασίας, 
προφανώς τέτοιου που να «λύνει τα χέρια» των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπισή της.

7. Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια Έκθεση 2007, σ. 317-320 και ιδιαίτερα Πίνακας 25 στη σ. 319, 
όπου παρουσιάζονται οι εκδοχές του ορισμού της αδήλωτης εργασίας σε κάθε χώρα της Ε.Ε.



τικότητα και αυτές οι μορφές εντάσσονται στις 
υφιστάμενες οικονομικές σχέσεις)8. Για λόγους 
ευκολίας και κοινής συνεννόησης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει υιοθετήσει έναν ορισμό, σύμφωνα 
με τον οποίο «αδήλωτη εργασία είναι κάθε αμει-
βόμενη δραστηριότητα που είναι νόμιμη ως προς 
τη φύση της, αλλά δεν δηλώνεται στις δημόσιες 
αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών που 
ισχύουν στο ρυθμιστικό σύστημα των κρατών 
μελών»9. Σύμφωνα με την πηγή από την οποία 
αντλούμε εδώ, «ο ορισμός αυτός παραπέμπει 
στην έννοια της «κρυμμένης απασχόλησης» την 
οποία είχε εισαγάγει ο ΟΟΣΑ, περιγράφοντάς την 
ως την απασχόληση που «αν και δεν είναι καθαυ-
τή παράνομη, δεν έχει δηλωθεί σε μια ή περισ-
σότερες διοικητικές αρχές»10. Έτσι, σε κάθε ξε-
χωριστή χώρα υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι και 
διοικητικές αρχές που εξετάζουν πτυχές αυτού 
που γίνεται κατανοητό σαν «αδήλωτη εργασία».

Στην ελληνική πραγματικότητα ως αδήλωτη ερ-
γασία ορίζεται κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί 
στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, επομένως 
ταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο με την φοροδιαφυγή 
και κυρίως με την εισφοροδιαφυγή, κατ’ αναλογίαν 
και πάλι με την αντίληψη περί «παραοικονομίας». 
Ως πιο ικανοποιητική, κατά τη γνώμη του γράφο-
ντα, και πιο κοντινή προς τον ορισμό της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, μπορεί να αναφερθεί μια ακόμη 
προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισμού της 
αδήλωτης εργασίας, σύμφωνα με την οποία, ως τέ-
τοια ορίζεται «η απασχόληση (κύρια ή δευτερεύου-
σα) η οποία, αν και δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομη, 
δεν έχει δηλωθεί σε μια ή περισσότερες κρατικές 
υπηρεσίες (αρμόδιες διοικητικές αρχές) στις οποί-
ες θα έπρεπε να καταστεί γνωστή, οδηγώντας στην 
παραβίαση των θεσμικών ρυθμίσεων, τη φοροδι-
αφυγή και την αποφυγή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης»11, ενώ διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται 
από αυτή δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο κ. 
ά. Έτσι, η αδήλωτη απασχόληση φαίνεται ότι αφο-
ρά τη σύγχρονη διευθέτηση της οικονομικής δρα-
στηριότητας σε επίπεδο χώρας και αγγίζει ιδιαίτερα 
τη δημοσιονομική εθνική πολιτική.

Η μια πλευρά, λοιπόν, του φαινομένου της αδήλω-
της απασχόλησης αφορά την αποφυγή φόρων και 
εισφορών προς το κράτος, τις κοινωνικές δαπάνες, 
την κοινωνική ασφάλιση κ.τ.λ. και εξετάζεται με τη 

λογική που εξετάζεται και η παραοικονομία γενικό-
τερα, δηλαδή σε σχέση με τις δημοσιονομικές συ-
νέπειές της. Μια δεύτερη πλευρά αφορά τη «νόθευ-
ση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων», 
αφού η μη απόδοση των φόρων και εισφορών στο 
κράτος δημιουργεί αθέμιτο πλεονέκτημα για τις 
επιχειρήσεις που φορο- και εισφορο-διαφεύγουν, 
σε βάρος των υπολοίπων. Και μια τρίτη πλευρά της 
αδήλωτης εργασίας συνίσταται στην ασφαλιστική 
υποβάθμιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 
αυτές που στερούνται ασφάλισης και κοινωνικής 
περίθαλψης, περιορίζονται οι δυνατότητες μελ-
λοντικής συνταξιοδότησής τους κ.ο.κ. Φυσικά, 
υπάρχει μια ολόκληρη κλίμακα παραβάσεων και 
παραβιάσεων εδώ (πλήρης ή μερική παρακράτηση 
αναλογούντων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, 
άρα πλημμελής ή και καθόλου ασφάλιση των εργα-
ζομένων, απόκρυψη ημερών εργασίας κ.τ.λ).

Ακόμη, πρέπει να διαχωριστεί η αδήλωτη εργασία 
αυτοαπασχολουμένων, ή και υψηλόβαθμων στε-
λεχών του ιδιωτικού τομέα από τη μια πλευρά και 
απλών μισθωτών, από την άλλη. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση (αυτοαπασχολούμενων και υψηλόβαθ-
μων στελεχών ιδιωτικού τομέα) είναι γνωστό ότι 
διαχρονικά υπήρχε το φαινόμενο της πλημμελούς 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοι-
χα ασφαλιστικά ταμεία και πλημμελούς δήλωσης 
της συνολικής εργασιακής δραστηριότητάς τους 
(ιδιαίτερα στους ασφαλισμένους στο ΤΕΒΕ αυτο-
απασχολούμενους). Στην περίπτωση των απλών 
εργατοϋπαλλήλων επίσης υπήρχε το φαινόμενο με-
ρικής απόκρυψης, σε συμφωνία με τον εργοδότη, 
μέρους της παρεχόμενης εργασίας (αν επρόκειτο 
για κύρια εργασιακή δραστηριότητα) ή και πλήρους 
απόκρυψης της σχέσης εργασίας (κυρίως αν επρό-
κειτο για δευτερεύουσα δραστηριότητα - «δεύτε-
ρη δουλειά»), ιδιαίτερα όταν οι επιπλέον εισφορές 
δεν θα συντελούσαν σημαντικά στις μελλοντικές 
συντάξεις τους. Στην περίπτωση, βέβαια, πολλών, 
ιδιαίτερα αλλοδαπών, εργαζομένων, κυρίως από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά, η κατάστα-
ση ήταν εξολοκλήρου διαφορετική: συχνά επρό-
κειτο για πλήρη απόκρυψη εξαρτημένης εργασίας 
και για εμφάνιση ακόμη και επιχειρήσεων και ενός 
ολόκληρου τομέα «ανεπίσημης» ή «σκιώδους» οι-
κονομίας, κάποιες φορές και εντελώς παράνομης, 
με βάση την εργατική νομοθεσία, που «δεν φαινό-
ταν πουθενά».
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8. Εκτός από τις περιπτώσεις που η μαύρη εργασία ταυτίζεται με μορφές δουλείας, δηλαδή με μορφές παρεκβατικές για το υφι-
στάμενο σύστημα κοινωνικών σχέσεων.

9. Βλ. ό. π., σ. 318.
10. Ό. π.
11. Βλ. Τάτσος, ό. π., σσ. 132-133.



Η αδήλωτη εργασία ως φαινόμενο συνδέεται και 
αλληλεπιδρά με τη συνολική απασχόληση και 
αγορά εργασίας. Η μόνιμη τάση και επιδίωξη 
από πλευράς της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, 
και πριν από την κρίση, για μείωση των μισθών, 
του λεγόμενου «κόστους εργασίας», ξεκινά από 
την πίεση για μείωση του λεγόμενου «μη μισθο-
λογικού κόστους» (ή «έμμεσου εργατικού κό-
στους»), δηλαδή, πρωταρχικά των εργοδοτικών 
εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και 
των αποζημιώσεων απόλυσης κ.ά. Επιπλέον, η 
τάση για «απελευθέρωση» των εργασιακών σχέ-
σεων μέσω των μορφών ευέλικτης απασχόλη-
σης, ένα δεδομένο των τελευταίων δεκαετιών, 
είναι πιθανό ότι διευκολύνει την παραβατικό-
τητα στην εργατική νομοθεσία (είναι γνωστές 
πολλές περιπτώσεις που εργαζόμενοι υπογρά-
φουν σύμβαση μερικής απασχόλησης και στην 
πραγματικότητα εργάζονται περισσότερες ώρες, 
ή περιπτώσεις που υπογράφουν ότι λαμβάνουν 
αμοιβές υψηλότερες από τις πραγματικές· κα-
ταστάσεις που είναι πολύ δύσκολο να αποκα-
λυφθούν από την Επιθεώρηση Εργασίας, αφού 
προϋποθέτουν καταγγελία που είναι όμως αφ’ 
ενός δύσκολο να γίνει από τον εργαζόμενο λόγω 
της απειλής-εκβιασμού της απόλυσης και αφ’ 
ετέρου είναι δύσκολο να αποδειχθεί εφ’ όσον ο 
εργαζόμενος έχει ήδη υπογράψει πως έχει πάρει 
παραπάνω μισθό) και όσον αφορά την αδήλωτη 
εργασία. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 
επιχειρήσεων κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύ-
σκολα, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις κλάδων που πλήττονται έντονα.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι φορείς που εκπροσω-
πούν εργοδότες και εργαζόμενους διατυπώνουν 

διαφορετικές απόψεις για την αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 
συμφέροντά τους. Οι εργοδοτικοί φορείς που 
εκφράζουν τις μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν 
λόγο βασικά για την ανάγκη σημαντικής μείωσης 
των εργοδοτικών εισφορών ή και των μισθών γε-
νικότερα και για αντισταθμιστικά μέτρα (όπως 
μείωση της φορολογίας) υπέρ των επιχειρήσε-
ων ώστε να έχουν κίνητρο να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμε-
νους και τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, 
καθώς και, στη βάση των παραπάνω, ενίσχυση 
των μηχανισμών ελέγχου και καταπολέμησης 
της αδήλωτης εργασίας. Οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες σε κλάδους που 
πλήττονται έντονα από τον ανταγωνισμό και την 
κρίση, ζητούν επίσης μείωση της φορολογί-
ας και αντισταθμιστικά μέτρα υπέρ τους για να 
ανταπεξέλθουν· η παραβατικότητα για αυτές εί-
ναι ένας τρόπος για ν’ αντέξουν στην πίεση των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων και ομίλων επιχει-
ρήσεων και στην απόσπαση από αυτούς όλο και 
μεγαλύτερων μεριδίων της αγοράς (και αυτή η 
παραβατικότητα φαίνεται πως ήταν διαχρονικά 
ανεκτή από το κράτος). Έτσι, οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις συχνά αξιοποιούν τις δυσκολίες των «μι-
κρών» ώστε να πιέσουν για γενικότερες θεσμικές 
αλλαγές υπέρ τους12. Για τους εργαζόμενους και 
τους φορείς τους, οι διεκδικήσεις αντικειμενικά 
είναι αναγκαστικά μονοσήμαντες13. Το συλλογι-
κό, βασικό και μακροπρόθεσμο συμφέρον τους 
έγκειται αναγκαστικά στην πάταξη της αδήλω-
της-ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και στη μη 
μείωση ή στην αύξηση των εργοδοτικών ασφα-
λιστικών εισφορών και της φορολογίας των 

72

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014

12. Αυτή είναι μια μόνιμη πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης 
εισάγονται από τις μικρές επιχειρήσεις και τελικά γενικεύονται ευνοώντας κυρίως τις μεγάλες. Σε πολλές περιπτώσεις δε, αλ-
ληλεπιδρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία δευτερεύουσας αγοράς εργασίας 
στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης μέσω υπεργολαβιών. Σε πολλές περιπτώσεις, η ακόμη και αδήλωτη εργασία στο πλαίσιο 
της μικρής εργολαβικής επιχείρησης συνιστά σημαντικό μέρος της ευελιξίας του εργατικού δυναμικού στο συνολικό πλαίσιο 
λειτουργίας της μεγάλης επιχείρησης, σε τομείς όπως η καθαριότητα ή βοηθητικές εργασίες (που παλιά εντάσσονταν άμεσα 
στη μεγάλη επιχείρηση). Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά. 
Τα συνολικά έξοδα για εργατική δύναμη μειώνονται για τη μεγάλη επιχείρηση και, το κυριότερο μακροπρόθεσμα, η συνολική 
κατάσταση της αγοράς εργασίας τείνει να γίνεται φθηνότερη για αυτήν. Ταυτόχρονα, για την όποια παραβατικότητα της εργα-
τικής νομοθεσίας δεν εγκαλείται η μεγάλη επιχείρηση, αλλά η μικρή ενώ, συν τοις άλλοις, οι δυσκολίες της μικρής επιχείρησης 
που την οδηγούν στην αδήλωτη εργασία και τις παραβάσεις μπορεί να αποτελέσει όχημα συνολικής διεκδίκησης φορολογι-
κών ελαφρύνσεων και μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που τελικά θα ωφελήσει τη μεγάλη επιχείρηση.

13. Εδώ γίνεται αναφορά κυρίως στους συνδικαλιστικούς και πολιτικούς φορείς των εργαζομένων που αποτελούν τη συλλογι-
κή έκφραση των βασικών και μακροπρόθεσμων συμφερόντων τους. Είναι σαφές ότι αν αναφερόμαστε στους εργαζόμενους 
απλώς ως άτομα ή ως άθροισμα ατόμων η κατάσταση παρουσιάζεται εντελώς διαφορετική. Υπάρχει 1,3 εκατομμύριο άνεργοι. 
Πολλοί από αυτούς αναπόφευκτα θα δεχτούν άμεσα οποιαδήποτε δουλειά και με οποιουσδήποτε όρους για λόγους επιβίω-
σης, κάτι που συμβαίνει συνεχώς γύρω μας άλλωστε. Οι θέσεις και τα  αιτήματα οφείλουν να μην εκφράζουν απλώς την πραγ-
ματικότητα του ατομικού διασκορπισμού και αδυναμίας των εργαζομένων, αλλά το ξεπέρασμα αυτής της πραγματικότητας 
διαμέσου του συλλογικού αυτοκαθορισμού και δράσης τους, αλλιώς δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης.



επιχειρήσεων διότι, στην αντίθετη περίπτωση, 
τα δημοσιονομικά βάρη αυξάνονται γι’ αυτούς 
συνολικά και μονόπλευρα, ενώ η ασφαλιστική 
τους κάλυψη και γενικότερα η ποιότητα ζωής 
τους, επίσης συνολικά, χειροτερεύει. Αυτό ανα-
γκαστικά συνδέεται και με τη διεκδίκηση άρσης 
πολλών μορφών ευέλικτης εργασίας γενικότερα, 
καθώς και στην απαγόρευση τέτοιων μορφών 
όπως λ.χ. της δυνατότητας «μεσιτείας για ανεύ-
ρεση εργασίας» και «ενοικίασης εργαζομένων» 
που απαγορεύονταν παλιότερα και που ευθύνο-
νται για πολλές περιπτώσεις απόκρυψης εργασί-
ας (δηλαδή, μερικά ή ολικά «αδήλωτης» εργασί-
ας), αλλά και συνιστούν όχημα για τη διαρκή και 
μόνιμη υποβάθμιση της θέσης των εργαζομέ-
νων στην αγορά εργασίας.

Φυσικά, όλες οι παραπάνω ομαδοποιήσεις συμφε-
ρόντων εξειδικεύονται περαιτέρω σε κλαδική και 
διακλαδική βάση, διαπλέκονται και με άλλες πλευ-
ρές της οικονομίας και της απασχόλησης, καθώς 
και με τις βασικές πολιτικές εκφράσεις και στρατη-
γικές που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.

4.  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕγΕΘΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΔΗΛωΤΗΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, 
ΚΑΤΑγΡΑφΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Η αδήλωτη εργασία μπορεί να είναι πλήρης ή 
μερική. Είναι δηλαδή δυνατό είτε κάποιοι να 
εργάζονται ταυτόχρονα και στην «επίσημη» 
(που λειτουργεί με τους όρους της εργατικής 
νομοθεσίας και του νομικού πλαισίου γενικά) 
και στην «ανεπίσημη» αγορά εργασίας, είτε να 
εργάζονται αποκλειστικά στην «ανεπίσημη» 
αγορά εργασίας, δηλαδή να παρέχουν αποκλει-
στικά «αδήλωτη εργασία». Στη δεύτερη περί-
πτωση ανήκουν αναγκαστικά πρώτα πρώτα οι 
«παράνομοι», δηλαδή χωρίς άδεια παραμονής 
και εργασίας στη χώρα, εργαζόμενοι αλλοδαποί 
μετανάστες. Γενικά είναι πολύ δύσκολο να κατα-
γραφεί ή να προσδιοριστεί η αδήλωτη εργασία, 

δηλαδή το σύνολο του εργάσιμου χρόνου που 
αναλώνει το κάθε άτομο στην «ανεπίσημη αγορά 
εργασίας»14 (ακριβώς γιατί μπορεί να συμμετέχει 
ταυτοχρόνως και στην «επίσημη» απασχόληση). 
Στην Ελλάδα, κατά μια πηγή, το μέγεθος της 
αδήλωτης εργασίας κυμαίνεται μεταξύ του «άνω 
του 20%» και του «25%-40%» του ΑΕΠ, για τα έτη 
1998 και 2004 αντίστοιχα15. Βεβαίως, η εν λόγω 
πηγή αναφέρεται σε εποχές και καταστάσεις 
πολύ πριν την κρίση, όταν η οικονομία της χώ-
ρας χαρακτηριζόταν από ψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη συγκυρία 
της κρίσης, σύμφωνα με μια ερευνητική προ-
σέγγιση του ΣΕΠΕ του Νοεμβρίου του 2012, που 
περιελάμβανε ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά, εκτιμάται «ότι μεσοσταθμικά το 
ποσοστό αδήλωτης εργασίας πρέπει να κινείται 
πάνω από το 30%, ποσοστό που ανεβαίνει σε 
κλάδους με εποχιακή απασχόληση (αν συνδυα-
στούν τα στοιχεία της έρευνας στις επιχειρήσεις 
με τα αντίστοιχα των νοικοκυριών)»16. Από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι στην Ελλάδα η αδήλω-
τη εργασία διατηρείται ψηλή, είτε σε συνθήκες 
ανάπτυξης, είτε σε συνθήκες κρίσης.

Ένας προτεινόμενος τρόπος προσέγγισης της 
αδήλωτης εργασίας στη χώρα είναι αυτός του 
συνδυασμού ή διασταύρωσης των στοιχείων 
των (δειγματοληπτικών) Ερευνών Εργατικού 
Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ και των στοιχεί-
ων περί ασφαλισμένων εργαζομένων του ΙΚΑ 
(Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Επιχειρήσε-
ων που απασχολούν ασφαλισμένους στο ΙΚΑ). 
Βεβαίως το ΙΚΑ αφορά μισθωτούς, οπότε αυτός 
ο τρόπος προσέγγισης της αδήλωτης εργασίας 
αφορά ένα μέρος της, αυτό που αφορά τη θέση 
«Μισθωτός» στην ΕΕΔ (κατηγοριοποίηση «Θέση 
στο Επάγγελμα»), αφορά δηλαδή αποκλειστικά 
την μισθωτή αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία17. 
Αυτή η προσέγγιση είναι βέβαια αναγκαστικά εν-
δεικτική, δείχνει «χοντρικά» και σε γενικές γραμ-
μές την κατάσταση σχετικά με την αδήλωτη 
μισθωτή εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους 
της οικονομίας. Στην εν λόγω μελέτη του ΙΟΒΕ 
και με βάση στοιχεία του 2010, διαπιστώνεται 
με αυτό τον τρόπο η ύπαρξη πολύ εκτεταμένης 
αδήλωτης απασχόλησης στον πρωτογενή το-
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14. Βλ. ΙΟΒΕ, Η έννοια της αδήλωτης εργασίας και τα χαρακτηριστικά της, Δεκέμβριος 2012, σ. 9. 
15. ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια Έκθεση 2007, σ. 322-323. Η εκτίμηση περί της αδήλωτης εργασίας 

στο 25%-40% του ΑΕΠ βασίζεται σε στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων (EIRO) και η εκτίμηση 
περί του άνω του 20% του ΑΕΠ, σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

16. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Διεύθυνση Διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης, Έρευνα του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, Π2. Αποτελέσματα Έρευνας, Νοέμβριος 2012, σ. 213.

17. ΙΟΒΕ, ό. π., σσ. 9-12.



μέα (54 χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι εκεί, εκ 
των οποίων μόνο 7 χιλιάδες ασφαλισμένοι, άρα 
47 χιλιάδες ανασφάλιστοι, δηλαδή 87% αδή-
λωτη εργασία στον συγκεκριμένο τομέα), στις 
κατασκευές (25,2% αδήλωτη εργασία), στη με-
ταποίηση (11,9%), στο εμπόριο (5%), στην εστί-
αση (9,4%). Η κατάσταση δεν φαίνεται να έχει 
αλλάξει εντελώς τα κατοπινά χρόνια, αν και πα-
ρατηρούνται διαφορές. Αν γίνει μια πρόχειρη δι-
ασταύρωση στοιχείων λ.χ. της Έρευνας Εργατι-
κού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ του β΄ τριμήνου του 
2014 και αντίστοιχων εκθέσεων («Μηνιαία στοι-
χεία απασχόλησης») του ΙΚΑ για την αντίστοιχη 
περίοδο (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2014) παρα-
τηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ των κατα-
γεγραμμένων απασχολουμένων μισθωτών και 
των ασφαλισμένων σε μια σειρά κλάδους. Στον 
αγροτικό τομέα, κατά την ΕΛΣΤΑΤ υπήρχαν 53,4 
χιλιάδες μισθωτοί, εκ των οποίων, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΙΚΑ, μόνο οι 8.207 ήταν ασφαλι-
σμένοι τον Μάιο και οι 8.304 τον Ιούνιο, δηλα-
δή η αδήλωτη εργασία σε αυτόν τον τομέα το 
2014 είναι ανάλογη με του 2010 (γύρω στο 85%), 
όπως το καταγράφει η προαναφερθείσα μελέτη 
του ΙΟΒΕ. Στις κατασκευές, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, το 
β΄ τρίμηνο του 2014 εργάζονταν 88,3 χιλιάδες μι-
σθωτοί, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΙΚΑ, 74.392 ήταν ασφαλισμένοι τον Μάιο 
και 75.891 τον Ιούνιο, κάτι που σημαίνει 14-15% 
αδήλωτη εργασία στον συγκεκριμένο κλάδο στο 
συγκεκριμένο διάστημα. Η αδήλωτη/ανασφάλι-
στη εργασία εδώ εμφανίζεται μειωμένη. Σωστό 
ωστόσο είναι να υπάρχει μια επιφύλαξη στον 
βαθμό που δεν γνωρίζουμε αν και πόσοι εκ των 
48,1 χιλιάδων απασχολουμένων στον κλάδο που 
είναι «εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό», 
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ 
(όχι εργοδότες) έχουν κάποιου είδους αυτα-
σφάλιση στο ΙΚΑ ή συνδέονται με μορφές απα-
σχόλησης που συνιστούν έμμεση «απόκρυψη 

εξαρτημένης εργασίας». Παρόμοια εμφανίζεται 
η κατάσταση και σε άλλους κλάδους – με την 
επιφύλαξη που αναφέρθηκε και με τις δυσκολί-
ες συνδυασμού των δυο πηγών δεδομένων. Λ.χ. 
στη μεταποίηση, ο αριθμός των ασφαλισμένων 
στο ΙΚΑ εμφανίζεται μεγαλύτερος του αριθμού 
των μισθωτών απασχολουμένων στον κλάδο και 
το ίδιο συμβαίνει και στους κλάδους του εμπο-
ρίου και των ξενοδοχείων-εστιατορίων.

Σημαντική πηγή καταγραφής της αδήλωτης-
ανασφάλιστης εργασίας αποτελούν, από το 
2010, οι «τακτικοί έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια 
αποτελούμενα από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥ-
ΠΕΑ) του ΙΚΑ» σε επιχειρήσεις18. Οι έλεγχοι γίνο-
νται σε επιχειρήσεις κλάδων που εκτιμάται ότι 
χαρακτηρίζονται περισσότερο από άλλους από 
την ύπαρξη σε αυτούς ανασφάλιστης εργασίας 
(κατασκευές, ξενοδοχεία-εστιατόρια, μεταποί-
ηση, εμπόριο κ. ά.) αλλά και γενικότερα παρα-
βιάσεων της εργατικής νομοθεσίας, επομένως, 
όπως δηλώνεται και στην ίδια την Έκθεση Πε-
πραγμένων του ΣΕΠΕ, δεν αντιπροσωπεύει το 
σύνολο των επιχειρήσεων, δηλαδή η αδήλωτη 
εργασία υπεραντιπροσωπεύεται εδώ σε σχέση 
με το σύνολο των κλάδων και επιχειρήσεων της 
οικονομίας. Πρόκειται λοιπόν και εδώ για ενδει-
κτική-επιλεκτική προσέγγιση και όχι για πλήρη ή 
μερική καταγραφή του φαινομένου (δεν έχει το 
χαρακτήρα απογραφής ή καταγραφής, αλλά γί-
νεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της αδήλωτης 
εργασίας, οι επιχειρήσεις που ελέγχονται είναι 
διαφορετικές κάθε χρόνο και ταυτόχρονα δεν 
αποτελούν κάποιο δείγμα που δίνει μια συνολι-
κή εικόνα της κατάστασης). Ο αναγνώστης θα 
πρέπει να βλέπει αυτά τα στοιχεία ως τάσεις και 
μόνο και πάντα σε συνδυασμό με την ευρύτερη 
προσέγγιση που γίνεται στο κείμενο. Τα ευρήμα-
τα που προκύπτουν από τους ελέγχους ΣΕΠΕ-
ΕΥΠΕΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
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18. Βλ. Έκθεση Πεπραγμένων του ΣΕΠΕ. 2012, σ. 64.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 
ΜΕ βΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕΠΕ-ΕυΠΕΑ

2010 2011 2012 2013 2013/2010

Αριθμός επιχειρήσεων 
που ελέγχθηκαν

27.538 20.246 19.063 20.793 -6.745
(-24,5%)

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις που 
ελέγχθηκαν

77.666 66.615 60.796 72.960 -4.706
(-6,1%)

Ανασφάλιστοι 
εργαζόμενοι και 
ποσοστό τους 
επί του συνόλου 
των εργαζομένων

19.435

25,0%

19.968

30,0%

22.006

36,2%

23.153

31,7%

+3.718
(+19,1%)

Συνολικός αριθμός 
ημεδαπών 
εργαζομένων

56.467 45.983 40.876 52.167 -4.300
(-7,6%)

Ημεδαποί 
ανασφάλιστοι 
εργαζόμενοι και 
ποσοστό τους 
επί του συνόλου 
των ημεδαπών 
εργαζομένων

12.748

22,6%

11.821

25,7%

12.661

31,0%

14.479

27,8%

+1.731
(+13,6%)

Συνολικός αριθμός 
αλλοδαπών 
εργαζομένων

21.199 20.632 19.920 20.793 -406
(-1,8%)

Αλλοδαποί 
ανασφάλιστοι 
και ποσοστό τους 
επί του συνόλου 
των αλλοδαπών 
εργαζομένων

6.687

31,5%

8.147

39,5%

9.345

46,9%

8.674

41,7%

+1.987
(+29,7%)

Πηγή:	Εκθέσεις	Πεπραγμένων	ΣΕΠΕ.	2010-2013

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα στοιχεία του 
Πίνακα 2 είναι ενδεικτικά, δεν έχουν χαρακτήρα 
ολοκληρωμένης καταγραφής του φαινομένου 
της μισθωτής αδήλωτης απασχόλησης. Δεί-
χνουν όμως κάποιες τάσεις, τουλάχιστον για τα 
έτη 2010 ως 2013. Πρώτα-πρώτα βλέπουμε ότι 
εμφανίζεται μειούμενος ο αριθμός των ελεγ-
χθεισών επιχειρήσεων και των εργαζομένων που 

απασχολούνται εκεί για τα έτη 2011 και 2012, ενώ 
το 2013 η εικόνα αυτή εν μέρει αλλάζει, ιδιαίτε-
ρα σε ό,τι αφορά τον καταγραφέντα αριθμό ερ-
γαζομένων στις ελεγχθείσες επιχειρήσεις. Αυτό 
πιθανώς δείχνει, από τη μια, την  υπαρκτή τάση 
μείωσης των ενεργών επιχειρήσεων στα χρόνια 
κλιμάκωσης και κορύφωσης της οικονομικής 
κρίσης και, από την άλλη, την εντατικοποίηση, 
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από ένα σημείο και πέρα, της προσπάθειας των 
αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών για τον 
έλεγχο της κατάστασης στην αγορά εργασίας 
(για μια αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής, βλ. 
τη μελέτη του Α. Καψάλη, που αναφέρεται στην 
υποσημείωση 6). Πράγματι, περισσότερες επι-
χειρήσεις ελέγχονται το 2013 σε σχέση με το 2012 
και 2011 και αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν 
και μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Ωστόσο ο 
αριθμός των ελεγχθεισών επιχειρήσεων το 2013 
είναι σχεδόν 25% μικρότερος από ό,τι το 2010 
και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε 
αυτές κατά 6% μικρότερος. Εδώ είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι εμφανίζεται μειωμένος κυρί-
ως ο αριθμός των ημεδαπών εργαζομένων, άρα 
εκείνων που είχαν, σε μεγαλύτερο βαθμό, συ-
γκροτημένα εργασιακά δικαιώματα πριν την κρί-
ση, ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων 
(που ήσαν πιο ευάλωτοι στην επιβολή μειωμέ-
νων δικαιωμάτων και αδήλωτης εργασίας) μειώ-
νεται πολύ λιγότερο. Ο αριθμός ανασφάλιστων 
εργαζομένων που εντοπίστηκαν παρουσιάζει 
αύξηση κατά σχεδόν 20% μεταξύ 2010 και 2013, 
παρά το γεγονός ότι την τελευταία αυτή χρονιά 
θεσμοθετήθηκε αυστηροποίηση των κυρώσε-
ων για την απασχόληση αδήλωτης/ανασφάλι-
στης εργασίας (κυρίως το γνωστό «πρόστιμο 
των 10.550 ευρώ»). Το δε ποσοστό των ανασφά-
λιστων εργαζομένων αυξήθηκε από 25% το 2010 
σε 32% το 2013 (ενώ, το 2012, είχε ξεπεράσει και 
το 36% των απασχολουμένων στις ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις). Πάνω από το 40% των αλλοδα-
πών εργαζομένων στις ελεγχθείσες επιχειρήσεις 
ήσαν ανασφάλιστοι το 2013, ενώ το 2012 σχεδόν 
οι μισοί αλλοδαποί διαπιστώθηκε ότι βρίσκο-
νταν σε αυτή την κατάσταση.

Αν και τα στοιχεία του Πίνακα 2 είναι απλώς εν-
δεικτικά (και υπό ορισμένους όρους μάλιστα, 
βλ. και παραπάνω), ωστόσο φανερώνουν ορι-
σμένες τάσεις στη ραγδαία μεταβαλλόμενη (ή, 
ήδη μεταβληθείσα, άραγε;) πραγματικότητα της 
απασχόλησης, μέσα στην οικονομική κρίση: η 
μισθωτή απασχόληση έχει μειωθεί και ταυτό-
χρονα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων έχουν απαξιωθεί σημαντικά. 
Οι αλλαγές στην αναλογία ημεδαπών και αλλο-
δαπών εργαζομένων μέσα σε τέσσερα χρόνια 
και η σημαντική άνοδος του μεριδίου της αδή-
λωτης εργασίας σηματοδοτεί τη μετάβαση της 
αγοράς εργασίας σε μια εντελώς νέα κατάσταση 
που συνοδεύεται από την παγίωση της χειροτέ-
ρευσης της γενικής κοινωνικής θέσης των ερ-
γαζομένων. Βεβαίως η ποιοτική αυτή μεταβολή 
ακολουθεί παλιότερες βαθμιαίες, αλλά σταθε-
ρές ποσοτικές αλλαγές όσον αφορά την αύξηση 

της αδήλωτης εργασίας, με βάση, σε σημαντικό 
βαθμό, την εργασία των μεταναστών, πολλοί εκ 
των οποίων ήσαν «παράνομοι» και σε κάθε πε-
ρίπτωση συμμετείχαν από δυσμενέστερη θέση 
στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό και έχει σημασία 
η παράθεση ξεχωριστών στοιχείων για «αλλοδα-
πούς» και «ημεδαπούς» και προφανώς όχι λόγω 
κάποιων άλλων κριτηρίων διαχωρισμού των ερ-
γαζομένων σε «εθνική», ή όποια άλλη βάση. Η 
αδήλωτη εργασία βαθμιαία πήρε μια νέα ώθηση 
(με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά) τις τελευταίες 
δυόμιση δεκαετίες και, με την εκδήλωση και κλι-
μάκωση της κρίσης, φαίνεται να πραγματοποίη-
σε ένα άλμα που τείνει να διαμορφώσει μια νέα 
αφετηρία για τις εργασιακές σχέσεις και το «μο-
ντέλο (μισθωτής) απασχόλησης» στη χώρα. Και 
αυτό διότι η έκρηξη της εκτεταμένης αδήλωτης 
εργασίας, εκτός από τα επείγοντα προβλήματα 
που δημιουργεί όσον αφορά τις ανάγκες και τις 
δομές ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας στη 
χώρα, ενισχύει defacto τις τάσεις για υποβάθμι-
ση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμά-
των του συνόλου των εργαζομένων (και όχι μόνο 
των αλλοδαπών, ή γενικά αυτών που βρίσκονταν 
εξαρχής σε δυσμενέστερη θέση). Σε συνδυασμό 
και με το σύνολο των επιπτώσεων της κρίσης, 
καθώς και με τη δοσμένη κατάσταση του συ-
σχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων στη χώρα, 
το αποτέλεσμα είναι, ήδη, η μείωση των ασφαλι-
στικών εργοδοτικών εισφορών και συνολικά του 
λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστους» (αποζη-
μιώσεις απόλυσης, επιδόματα κ.ο.κ.) και άρα η 
μετάβαση σε μια νέα εργασιακή πραγματικότη-
τα για την οποία έγινε λόγος παραπάνω.

Ένας άλλος τρόπος δια του οποίου επιχειρείται 
να προσεγγιστεί, έμμεσα και συμπληρωματικά, 
το φαινόμενο της αδήλωτης απασχόλησης αφο-
ρά στην εξέταση της κατηγορίας «βοηθοί στην 
οικογενειακή επιχείρηση». Και αυτή η κατηγορία 
συνδέεται κατ’ εξοχήν με την αυτοαπασχόληση, 
αφού, σύμφωνα με την πηγή που αναφέρεται 
εδώ (βλ. υποσημείωση 19) πρόκειται κυρίως για 
νέους που εργάζονται στις μικρές επιχειρήσεις 
των γονέων τους, η οποία με τη σειρά της συν-
δέεται με τη δυνατότητα αυξημένης παραοικο-
νομίας και αδήλωτης απασχόλησης. Αναφέρθη-
κε και παραπάνω ότι η αυτοαπασχόληση στην 
Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερη σε σύγκριση 
με όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Ακόμα πιο 
υψηλή, (πενταπλάσια) συγκριτικά με τον μέσο 
όρο της Ευρωζώνης, είναι και η συμμετοχή των 
«βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση», φτά-
νοντας περίπου το 5% της συνολικής απασχόλη-
σης στη χώρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
κατά την αναφερθείσα πηγή, οι «βοηθοί» δεν 
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καταβάλλουν εισφορές ασφάλισης, «με συνέ-
πεια να μην αποτυπώνεται η απασχόλησή τους 
στα στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών οργανι-
σμών»19. Όσον αφορά την απασχόληση των «βο-
ηθών στην οικογενειακή επιχείρηση» ανά κλάδο, 
αυτοί συνιστούν σχεδόν το ένα πέμπτο των απα-
σχολουμένων στον πρωτογενή τομέα (αγροτική 
παραγωγή), περίπου το 13% στην εστίαση, το 6% 
στα καταλύματα και το 6% στο εμπόριο, ενώ στη 
μεταποίηση κυμαίνονται περίπου στο μέσο πο-
σοστό του συνόλου της χώρας (5%)20. Έχουμε 
και εδώ, λοιπόν, κατά την παραπάνω πηγή, μια 
πιθανή «πηγή» αδήλωτης εργασίας που έχει μά-
λιστα μεγάλη παράδοση στην οικονομική δρα-
στηριότητα της χώρας.

Επομένως, η αδήλωτη εργασία συνδέεται με τις 
ιδιομορφίες και τη συγκεκριμένη ιστορία και το 
σύγχρονο γίγνεσθαι της οικονομικής δραστηρι-
ότητας στη χώρα (βλ. ευρύτατη αυτοαπασχόλη-
ση, εκτεταμένη συμμετοχή βοηθών στην οικο-
γενειακή επιχείρηση), με την κατανομή της όσον 
αφορά την κλίμακα μεγέθους των επιχειρήσεων 
και την αντίστοιχη κατανομή της απασχόλησης, 
με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις διαμέ-
σου της εισροής μεγάλου αριθμού οικονομικών 
μεταναστών στη χώρα και τέλος με την κατα-
λυτική επίδραση της οικονομικής κρίσης τα τε-
λευταία χρόνια. Στα χρόνια της κρίσης, όλες οι 
έμμεσες ενδείξεις και στοιχεία, αλλά και η τρέ-
χουσα καθημερινή εμπειρία και παρατήρηση 
συνηγορούν υπέρ του ότι η αδήλωτη, ή «μαύ-
ρη» εργασία, έχει διαδοθεί σημαντικά, ακολου-
θώντας την εξάπλωση της ανεργίας, τη μείωση 
της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και 
των εργατικών εισοδημάτων. Ωστόσο, οι κλάδοι 
εκείνοι όπου η αδήλωτη εργασία φέρεται πιο δι-
αδεδομένη είναι ο πρωτογενής τομέας, οι κατα-
σκευές, η εστίαση, το εμπόριο, τα καταλύματα 
και η μεταποίηση.

5.  ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΛΕγΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΗΛωΤΗΣ 
ΕΡγΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Στη διάρκεια τής, παρούσας ακόμη, οικονομι-
κής κρίσης στη χώρα και κάτω από το βάρος αφ’ 

ενός της τεράστιας αύξησης της ανεργίας και 
αφ’ ετέρου των έντονων δημοσιονομικών προ-
βλημάτων που η κρίση επέφερε, έγινε από το 
Υπουργείο Εργασίας μια προσπάθεια ελέγχου 
και αντιμετώπισης-καταπολέμησης της αδήλω-
της εργασίας που έφερε τον τίτλο «Άρτεμις: Επι-
χειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμη-
ση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας». 
Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 
του 2013 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 δόθηκε 
από το Υπουργείο ο πρώτος του ετήσιοςαπολο-
γισμός αποτελεσμάτων21. Περιελάμβανε, πρώ-
τον, τον συντονισμό και την διασφάλιση δια-
λειτουργικότητας μεταξύ του Πληροφοριακού 
Συστήματος «Εργάνη» (όπου καταγράφονται με 
ηλεκτρονικό τρόπο οι ροές μισθωτής απασχό-
λησης, με την αποτύπωση κρίσιμων στοιχείων 
που αφορούν την εργασία σε πραγματικό χρό-
νο, τις προσλήψεις και αποχωρήσεις μισθωτών) 
και «ΟΠΣ-ΙΚΑ» και δεύτερον, τον συντονισμό 
και την ενδυνάμωση των δύο ελεγκτικών σω-
μάτων του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του 
ΙΚΑ, που ελέγχουν πλέον με τον ίδιο τρόπο και 
συνδυασμένα τις επιχειρήσεις και επιπλέον με 
τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας, 
όπου χρειάζεται, για περιστατικά εκτεταμένης 
παραβατικότητας. Ενώ οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ, 
που γίνονταν από παλιά, αφορούν –δειγματο-
ληπτικά πάντα- όλους τους κλάδους οικονομι-
κής δραστηριότητας, οι επιτόπιοι έλεγχοι των 
κοινών κλιμακίων ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ στοχεύουν 
αποκλειστικά σε κλάδους που, σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες ενδείξεις, παρουσιάζουν υψηλά 
ποσοστά αδήλωτης εργασίας.

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: «Επισιτιστικά 
επαγγέλματα (εστιατόρια-ταβέρνες, αίθουσες 
δεξιώσεων, μεζεδοπωλεία, καφετέριες, μπαρ, 
κέντρα διασκέδασης), Βιοτεχνικά πάρκα, Βιο-
μηχανικές ζώνες, Κομμωτήρια, Πρατήρια Βεν-
ζίνης, Συνεργεία Αυτοκινήτων, Μεταφορικές 
Επιχειρήσεις, Λιανικό εμπόριο, Καθαριότητα, 
Κατασκευές, Φιλοξενία, Υπηρεσίες ασφαλείας 
(Security), Επιχειρήσεις Φασόν»22. Είναι προφα-
νές ότι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις 
και στοιχεία, αλλά σίγουρα και σύμφωνα με τη 
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20. Βλ. ό. π.
21. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, «1ος χρόνος με το επιχειρησιακό σχέδιο 
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μεγάλη εμπειρία των Επιθεωρητών Εργασίας, 
όντως σε αυτούς τους κλάδους συγκεντρώνε-
ται αδήλωτη εργασία, πολύ περισσότερο που το 
προφίλ των επιχειρήσεων που αναφέρεται αφο-
ρά σε μεγάλο βαθμό μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις που επίσης αντιστοιχούν σε εκείνες που 
τείνουν να συγκεντρώνουν «παραοικονομικές» 
δραστηριότητες και αδήλωτη εργασία. Ωστό-
σο, φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο κενό που 
αφορά τις επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις του 
πρωτογενούς τομέα, της αγροτικής παραγωγής 
που, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, συγκεντρώ-
νει, άμεσα και έμμεσα, μεγάλο τμήμα αδήλωτης 
εργασίας και, αναλογικά, μεγαλύτερο ποσοστό 
από όλους τους κλάδους. Και όμως, η «κρυμμέ-
νη» απασχόληση στην αγροτική παραγωγή, τόσο 
όσον αφορά σημαντικό μέρος των αλλοδαπών, 
όσο και μέσω των «βοηθών στην οικογενειακή 
επιχείρηση» είναι κοινό μυστικό23. Δεδομένης 
της υπαρκτής και πολύχρονης εμπειρίας των 
επιθεωρητών εργασίας, μπορεί να υποτεθεί ότι 
η απουσία του πρωτογενή τομέα από τους στο-
χευμένους κλάδους των κοινών ελέγχων έχει να 
κάνει πιθανότατα με τον βαθμό στελέχωσης της 
εν λόγω υπηρεσίας και τον βαθμό πληρότητας 
των υποδομών της, αλλά, ίσως, και με κάποια 
άλλα νομικά ή άλλου είδους εμπόδια, για τα 
οποία δεν έχουμε άμεση γνώση, καθώς ενδεχο-
μένως και με την ανεπάρκεια άλλων υπηρεσιών, 
αρμόδιων για τον εν λόγω τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας.

Όπως δηλώνεται στον ετήσιο απολογισμό του 
Σχεδίου «Άρτεμις», στο διάστημα από 15 Σεπτέμ-
βρη 2013 ως 30 Σεπτέμβρη 2014 έγιναν έλεγχοι σε 
26.328 επιχειρήσεις και εξ αυτών οι 3.120 (δηλα-
δή το 11,85%) βρέθηκαν να απασχολούν αδήλω-
τους εργαζόμενους. Το ποσοστό των αδήλωτων 
εργαζομένων στο σύνολο των εργαζομένων που 
ελέγχθηκαν ήταν 3,31%. Για το διάστημα, όμως, 
του τελευταίου μήνα που αναφέρεται στον απο-
λογισμό (Σεπτέμβριος 2014) το ποσοστό των επι-
χειρήσεων που απασχολούσαν αδήλωτους ερ-
γαζόμενους ανεβαίνει στο 17,71% και το ποσοστό 
των αδήλωτων στο σύνολο των εργαζομένων 
στις ελεγχθείσες επιχειρήσεις φτάνει στο 7,41%. 
Όσον αφορά την κατανομή στις περιφέρειες της 

χώρας, το ετήσιο ποσοστό των παραβατικών ως 
προς τη χρήση αδήλωτης εργασίας ελεγχθεισών 
επιχειρήσεων είναι ανώτερο του μέσου όρου 
(11,85%), στο Νότιο Αιγαίο (16,05%), την Αττική 
(15,19%), την Κρήτη (14,28%) και την Πελοπόννη-
σο (13,81%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό παρου-
σιάζει η Ήπειρος (6,47%). Το ποσοστό αδήλωτων 
εργαζομένων στις ελεγχθείσες επιχειρήσεις πα-
ρουσιάζεται αρκετά ανώτερο του εθνικού μέσου 
όρου (3,31%) στη Δυτική Ελλάδα (5,05%), την Πε-
λοπόννησο (4,46%), την Αττική (4,30%) και τα Ιό-
νια Νησιά (4,14%), ενώ σημαντικά κατώτερο του 
μέσου όρου είναι και πάλι στην Ήπειρο (1,53%). 
Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Σεπτέμβρη 
του 2014 παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερα πο-
σοστά παραβατικότητας όσον αφορά την αδή-
λωτη απασχόληση (μέσο εθνικό ποσοστό, όπως 
αναφέρθηκε: 17,71% των επιχειρήσεων και 7,41% 
των εργαζομένων). Για αυτό τον μήνα τα στοι-
χεία λένε ότι παραβατικό βρέθηκε το 27,69% των 
ελεγχθεισών επιχειρήσεων στην Αττική, όπου 
το 14,77% των εργαζομένων ήταν αδήλωτοι και 
το 19,35% των επιχειρήσεων στη Δυτική Μακε-
δονία, όπου το 10,38% των εργαζομένων ήταν 
αδήλωτοι, ενώ στις άλλες περιφέρειες τα ποσο-
στά είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, πολύ 
κατώτερα του μέσου όρου.

Οι ασυμμετρίες που εντοπίζονται στα παραπά-
νω, καθώς και οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
στοιχείων και των εκτιμήσεων για την παραοικο-
νομία και την αδήλωτη απασχόληση στη χώρα, 
κάνουν ακόμα πιο έντονη την αίσθηση (ή υπο-
βάλλουν το ερώτημα) ότι πιθανότατα υπάρχει 
πρόβλημα ελλιπούς στελέχωσης και υποδομής 
των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους όσον 
αφορά τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της 
αδήλωτης εργασίας στη χώρα, παρά τη συνεχή 
και φιλότιμη προσπάθεια των ανθρώπων που 
δραστηριοποιούνται εκεί. Αν αυτή η αίσθηση 
έχει κάποια βάση, τότε ο ισχυρισμός ότι «η ανα-
σφάλιστη εργασία ελέγχεται πλέον αποτελεσμα-
τικά και εντοπίζεται άμεσα μέσω των επιτόπιων 
ελέγχων»24 είναι, μάλλον, υπερβολικός – παρότι 
δεν αποκλείεται να έχει γίνει κάποια πρόοδος.

Η αίσθηση αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότε-
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23. Άραγε στη Νέα Μανωλάδα, ή στις εντατικές καλλιέργειες, στα θερμοκήπια, πτηνοτροφεία κ.ο.κ. όλης της χώρας, υπάρχει 
εκτεταμένη αδήλωτη, «μαύρη» εργασία ή όχι; Το ερώτημα είναι και ρητορικό, αλλά και κυριολεκτικό. Είναι ενδεικτικό σε ό,τι 
αφορά τις δυνατότητες των ελεγκτικών μηχανισμών στην ύπαιθρο το ότι στον ΟΓΑ σε αυτό τον τομέα δραστηριοποιούνται 
μόλις τέσσερις (4) υπάλληλοι, όπως αναφέρθηκε σε συνεδρίαση της επιτροπής για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασί-
ας και της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, τον Ιούλιο του 2015. Τι να πρωτοελέγξουν τέσσερις υπάλληλοι σε όλη την 
ελληνική ύπαιθρο;

24. Βλ. προαναφερόμενο απολογισμό, σ. 3. 



ρο όταν εξεταστούν πιο λεπτομερώς οι πίνακες 
που παρατίθενται για τους ελέγχους στη διάρ-
κεια του ενός έτους (15.9.2013 - 30.9.2014). Από 
τις 74 «περιφερειακές ενότητες» ελέγχων στη 
χώρα, σε τρεις (Ιθάκη, Ικαρία και Λήμνο) δεν έχει 
γίνει ούτε ένας έλεγχος σε επιχείρηση μέσα σε 
ένα χρόνο, ενώ σε αρκετές ακόμη οι επιχειρή-
σεις που ελέγχθηκαν είναι πολύ λίγες (ενδεικτι-
κά: στην Κεφαλονιά ελέγχθηκαν 19 επιχειρήσεις 
που απασχολούσαν 56 εργαζόμενους και δεν 
διαπιστώθηκε αδήλωτη εργασία· στην Κάρπαθο 
ελέγχθηκαν 3 επιχειρήσεις με 12 εργαζόμενους, 
εκ των οποίων οι 3 (25%) εργάζονταν ανασφάλι-
στοι). Στις πέντε περιφερειακές ενότητες, που 
αντιστοιχούν στους νομούς της Πελοποννήσου, 
η αδήλωτη εργασία ήταν: 2,27% στην Κορινθία, 
2,79% στην Αρκαδία, 2,95% στη Μεσσηνία, 4,44% 
στη Λακωνία και 13,49% στην Αργολίδα (μοιάζει 
δηλαδή ότιστην τελευταία η κατάσταση είναι ρι-
ζικά διαφορετική απ’ ό,τι στους άλλους νομούς, 
κάτι που φαίνεται παρακινδυνευμένο). Αλλά και 
στην ίδια την Αττική, όπου ο σχεδιασμός και η 
διενέργεια των ελέγχων είναι σαφώς πιο πλήρης, 
αλλά και η εμπειρία και η στελέχωση των υπηρε-
σιών μεγαλύτερη, η αδήλωτη εργασία που διαπι-
στώθηκε κυμαίνεται από το 3,10% στον Πειραιά 
ως το 11,57% στον Βόρειο Τομέα Αθήνας. Μέσα 
σε έναν ολόκληρο χρόνο, βρέθηκαν μόλις εφτά 
(7) ανασφάλιστοι εργαζόμενοι στη Νάξο και μό-
λις τέσσερις (4) στην Τήνο, νησιά με εμφανώς 
τουριστικό προσανατολισμό και με τεράστια 
απασχόληση τους θερινούς μήνες.

Απ’ όσα σταχυολογήθηκαν παραπάνω προκύπτει 
και πάλι, τουλάχιστον σαν σοβαρή πιθανότητα, 
ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες αδυνατούν να ασκή-
σουν τις αρμοδιότητές τους στην έκταση που 
απαιτείται. Τόσο από τους πίνακες που αφορούν 
τις περιοχές, όσο και από εκείνους που αφορούν 
την κλαδική κατανομή των ελέγχων, απορρέει 
ότι ο σχεδιασμός των ελέγχων είναι όντως σω-
στός, ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι κλάδοι που 
συγκεντρώνουν αδήλωτη εργασία. Το πρόβλημα 
φαίνεται να είναι το πώς μπορεί να υποστηριχτεί 
ένας γενικά σωστός σχεδιασμός με υποστελε-
χωμένες υπηρεσίες και υποδομές, κάτι που για 
χρόνια τίθεται στις Εκθέσεις Πεπραγμένων του 
ΣΕΠΕ. Για παράδειγμα, η επιλογή των «επιχει-
ρήσεων φασόν» (σε συνδυασμό, πιθανόν, με τα 
«Βιοτεχνικά Πάρκα») στους στοχευμένους ελέγ-
χους του «Σχεδίου Άρτεμις» αποδεικνύεται και 
μέσα από τα παρατιθέμενα στοιχεία ως εύστοχη, 

αφού στον κλάδο «Κατασκευή Ειδών Ένδυσης» 
γίνονται μέσα στο έτος αναφοράς έλεγχοι σε 
επιχειρήσεις όπου από τους 451 εργαζόμενους 
που απασχολούνταν εκεί, οι 104 ήσαν ανασφά-
λιστοι (άρα, ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας: 
23,06%). Προφανώς, σε αυτόν τον κλάδο υπήρ-
ξαν αποτελέσματα στους ελέγχους, στον βαθμό 
που υπήρχε γνώση, εμπειρία των στελεχών της 
επιθεώρησης εργασίας, αλλά και στον βαθμό 
που οι επιχειρήσεις αυτού του κλάδου ήσαν σχε-
τικά γνωστές σαν αντικείμενο και συγκεντρωμέ-
νες σε συγκεκριμένες περιοχές στα αστικά κέ-
ντρα. Αντίθετα, στον κλάδο του Πρωτογενούς 
Τομέα «Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και 
συναφείς δραστηριότητες», η αντίστοιχη παρα-
βατικότητα, όσον αφορά τους ανασφάλιστους 
εργαζομένους φτάνει μόνο στο 1,88%25. Φυσι-
κά, η διάδοση της αδήλωτης εργασίας δεν είναι 
ομοιόμορφη παντού, ποικίλλει από κλάδο σε 
κλάδο και αφορά επίσης και το μέγεθος των επι-
χειρήσεων, καθώς και άλλες πλευρές. Διαφορές 
δηλαδή θα υπάρχουν και μάλιστα μεγάλες, δεν 
είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα, στην προ-
κειμένη περίπτωση, είναι ότι για να γίνει επαρκής 
αριθμός ελέγχων στην ύπαιθρο, όπου δραστη-
ριοποιούνται σε μεγάλη γεωγραφική διασπορά 
οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις του πρωτο-
γενούς τομέα, απαιτείται επαρκής, δηλαδή ση-
μαντικός, αριθμός επιθεωρητών εργασίας (πολύ 
περισσότερο που προβλέπονται μαζί και άνθρω-
ποι από την ΕΥΠΕΑ, σύμφωνα με το εν λόγω 
Σχέδιο Δράσης), επαρκής, δηλαδή σημαντική, 
υλικοτεχνική υποδομή και περαιτέρω στήριξη 
από βοηθητικό προσωπικό, αυτοκίνητα, κονδύ-
λια για οδοιπορικά, μόνιμη διαμονή των στελε-
χών στην περιφέρεια ώστε να  αποκτάται και να 
ανανεώνεται γνώση και εμπειρία σχετικά με την 
εργασιακή πραγματικότητα στην περιοχή κ.ο.κ. 
Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται το πρόβλημα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να μπορούν 
να είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί ελέγ-
χου και αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, 
αλλά και της παραβατικότητας της εργατικής 
νομοθεσίας συνολικά, δεν αρκεί η απλή αναδι-
άταξη του υπάρχοντος προσωπικού τους, όσο 
καλά μελετημένη και αν είναι. Χρειάζεται μεγά-
λη αριθμητική και ποιοτική ενίσχυση αυτού του 
μηχανισμού με στελέχη και με υποδομές, ώστε 
να μπορέσει να παίξει τον ρόλο του.
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6.  ΚΑΠΟΙΕΣ γΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΑγΜΑΤΕΥΣΗ 
ΠΟΥ ΠΡΟΗγΗΘΗΚΕ

Η αδήλωτη εργασία συνιστά ένα σημαντικό δια-
χρονικό πρόβλημα στην ελληνική απασχόληση 
και αγορά εργασίας που συνδέεται με τον ιστορικά 
συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας. Στη συνολική οικονομική δραστηριότη-
τα είναι πιθανό ότι εκτός από δηλωμένο αρνητικό 
παράγοντα, αποτελούσε πάντοτε και ένα στοιχείο 
ευελιξίας της οικονομίας και της απασχόλησης 
που σαν τέτοιο γινόταν ανεκτό και αποδεκτό από 
την κρατική αρχή. Συνδέεται με την φοροδιαφυγή 
και την εισφοροδιαφυγή και επιβαρύνει τα κρατι-
κά και κυρίως τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικεντρώ-
νεται ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα και σε άλ-
λους κλάδους της οικονομίας (κατά κύριο λόγο σε 
κατασκευές, εμπόριο, ξενοδοχεία-εστιατόρια, με-
ταποίηση) και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
για τις οποίες συνιστούσε πάντοτε ένα στοιχείο 
ευελιξίας και αντοχής. Η αδήλωτη εργασία μπορεί 
να είναι πλήρης ή μερική και, σε επίπεδο συνολι-
κής οικονομίας, λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τη γενικότερη ευελιξία στην απασχόληση.

Η αδήλωτη εργασία συνδέεται με την παραοικο-
νομία και το μερίδιό της στην ελληνική οικονο-
μία είναι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, 
πολύ μεγάλο, πιθανότατα πάνω από το ένα πέ-
μπτο του ΑΕΠ.

Η παλιά διαχρονική παραοικονομία και αδήλωτη 
εργασία στη χώρα παρουσιάζει σημαντικές αλλα-
γές από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά 
όταν, αφ’ ενός ξεκινούν οι διαρθρωτικές μεταβο-
λές στην απασχόληση (διά της ανάπτυξης των ευ-
έλικτων μορφών απασχόλησης στο πλαίσιο μιας 
σταθερά υψηλής ανεργίας) και αφ’ ετέρου οι μετα-
βολές αυτές υποστηρίζονται για πρώτη φορά από 
την έλευση ενός νέου μαζικού «εφεδρικού στρα-
τού» εργασίας, των οικονομικών μεταναστών, 
στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα οι «παράνομοι» οικονομι-
κοί μετανάστες αποτέλεσαν αρχικά το βασικό μα-
ζικό εργατικό δυναμικό της νέου τύπου, σύγχρο-
νης μαζικής αδήλωτης εργασίας.

Η έκρηξη της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα από 
το 2009 και μέχρι σήμερα και η πρωτόγνωρη αύ-
ξηση της ανεργίας, οδήγησε στο να ενταθούν 
εξαιρετικά, μεταξύ άλλων, τα δημοσιονομικά 
προβλήματα της χώρας, τα κενά στα ασφαλιστικά 
ταμεία, τις υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας και έκανε 
ακόμη πιο σημαντικό το θέμα αντιμετώπισης του 
φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. Για τον σκο-
πό αυτό, έγιναν διάφορες προσπάθειες ενίσχυσης 
των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, αρχι-

κά της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια 
και υπηρεσιών που συνδέονται πιο στενά με την 
Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς και συνδυασμός και 
συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, που κο-
ρυφώθηκε με το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 
‘Άρτεμις’ για την καταπολέμηση της αδήλωτης και 
ανασφάλιστης εργασίας».

Τα αποτελέσματα του εν λόγω Σχεδίου Δράσης 
στον πρώτο χρόνο της διενέργειάς του είναι ίσως 
υπαρκτά, αλλά, κατά τη γνώμη του γράφοντα, δεν 
είναι σε καμιά περίπτωση τα δέοντα, παρά τον γε-
νικά σωστό σχεδιασμό και την εμπειρία των στε-
λεχών που δραστηριοποιούνται στους αρμόδιους 
φορείς. Το πρόβλημα είναι ότι οι ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας 
είναι για πάρα πολλά χρόνια ελλιπείς (αυτό εξάλ-
λου αφορά όχι μόνο την Κοινωνική Επιθεώρηση 
Εργασίας, αλλά και την εξίσου, και ίσως, ακόμη 
πιο σημαντική, Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλει-
ας στους χώρους εργασίας· ενδεικτικά, σε όλη τη 
χώρα υπάρχουν μόλις 220 επιθεωρητές Υγιεινής 
και Ασφάλειας στην εργασία και γύρω στους 60 
στην Αττική, τι να πρωτοελέγξουν;). Η χρόνια αυτή 
υποβάθμιση (από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 
και τις αρχές της δεκαετίας του 1990) των ελεγκτι-
κών μηχανισμών σε επίπεδο στελέχωσης και υπο-
δομών, δεν είναι άσχετη με την επιβολή της ευελι-
ξίας στην ελληνική αγορά εργασίας στη δεκαετία 
του 1990, αλλά συνιστά συνειδητή στρατηγική 
πολιτική επιλογή, συνυφασμένη με τη συνολική 
κρατούσα αντίληψη για την ανάπτυξη της χώρας.

Συνεπώς, οι όποιες βελτιώσεις που, κατά τη γνώ-
μη του γράφοντα, αυτονόητα θα έπρεπε να γίνουν 
τόσο σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς τήρησης 
της εργατικής νομοθεσίας (μεγάλη ενίσχυσή 
τους), όσο και αλλαγές στην ίδια την εργατική 
νομοθεσία εν γένει γύρω από την αδήλωτη και 
ανασφάλιστη εργασία, απαιτούν μια κρατούσα 
αντίληψη για την οικονομία και την απασχόληση 
εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Σε επίπεδο 
συνολικής οικονομίας, η αδήλωτη-ανασφάλιστη 
εργασία λειτουργεί απλώς ως μια ακόμη μορφή 
ευελιξίας της εργασίας, καθώς και –ιδιαίτερα σή-
μερα, στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης- ως 
ένας τρόπος για να προωθείται και να εξαπλώνεται 
η (δυσμενής για τους εργαζόμενους) ευελιξία γε-
νικά στην ελληνική οικονομία. Το πρόβλημα της 
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας συνδέεται 
με τη συνολική πολιτική της απασχόλησης και των 
εργασιακών σχέσεων στη χώρα, ανάγεται σε αυτή 
και δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση αποκλειστικά 
τεχνικό ζήτημα που αφορά μόνο τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς ή τις όποιες αναγκαίες νομικές βελτι-
ώσεις και διευθετήσεις στην αγορά εργασίας.
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1. ΕΙΣΑγωγΗ

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η εξέλιξη του 
κόστους εργασίας, ανά ώρα εργασίας και 
ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, από 

το 2004 έως το 2014. Η εξέλιξη του κόστους ερ-
γασίας είναι ενδεικτική της εξέλιξης του επιπέδου 
ζωής των εργαζομένων μιας οικονομίας, ενώ η 
εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊό-
ντος είναι ενδεικτική της σχέσης ανάμεσα στο κό-
στος εργασίας και στην παραγωγικότητα, δηλαδή 
της ανταγωνιστικότητας (κόστους).

O πλέον αξιόπιστος και διεθνώς συγκρίσιμος τρό-
πος μέτρησης του κόστους εργασίας ανά ώρα 
είναι η έρευνα Δεικτών Κόστους Εργασίας1 που 
διενεργείται κάθε τρίμηνο στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αντίστοιχες εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες, με έρευνα πεδίου σε αντι-
προσωπευτικό δείγμα των επιχειρήσεων στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας.2 Στην Ελλάδα την έρευνα 
αυτή διεξάγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα απο-
τελέσματα στέλνονται για έλεγχο και διάχυση στη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Eurostat), και παρουσιάζονται για κάθε κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας (ταξινόμηση NACE 
Rev. 2) πλην του κλάδου Α (Γεωργία, αλιεία & κτη-
νοτροφία), καθώς και για το σύνολο των κλάδων 
Β-Σ. Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε τέσσερις 
διαστάσεις του κόστους εργασίας: α) το συνολι-
κό κόστος εργασίας, β) το κόστος εργασίας δίχως 
τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβές, γ) τους μι-

σθούς και ημερομίσθια3, δ) το μη μισθολογικό 
κόστος (εργοδοτικές εισφορές)4. Τα αποτελέσμα-
τα παρουσιάζονται ως δείκτες με έτος βάσης το 
2008, ως μη εποχικά διορθωμένοι, ως εποχικά 
διορθωμένοι και ως διορθωμένοι σύμφωνα με τις 
πραγματικές ημέρες/ώρες εργασίας.5 Σημειώνε-
ται ότι οι μεταβολές που σημειώνουν οι δείκτες 
κόστους εργασίας αφορούν ονομαστικές τιμές, 
δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη τη μεταβολή του 
τιμαρίθμου – σε αποπληθωρισμένες ή «πραγμα-
τικές» τιμές, η μείωση που σημειώνει το κόστος 
εργασίας είναι προφανώς μεγαλύτερη.

2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΟΥ (ωΡΙΑΙΟΥ) ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2.1	ΚΟΣΤΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ

Η εξέλιξη του δείκτη κόστους εργασίας ανά ώρα 
στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.

Όπως παρατηρούμε στο Διάγραμμα 1, το συνολικό 
κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα σημείωνε 
αύξηση από την αρχή της περιόδου που εξετάζου-
με έως και το 2009, μειώθηκε έως και το α’ τρίμη-
νο του 2014, και σημείωσε αύξηση τα τρία τελευ-
ταία τρίμηνα του 2014. Το τελευταίο τρίμηνο του 
2014 το συνολικό κόστος εργασίας ανά ώρα στην 
Ελλάδα ήταν στις  90,8 μονάδες του σχετικού δεί-
κτη (2008=100). 
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1. Δείκτες κόστους εργασίας, ΕΛ.ΣΤΑΤ., και Labour Cost Index, Eurostat Data ba se. Πηγή όλων των Σχημάτων και Πινάκων στο 
παρόν κείμενο είναι η συγκεκριμένη έρευνα. Η επεξεργασία είναι του συγγραφέα.

2. Στα πλεονεκτήματα της έρευνας αυτής συγκαταλέγεται η κάλυψη ακόμα και πολύ μικρών επιχειρήσεων (με λιγότερους από 
10 απασχολούμενους) που συνήθως εξαιρούνται και δεν συνυπολογίζονται σε αντίστοιχες έρευνες, παρά τη μεγάλη σημασία 
τους για την ελληνική οικονομία.

3. Ως μισθοί και ημερομίσθια ορίζεται το σύνολο των αμοιβών σε χρήμα και σε είδος που καταβάλλεται σε όλα τα άτομα και που 
περιλαμβάνεται στη μισθοδοτική κατάσταση της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των κατ’ οίκον εργαζομένων), σε 
αντάλλαγμα της εργασίας που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης, ανεξάρτητα από το αν πληρώνονται βά-
σει του ωραρίου, βάσει της παραγωγής ή με το κομμάτι, καθώς και από το αν πληρώνονται σε τακτική βάση ή όχι. Περιλαμβά-
νονται οι βασικές και τακτικές αμοιβές, οι επιπλέον πληρωμές για υπερωριακή εργασία, βάρδιες και κατά τη διάρκεια αργιών, 
οι κοινωνικές εισφορές που πληρώνει ο εργαζόμενος (ακόμη και αν παρακρατούνται από τον εργοδότη και καταβάλλονται από 
αυτόν στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης), όλες οι δωρεάν παροχές, τα επιδόματα (οικογενειακά, αδείας, ανθυγιεινής εργα-
σίας, στέγασης, μεταφοράς κ.λπ.), τα δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα), οι χαριστικές πληρωμές και τα bonus, οι αποζημιώσεις 
απόλυσης, τα επιδόματα (πριμ) παραγωγικότητας, οι προμήθειες και τα φιλοδωρήματα.

4. Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και επιβαρύνσεις είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφά-
λισης. Περιλαμβάνονται οι πραγματικές και θεσμοθετημένες εισφορές, οι συλλογικά συμφωνημένες, συμβατικές και εθελο-
ντικές και οι τεκμαρτές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που καταβάλλονται από τον εργοδότη.

5. Οι πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας αντιπροσωπεύουν τον συνολικό αριθμό των ωρών που πραγματοποιήθηκε εργασία 
κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς. Περιλαμβάνονται οι ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
κανονικού ωραρίου, οι επιπλέον ώρες εργασίας, οι ώρες της νυκτερινής εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυριακές και τις 
αργίες και ο χρόνος που δαπανάται στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου δεν πραγματοποιείται εργασία λόγω 
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, προσωρινής βλάβης των μηχανημάτων, ατυχημάτων κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι ώρες που 
αμείφθηκαν, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως είναι οι ώρες που αντιστοιχούν στην ετήσια άδεια, σε αναρρωτικές άδειες, 
απεργίες, εορτές και αργίες.



ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 1 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΟυ ΚΟΣΤΟυΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩρΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2014

Labour	cost	index,	nominal	value	-	quarterly	data	(naCe	rev.	2)	[lc_lci_r2_q]

2.2		ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΙ	ΜΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ	
ΚΟΣΤΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζοντας σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον 
δείκτη κόστους εργασίας ανά ώρα, μπορούμε να 
διακρίνουμε την εξέλιξη  του κόστους εργασίας 

στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο ανά διάσταση 

κόστους: το κόστος εκτός των πρόσθετων αμοι-

βών (μπόνους), το σύνολο των αμοιβών και το μη 

μισθολογικό κόστος, όπως παρουσιάζονται στο 

Διάγραμμα 2.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 2 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΟυ ΚΟΣΤΟυΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟυΣ, 20014-2014

Labour	cost	index,	nominal	value	-	quarterly	data	(naCe	rev.	2)	[lc_lci_r2_q]
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Όπως βλέπουμε, η πορεία των επιμέρους διαστάσε-
ων κόστους είναι παρόμοια με αυτήν του συνολικού 
κόστους. Ωστόσο αξίζει να σημειωθούν κάποιες δι-
αφοροποιήσεις. Πρώτον, από το 2004 έως το 2010, 
ο ρυθμός αύξησης των συνολικών αμοιβών, που 
συμπεριλαμβάνει και τα μπόνους, είναι χαμηλότε-
ρος από  τον ρυθμό αύξησης του κόστους που δεν 
τα συμπεριλαμβάνει, δηλαδή τα μπόνους αυξάνο-
νται με αργότερο ρυθμό από τις τακτικές αποδοχές. 
Μετά το 2010 η σχέση αντιστρέφεται, καθώς ο ρυθ-
μός μείωσης των συνολικών αμοιβών είναι μεγαλύ-
τερος από τον ρυθμό μείωσης των τακτικών αμοι-
βών, δηλαδή τα μπόνους μειώνονται με μεγαλύτερο 
ρυθμό από τις τακτικές αμοιβές. 

Δεύτερον, το μη μισθολογικό κόστος ακολουθούσε 
παράλληλη πορεία με το συνολικό κόστος από την 
αρχή της περιόδου έως το 2010, ενώ έκτοτε παρου-
σιάζει μεγαλύτερη μείωση από τις άλλες διαστάσεις 
του κόστους εργασίας. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέ-
λεσμα της πολιτικής μείωσης του μη μισθολογικού 
κόστους εργασίας που ακολουθήθηκε.

2.3		ΚΟΣΤΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ	ΚΛΑΔΟ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ

Το κόστος εργασίας δεν εξελίχθηκε ομοιόμορφα 
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η εξέ-
λιξη του κόστους εργασίας ανά κλάδο οικονομι-
κής δραστηριότητας στην Ελλάδα παρουσιάζε-
ται στο Διάγραμμα 3. Κατά την πρώτη περίοδο, 
2004-2009, ο δείκτης κόστους εργασίας παρου-
σιάζει αύξηση σε όλους σχεδόν τους κλάδους, 
με σημαντική εξαίρεση τον κλάδο Εκπαίδευση, 
όπου μειώθηκε κατά 9,4%, καθώς και στον κλά-
δο της Υγείας (-5,7%), των Κατασκευών (-3,2%) 
και των Τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
(-2,6%). Για το σύνολο της οικονομίας το ωριαίο 
κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 8,2%. Αντιθέ-
τως, κατά την περίοδο 2009-2014 το κόστος 
εργασίας μειώθηκε σε όλους ανεξαιρέτως τους 
κλάδους, με προεξάρχοντα τον κλάδο Παροχή 
καταλύματος και ξενοδοχεία, όπου μειώθηκε 
κατά 43,3%. Για το σύνολο της οικονομίας το 
ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 19,1%. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 3 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΟυ ΚΟΣΤΟυΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑΣ

Labour	cost	index,	nominal	value	-	quarterly	data	(naCe	rev.	2)	[lc_lci_r2_q]
Labour	cost	for	LCI	(compensation	of	employees	plus	taxes	minus	subsidies)
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την περίοδο 2009-
2014 η μικρότερη μείωση του κόστους εργασίας ση-
μειώθηκε στον μεγαλύτερο, από πλευράς απασχό-
λησης κλάδο, αυτόν  του Εμπορίου (-5,4%). 

2.4		ΚΟΣΤΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΕ	ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟ	ΤΟΜΕΑ 
ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη ύφεση που έπληξε την ελληνική οικονομία 
ήταν αναμενόμενο να συμπιέσουν σημαντικά το κό-
στος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, έμμεσα, μέσα 

από την απειλή της μεγάλης ανεργίας. Το πρόγραμ-
μα δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν αναμενό-
μενο να συμπιέσει σημαντικά τους μισθούς του δη-
μοσίου, άμεσα, μέσα από κυβερνητικές αποφάσεις. 
Είναι συνεπώς ενδιαφέρον να εξετάσουμε σε ποιο 
βαθμό μειώθηκε το κόστος εργασίας στον ιδιωτικό 
και στον δημόσιο τομέα. Για τον σκοπό αυτό συγκρί-
νουμε την εξέλιξη του κόστους εργασίας σε δύο κατ’ 
εξοχήν «ιδιωτικούς» κλάδους, τη Μεταποίηση και το 
Εμπόριο, με την εξέλιξη σε δύο κατ’ εξοχήν «δημόσι-
ους» κλάδους, τη Δημόσια Διοίκησης και την Εκπαί-
δευση, στο Διάγραμμα 4 που ακολουθεί.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 4 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΟυ ΚΟΣΤΟυΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Labour	cost	index,	nominal	value	-	quarterly	data	(naCe	rev.	2)	[lc_lci_r2_q]

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 4, η μείωση του 
κόστους εργασίας μετά την εκδήλωση της κρίσης 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους κλάδους του 
δημοσίου τομέα, Δημόσια διοίκηση και άμυνα και 
Εκπαίδευση, παρά σε αυτούς  του ιδιωτικού, Μετα-
ποίηση και Εμπόριο. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το 
γεγονός ότι μέχρι την εκδήλωση της κρίσης ο κλάδος 
της Εκπαίδευσης παρουσίαζε πολύ μεγάλες εποχικές 
διακυμάνσεις ως προς το κόστος εργασίας, οι οποίες 
σχεδόν εξέλιπαν μετά τη λήψη περιοριστικών δημοσι-
ονομικών μέτρων (επιδόματα, 14ος μισθός, κ.ά.). 

2.5		ΚΟΣΤΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΕ	ΕΥΡΩ, 
ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	Ε.Ε.

Η εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά ώρα όχι στη 
βάση κάποιου δείκτη και έτους αναφοράς αλλά σε 
ονομαστικές τιμές, σε ευρώ, παρουσιάζεται στο 
Διάγραμμα 5. Το 2014 το συνολικό κόστος εργασί-
ας ανά ώρα σε απόλυτες τιμές (ευρώ)6 είχε διαμορ-
φωθεί  ως εξής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Διάγραμμα 5):
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6. Average hourly labour costs are defined as total labour costs divided by the corresponding number of hours worked by the 
yearly average number of employees, expressed in full-time units.” Labour Costs (D) cover Wages and Salaries (D11) and non-
wage costs (Employers’ social contributions plus taxes less subsidies: D12+D4-D5). Λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας κατα-
σκευής δείκτη κόστους εργασίας και επιπέδου κόστους εργασίας, σημειώνονται κάποιες, μικρές μόνο, διαφοροποιήσεις ως 
προς το ποσοστό μείωσής τους τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 5 
ΚΟΣΤΟΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩρΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩρΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.-28, ΣΕ €, 2014

Πηγή:	eurostat,	Labour	cost	levels	[lc_lci_lev]

Η Ελλάδα καταλαμβάνει μια μέση θέση ως προς 
το κόστος εργασίας σε ευρώ. Ωστόσο, το κόστος 
εργασίας στην Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη 

θέση ως προς την εξέλιξή του από το 2008 έως το 
2014, έχοντας υποχωρήσει κατά 12,6% σε ονομα-
στικές τιμές (2008-2014):

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 6 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΟυ ΚΟΣΤΟυΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩρΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.-28, 2008-2014 (%)

Labour	cost	levels	[lc_lci_lev]

Η δραματική μείωση των μισθών της Ελλάδας 
μετά το 2008, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποδοθεί 

σε κάποια δραματική αύξηση των μισθών μέχρι 
τότε (2000-2008, %):
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 7 
ΕξΕΛΙξΗ ΤΟυ ΚΟΣΤΟυΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩρΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.-28, 2000-2008 (%)

Labour	cost	levels	[lc_lci_lev]

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στην Ε.Ε.-28 δεν υπάρχουν σημαντι-
κές διαφορές ως προς το κόστος εργασίας ανάμε-
σα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Επίσης, 

ο ρυθμός αύξησης του κόστους εργασίας στην 
Ελλάδα ήταν παρόμοιος με τον μέσο όρο της Ευ-
ρώπης από το 2000 έως το 2008, και άρχισε να 
αποκλίνει, αρνητικά, έκτοτε:

1.  Η διερεύνηση, εκτός από τη χρονική εξέλιξη 
του κόστους εργασίας στην Ελλάδα, εστιάζει 
και στη συγκριτική εξέλιξη του κόστους εργασί-
ας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.-28, ιδιαίτερα ως 
προς το σύνολο και ως προς τη διαφορά ιδιωτι-
κού-δημόσιου τομέα.

2.  Η συγκριτική εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.-28 
από το 2010 έως το 2014 αναλύεται ως προς τα 

εξής: ■  σύνολο

 ■  ανά κλάδο

	 ■  ανά ιδιωτικό-δημόσιο τομέα

3. Τέλος διερευνάται η αποτελεσματικότητα της 
μισθολογικής και παραγωγικής προσαρμογής στις 
εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με 
αυτές της Ε.Ε.28.
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3.  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.-28

Εάν η εξέλιξη του κόστους εργασίας στην Ελλάδα 
αποτυπώνει τη δραματική καθίζηση του επιπέδου 
ζωής των εργαζομένων και τη μοναδικότητα αυτής 
της τύχης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.-28, η εξέλι-
ξη του μοναδιαίου κόστους εργασίας αποτυπώνει 
μια κάποια «εξήγηση» της εξέλιξης αυτής. Εξ άλ-
λου, είναι επιθυμητή η αύξηση του κόστους εργα-
σίας και των μισθών όχι σε κάθε περίπτωση, αλλά 
στον βαθμό που αυτή αντανακλά ή/και συνοδεύει 
την αύξηση της παραγωγικότητας. Διαφορετικά, 
η αύξηση των μισθών σε μια χώρα, από μόνη της, 
μπορεί να προσφέρει πρόσκαιρη μόνο αναβάθμι-
ση της ζωής των εργαζομένων, αφού σύντομα θα 
καταστήσει τα προϊόντα της πιο ασύμφορα από 
αυτά των διεθνών ανταγωνιστών της, οδηγώντας 
τη χώρα σύντομα στον οικονομικό μαρασμό. Το 
κόστος εργασίας μπορεί να επηρεάσει την αντα-
γωνιστικότητα μέσα από την συνεισφορά του στο 
μοναδιαίο κόστος εργασίας, ένα μέγεθος που αντα-
νακλά τη σχέση του κόστους εργασίας ως προς την 
παραγωγικότητα της εργασίας.7 

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας  για μια εθνική οι-
κονομία ορίζεται ως το συνολικό κόστος εργασίας  
στην οικονομία διαιρούμενο με τη συνολική παρα-
γωγή: ΜΚΕ=ΚΕ/ΑΕΠ.  Με δεδομένο ότι η παραγω-
γικότητα της εργασίας ορίζεται ως Π=ΑΕΠ/Ω, δη-
λαδή ως το εθνικό προϊόν ανά ώρα εργασίας, μπο-
ρούμε εύκολα να αντιληφθούμε τη σχέση ανάμεσα 
στο μοναδιαίο κόστος εργασίας και στο κόστος ερ-
γασίας και την παραγωγικότητα. Διαιρώντας τα δύο 
μέλη του κλάσματος ΚΕ/ΑΕΠ με τον αριθμό των 
συνολικών ωρών εργασίας Ω (αριθμός απασχολου-
μένων x μέσες ώρες εργασίας ανά απασχολούμε-
νο), συνεπάγεται ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
ισούται με το μέσο κόστος εργασίας (συνολικό κό-
στος εργασίας ανά ώρα εργασίας) διαιρούμενο με 
την παραγωγικότητα της εργασίας. Με άλλα λόγια, 
το μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι ένα κλάσμα με 
αριθμητή το μέσο ωρομίσθιο και τις εργοδοτικές 
εισφορές που του αναλογούν και με παρονομαστή 
την αξία που παράγεται ανά ώρα εργασίας.

Συνεπώς, όσο χαμηλότερο (ή φθίνον) είναι το μονα-
διαίο κόστος εργασίας τόσο ανταγωνιστικότερα ή 
πιο ευπώλητα είναι (ή τείνουν να γίνουν) τα προϊόντα 
της χώρας στις διεθνείς αγορές, και αντιστρόφως. 
Όπως φαίνεται από την παραπάνω εξίσωση/ορισμό 
του μοναδιαίου κόστους εργασίας, αυτό μπορεί να 
μειώνεται ακόμα και αν αυξάνεται το κόστος ερ-
γασίας (μισθοί), στον βαθμό που την ίδια περίοδο 
αυξάνεται ακόμα περισσότερο η παραγωγικότητα 
της εργασίας. Αντίστροφα, ακόμα και αν μειώνεται 
το κόστος εργασίας, το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
μπορεί να αυξάνεται, δηλαδή να μειώνεται η αντα-
γωνιστικότητα, στον βαθμό που την ίδια περίοδο 
μειώνεται και η παραγωγικότητα. Στο Διάγραμμα 8 
που ακολουθεί απεικονίζεται η εξέλιξη του μοναδι-
αίου κόστους εργασίας της Ελλάδας καθώς και των 
μέσων αποδοχών.

Όπως βλέπουμε, η περίοδος 2000-2008 είναι περί-
οδος διαρκούς αύξησης του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας, και παράλληλα περίοδος διαρκούς αύ-
ξησης της μέσης αμοιβής της εργασίας (όπως άλ-
λωστε απεικονίζουν και τα τριμηνιαία στοιχεία του 
κόστους εργασίας στο Διάγραμμα 1). Είναι λοιπόν 
προφανές ότι η αύξηση των αμοιβών δεν συνοδεύ-
τηκε από ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας, με 
αποτέλεσμα την αύξηση του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας. Σε μικρό μόνο βαθμό, κατά τα έτη 2006-
2008 η μεγάλη αύξηση της αμοιβής της εργασίας 
συνοδεύεται από μικρότερο αύξηση του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας, υποδηλώνοντας κάποια αύξηση 
της παραγωγικότητας την περίοδο αυτή. Η κατάστα-
ση αυτή δεν αλλάζει ουσιαστικά αλλά αντιστρέφεται 
μετά το 2009, όταν το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
αρχίζει να υποχωρεί κάθε έτος. Πρέπει να σημειωθεί, 
ωστόσο, ότι την περίοδο 2009-2014 το μοναδιαίο 
κόστος εργασίας σημειώνει σημαντική μείωση όχι 
λόγω κάποιας αύξησης της παραγωγικότητας την 
περίοδο αυτή, αλλά αποκλειστικά και μόνο λόγω της 
μείωσης της μέσης αμοιβής της εργασίας.  
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7. Στις χρονοσειρές που ακολουθούν το συνολικό κόστος εργασίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις αμοιβές των μισθωτών 
(compensation of employees) επί έναν συντελεστή αυτοαπασχόλησης (δηλ. την αναλογία του συνόλου των απασχολουμένων 
προς τους μισθωτούς), και η παραγωγή υπολογίζεται ως το ΑΕΠ (προσέγγιση δαπάνης) σε σταθερές τιμές. Ο συνυπολογισμός 
της αυτοαπασχόλησης στο συνολικό κόστος εργασίας είναι σημαντικός γιατί «αμοιβές εξαρτημένης εργασίας» των Εθνικών 
Λογαριασμών δεν συμπεριλαμβάνουν τις αμοιβές των αυτοαπασχολουμένων, οι οποίες καταχωρούνται στο «ακαθάριστο λει-
τουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα» μαζί με τα κέρδη των επιχειρήσεων. Έτσι κρίνεται αναγκαίο να συνυπολογιστεί, 
αντίστοιχα με τη συνεισφορά τους στο ΑΕΠ, και το εργατικό κόστος των αυτοαπασχολουμένων ως μέρος του συνολικού κό-
στους εργασίας της οικονομίας, ως ισοδύναμο με αυτό του μέσου μισθωτού. Βλ. OECD (2012a), OECD (2008).

ΜΚΕ =               =                   =    
ΚΕ

ΑΕΠ
ΚΕ / ω

ΑΕΠ / ω 
μέσο ΚΕ

Π



ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 8 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΜΟΙβΗ ΤΗΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ

Πηγή:	aMeCo	Database,	nominal	unit	labour	costs:	total	economy 
(ratio	of	compensation	per	employee	to	real	GDP	per	person	employed) 
(PLCD),	nominal	compensation	per	employee:	total	economy		(hWCDW)

Στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ακόμα 
και όταν δεν ήταν ακόμα μέλη της), η μέση αμοιβή 
της εργασίας και το μοναδιαίο κόστος εργασίας 
ακολούθησαν κάπως διαφορετική πορεία απ΄ ό, 
τι στην Ελλάδα. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ως μέσος όρος, ούτε η αμοιβή της εργασίας 
ούτε το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκαν 
τόσο έντονα όσο στην Ελλάδα από το 2000 έως 
το 2009. Σχετική αύξηση της παραγωγικότητας 
σημειώθηκε, όπως και στην Ελλάδα αλλά ένα χρό-

νο πριν, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την περίοδο 
2005-2007. Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 9, η 
διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά 
το 2009. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά 
την εκδήλωση της κρίσης η μέση αμοιβή αυξάνε-
ται με ταχύτερο ρυθμό από το μοναδιαίο κόστος 
εργασίας, γεγονός που δηλώνει ότι μετά το 2009 
αυξάνεται σημαντικά και η παραγωγικότητα της 
εργασίας – κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτω-
ση της Ελλάδας. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 9 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΜΟΙβΗ ΤΗΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ, ΕυρΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πηγή:	aMeCo	Database
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Ακόμα και αν η μείωση του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας μετά το 2009 στην Ελλάδα οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στη μείωση του κόστους 
εργασίας ενώ η παραγωγικότητα παραμένει αμε-
τάβλητη, το γεγονός της μείωσης του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας ενδέχεται να αποτελεί σημαντι-
κή εξέλιξη για την ελληνική οικονομία εάν μπορεί 
να καταδειχθεί ότι αυτή η εν δυνάμει αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας μεταφράζεται σε πραγματική 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Για να ελέγξου-
με το ενδεχόμενο αυτό εξετάζουμε την εξέλιξη 
των ελληνικών εξαγωγών μετά το 2009.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, 
όπως ήδη αναφέραμε, στον βαθμό που καθιστά 
τα προϊόντα πιο ευπώλητα, μπορεί να αναδει-
χθεί ως κρίσιμος παράγοντας για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν 
υπήρχε λιγότερο αντεργατικός τρόπος αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
μίας από τη δραστική μείωση των αποδοχών των 
εργαζομένων, όπως για παράδειγμα μεταρρυθμί-
σεις, αναδιαρθρώσεις και κίνητρα για την αύξη-
ση της παραγωγικότητας της εργασίας, η μείωση 
του μοναδιαίου κόστους εργασίας με τον τρόπο 
που επιτεύχθηκε θα μπορούσε ενδεχομένως να 
έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της 
εθνικής ανταγωνιστικότητας και, συνεπώς, στην 
εξασφάλιση ευμενέστερων προοπτικών για τους 
εργαζόμενους. Για να εξετάσουμε τον έμπρακτο 
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της μείωσης 
του μοναδιαίου κόστους εργασίας, στρεφόμαστε 
στην εξέλιξη των εξαγωγών. 

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 10,  υπάρχει πράγ-
ματι συσχέτιση ανάμεσα στο μοναδιαίο κόστος 
εργασίας και στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσι-
ών. Με εξαίρεση τα τρία έτη πριν από την εκδήλω-
ση της κρίσης, όπου οι εξαγωγές αυξήθηκαν παρά 
την αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, η 
συσχέτιση ανάμεσα στο μοναδιαίο κόστος εργα-
σίας και τις εξαγωγές είναι ισχυρή και αρνητική. 
Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι 0,760, 
στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 0,01. Ιδιαίτερα 
μετά το 2009 είναι σαφές ότι η μείωση του κό-
στους εργασίας συνάδει με την αύξηση των εξα-
γωγών. Ωστόσο, η ύπαρξη συσχέτισης δεν σημαί-
νει απαραίτητα την ύπαρξη αιτιακής σχέσης. Είναι 
δηλαδή πιθανό η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 
μετά το 2009 να συμπίπτει μεν να μην πηγάζει δε 
(κατά κύριο λόγο) από τη μείωση του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας, αλλά να είναι αποτέλεσμα άλ-
λων εξελίξεων την περίοδο αυτή.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 10 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕξΑΓΩΓΕΣ 
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ υΠΗρΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή:	ΑΜΕCo,	nominal	unit	labour	costs:	total	
economy	(ratio	of	compensation	per	employee	

to	real	GDP	per	person	employed.)		(PLCD)

eurostat	Database,	GDP	and	main	components	
(output,	expenditure	and	income)	[nama_10_gdp]

Εάν εξετάσουμε την εξέλιξη των εξαγωγών αγα-
θών και υπηρεσιών σε μια σειρά διαφορετικών χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2000 έως το 
2014 (σε τρέχουσες τιμές), θα διαπιστώσουμε ότι 
όλες οι χώρες ακολουθούν παρόμοια πορεία. Μά-
λιστα, οι διακυμάνσεις των εξαγωγών της Γαλλίας 
και της Ιταλίας σχεδόν ταυτίζονται μεταξύ τους, 
όπως και αυτές της Πορτογαλίας και Ισπανίας. Συ-
νεπώς, η πορεία των εξαγωγών της Ελλάδας, είναι 
πιθανό να ακολουθεί μια πορεία κοινή με αυτή των 
υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά 
μια πορεία εξαρτώμενη από τις διακυμάνσεις του 
μοναδιαίου κόστους εργασίας της.

Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται περαιτέρω 
εάν συγκρίνουμε ευθέως τις εξαγωγές της Ελλάδας 
με τον μέσο όρο των εξαγωγών των 28 χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης από το 2000 έως το 2014. Μέσα 
από το Διάγραμμα 13 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι 
εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας – καθώς και άλ-
λων χωρών της Ευρωζώνης – δεν έχουν επηρεαστεί 

92

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014

0

20

40

60

80

100

120

140

20
0

0
20

0
1

20
0

2
20

0
3

20
0

4
20

0
5

20
0

6
20

0
7

20
0

8
20

0
9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

 (2
0

10
=

10
0

)

  



από το πρόγραμμα προσαρμογής αλλά ακολουθούν 
– όπως και οι άλλες χώρες – μια πορεία (προ-) κα-
θοριζόμενη από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον: 
ανοδική πορεία έως την αρχή της κρίσης το 2008, 

σημαντική μείωση έως και το 2009, και ανοδική πο-
ρεία έκτοτε που φθάνει τα επίπεδα του 2008 μετά το 
2013.  Φαίνεται πως δομικοί παράγοντες υπερισχύ-
ουν των επιχειρούμενων παρεμβάσεων.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 11 
ΕξΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ υΠΗρΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩρΕΣ

Πηγή:	eurostat	Database,	GDP	and	main	components	(output,	expenditure	and	income)	[nama_10_gdp]

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 12 
ΕξΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ υΠΗρΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.-28

Πηγή:	eurostat	Database,	GDP	and	main	components	(output,	expenditure	and	income)	[nama_10_gdp]

βιβλιογραφικές αναφορές

Ameco Database, http://ec.europa.eu/economy_
finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm 

Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/
data/database 

OECD.Stat., http://stats.oecd.org/ 

OECD (2008), Labour productivity and unit la-
bour cost indicators, OECD Publications. 
http://www.esds.ac.uk/international/sup-
port/user_guides/ilo/kilm18EN.pdf

OECD (2014), Stat.Extracts, Metadata of early esti-
mates of quarterly ULC indicators.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση: 
σε αναζήτηση της σύνδεσης 

με την αγορά εργασίας

Χρύσα Παϊδούση
Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΙΕΑΔ
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1. ΕΙΣΑγωγΗ

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται, για τρί-
τη συνεχή χρονιά, η επισκόπηση τριών 
βασικών πεδίων που συνθέτουν το τοπίο 

της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, 
α) των πολιτικών που αναπτύσσονται για την 
επαγγελματική κατάρτιση, β) των επιχειρησια-
κών πρ0γραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, που τη 
χρηματοδοτούν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινω-
νικού Ταμείου (ΕΚΤ) και γ) των βασικών δεικτών 
συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε 
προγράμματα κατάρτισης. Καταγράφονται, σε 
αδρές γραμμές, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν 
κατά τον προηγούμενο χρόνο και αναδεικνύο-
νται αυτές που το καθόρισαν.

Η κύρια διαπίστωση για το 2014 είναι ότι η 
ανάσχεση της ανεργίας των νέων 15-24 ετών, η 
οποία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα,1 ήταν στο 
επίκεντρο των πολιτικών και προγραμμάτων 
που αναπτύχθηκαν γύρω από την επαγγελμα-
τική κατάρτιση. H πλειοψηφία των δράσεων 
εντάχθηκε άμεσα ή έμμεσα στους στρατηγι-
κούς στόχους του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (Youth Guarantee)2 
και στο Μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφη-
κε κατά το 2013 μεταξύ Ελληνικού και Γερμα-
νικού Υπουργείου Παιδείας, για την ανάπτυξη 
της Μαθητείας.3 Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι 
δράσεις που υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν 
κατά το 2014 επιδίωξαν την αποτελεσματικό-
τερη σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης, 
αφενός όπως ειπώθηκε για την  αντιμετώπιση 
της υψηλής νεανικής ανεργίας, αφετέρου, για 
τη γεφύρωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων 
στην αγορά εργασίας.4 Σε αυτή την κατεύθυνση 
κλήθηκαν να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι φορείς, από τις δημόσιες υπηρεσίες απα-
σχόλησης (ΟΑΕΔ) και τους κοινωνικούς εταί-

ρους (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ) έως τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα (σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης) και τα  Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Επίσης, με βάση τις αλλαγές που εισήγαγε ο 
Ν.4186/2013 για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και τη μαθητεία, υπήρξε μια προσπάθεια μεγα-
λύτερης διασύνδεσης (διαπερατότητας;) των 
διαφόρων συστημάτων εκπαίδευσης. Μετά 
την υποχρεωτική τυπική εκπαίδευση δίνεται η 
δυνατότητα για τυπική ανώτερη δευτεροβάθ-
μια επαγγελματική εκπαίδευση (π.χ. ΕΠΑΛ), 
αλλά και για αρχική επαγγελματική κατάρτιση, 
μη τυπική (π.χ. Σχολές Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης ΣΕΚ). Σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας 
κατάρτισης, εκτός από τα ΙΕΚ, εισάγεται και η 
«Τάξη Μαθητείας». Αυτές οι αλλαγές γίνονται 
σε μια διαδικασία εναρμόνισης με τις κυρίαρ-
χες πολιτικές στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περι-
βάλλον, όπου προτάσσονται ολοένα και πιο ευ-
έλικτες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
επιτρέποντας τον συνδυασμό διαφορετικών 
τύπων και επιπέδων εκπαίδευσης, με στόχο την 
καλύτερη προσαρμογή των ατόμων στις ανά-
γκες της αγοράς εργασίας. 5

Στο παρόν κείμενο, παρουσιάζονται αρχικά οι 
δράσεις για την κατάρτιση, έτσι όπως διαμορ-
φώθηκαν ως επακόλουθο των θεσμικών αλλα-
γών και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτήσεων και προγραμμάτων του. Η παρουσί-
αση, περιλαμβάνει σε ένα μεγάλο μέρος και την 
επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία, για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στη 
συνέχεια διερευνώνται ποσοτικά στοιχεία που 
αφορούν τη συμμετοχή στην ΕΕΚ στην Ελλάδα, 
κατά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, κα-
τάσταση απασχόλησης, στοιχεία που μας δεί-
χνουν τον βαθμό ανταπόκρισης των προγραμ-
μάτων αυτών στο ελληνικό κοινό. 
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1. Το β’ τρίμηνο του 2014, η ανεργία των νέων 15-24 ετών ανήλθε σε 52%, ποσοστό που δείχνει ωστόσο, μερική υποχώρηση σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, το οποίο ήταν στο 59,2%.

2. Η «Εγγύηση για τη Νεολαία» είναι μια νέα δράση, η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 –είτε είναι εγγεγραμμένοι 
στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι– θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη, ποιοτική προσφορά εντός 4 μηνών αφότου εξέρχο-
νται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να αφορά εργασία, μαθητεία, 
πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους, και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου, 
στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el

3. Παϊδούση, 2014.
4. Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων (skill mismatch), αποτελεί κεντρικό ζήτημα των ευρωπαϊκών και 

εθνικών πολιτικών για την απασχόληση και την εκπαίδευση, κατάρτιση, ζήτημα στο οποίο σημαντικό ρόλο έχουν τα συστήμα-
τα πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών σε σχέση με τις διάφορες δεξιότητες.

5. Cedefop, 2015.



2.  ΔΡΑΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Κατά το 2014, το σημαντικότερο κομμάτι των 
δράσεων για την επαγγελματική κατάρτιση επι-
κεντρώθηκε στην ανώτερη δευτεροβάθμια μη 
τυπική εκπαίδευση για την ανάπτυξη των Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και της Μαθη-
τείας. Η επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του προ-
γράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», το οποίο 
αποτελεί διακριτό πυλώνα στο πλαίσιο του Σχεδί-
ου για την Απασχόληση και την Καταπολέμηση της 
Ανεργίας και η εφαρμογή, για πρώτη χρονιά, του 
Ν.4186/2013 ώθησαν σε δράσεις που στόχο είχαν 
τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και την αποτελεσμα-
τικότερη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Η 
σπουδαιότητα που δόθηκε, το 2014, από την ελ-
ληνική πολιτεία στην ανάπτυξη της «Μαθητείας» 
και της σύνδεσης των δράσεων επαγγελματικής 
κατάρτισης με την ανάσχεση της ανεργίας των 
νέων αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι κατά τη 
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο 
της Ε.Ε. απετέλεσαν βασικά σημεία στην ατζέντα 
των συζητήσεων του Υπουργείου Εργασίας και 
του Υπουργείου Παιδείας. 6

2.1	 		ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΓΙΑ	ΤΟΥΣ	ΝΕΟΥΣ/ΕΣ

2.1.1		ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΝΕΟΛΑΙΑ 
(Youth	Guarantee)	

Το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» εγκρί-
θηκε επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ 
το 2013, σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής,7 με 
στόχο την  ενίσχυση της απασχόλησης των νέων8 
και κυρίως αυτών που είναι εκτός εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και αγοράς εργασίας (ΝΕΕΤς).9

Η Ελλάδα, κατέθεσε το σχετικό Σχέδιο Δράσης 
«Εγγυήσεις για τη Νεολαία» τον Δεκέμβριο του 
2013. Ωστόσο, η εν λόγω πρόταση κρίθηκε ότι 
ανταποκρίνεται εν μέρει στις Οδηγίες της Επιτρο-
πής10. Στο έγγραφο των αρμόδιων υπηρεσιών11 
αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη «βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της εκπαίδευ-
σης σε όλα τα επίπεδα, την προσαρμογή του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις μελλοντικές ανάγκες 
της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη βελτίωση της 
προσφοράς, της ελκυστικότητας και της συνάφειας της 
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας). Το ελληνικό 
σύστημα  εκπαίδευσης και κατάρτισης αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα από την άποψη του συστημικού 
σχεδιασμού του, τη λειτουργία του και την ικανότητά 
του να εξασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση των νέων 
στην απασχόληση, όπως αποδεικνύεται από τη μακρά 
περίοδο της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία 
και με αποτέλεσμα την πολύ υψηλή ανεργία των νέων.» 

Τον Ιούλιο του 2014, υπεβλήθη τελικά νέα αναμορ-
φωμένη πρόταση,12 η οποία προβλέπει την υλοποί-
ηση 27 δράσεων που αναμένεται να ωφελήσουν 
180.956 νέους/ες, με συνολικό προϋπολογισμό 
171,52 εκ. ευρώ, τα οποία με την εθνική συμμετοχή  
ανέρχονται στα 393 εκ. ευρώ. Μεταξύ των δράσε-
ων περιλαμβάνονται μαθητεία, κατάρτιση – εκπαί-
δευση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, νεανική 
επιχειρηματικότητα.

Το πρώτο πρόγραμμα που ξεκίνησε την υλοποίη-
σή του στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για τη Νεολαία κατά το 2014 είναι «Επιταγή εισόδου 
(voucher) για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και 
απευθύνεται σε νέους και νέες όλων των εκπαι-
δευτικών επιπέδων με προτεραιότητα σε αυτούς 
και αυτές που έχουν χαμηλά προσόντα, χαμηλό ει-
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6. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, ο ΟΑΕΔ οργάνωσε τον Φεβρουάριο του 2014, Ημερίδα με τίτλο «Ο θεσμός της Μαθη-
τείας ως μέσο επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου της Εγγύησης για τη Νεολαία: Ο ρόλος και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων», ενώ το Υπουργείο Παιδείας  πραγματοποίησε, τον Μάρτιο του 2014  Συνέδριο με τίτλο «Αντιμετώπιση 
της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μέσω της μάθησης στον χώρο της εργασίας (work-based learning) στο πλαίσιο της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης»

7. European Commission - FactSheet, 2015.
8. Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση βλέπε Παϊδούση 2014.
9. Πρόκειται για το ακρωνύμιο της έκφρασης «Not in Education, Employment, or Training» που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

στην Αγγλία και αναφέρεται στους Νέους και Νέες κάτω των 30 ετών, που είναι εκτός εκπαίδευσης-κατάρτισης, απασχόλησης. 
10. State of play on implementation of the Youth Guarantee. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=en
11. Comments from 2014 Staff Working Document.
12. Ωστόσο, σημειώνεται εδώ ότι η πρόταση/ πρόγραμμα της Ελλάδας για την «Εγγύηση για τη Νεολαία» δεν βρίσκεται αναρ-

τημένη στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε., δεν βρίσκονται επίσης τα 
Εθνικά Σχέδια Δράσης «Εγγύηση για την Νεολαία» των Βουλγαρία, Κύπρου, Μάλτας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Ηνωμένου 
Βασιλείου.  



σόδημα και δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες 
δράσεις. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει 
στους/στις ωφελούμενους/νες τα εφόδια εκείνα 
που θα τους βοηθήσουν να απορροφηθούν, γρή-
γορα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό 
εκτός από την θεωρητική κατάρτιση, προσφέρε-
ται και αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρή-
σεις αλλά και κίνητρα σε αυτές με απώτερο στόχο 
την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την 
επιχείρηση. 

2.1.2ΤΑξΗ	ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ	

Σύμφωνα με τον Νόμο 4186/2013, η τάξη Μα-
θητείας λειτουργεί ως μεταδευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, μετά την ανώτερη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ) και δεν είναι 
υποχρεωτική. Με την ολοκλήρωση των σπουδών 
στην Τάξη Μαθητείας, οι οποίες έχουν διάρκεια 
ενός έτους και εφόσον οι απόφοιτοι συμμετέχουν 
σε εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται το λεγόμε-
νο «Πτυχίο Ειδικότητας», το οποίο κατατάσσεται 
στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
(Ε.Π.Π.). Την εποπτεία της μαθητείας  έχει το 
Υπουργείο Παιδείας και ο ΟΑΕΔ. 

Τον Νοέμβριο του 2014, στο πλαίσιο της προετοι-
μασίας εφαρμογής της Τάξης Μαθητείας, κατατέ-
θηκε από τον Υπουργό Παιδείας με τη συνυπογρα-
φή του Υπουργού Εργασίας σχετική τροπολογία13 
στον Νόμο 4186/2013. Συγκεκριμένα η τροπολογία 
προσδιορίζει ότι η τάξη μαθητείας δεν ανήκει στο 
τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναβαθμίζει το 
επίπεδο κατάταξης του Πτυχίου Ειδικότητας στο 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στο επίπεδο 5, ειση-
γείται την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» σε περιφέ-
ρειες που θα ορίζει η ΚΥΑ Υπουργών Παιδείας και 
Εργασίας και ορίζει ως χρονική διάρκεια λειτουργί-
ας της τους έξι (6) μήνες. 

Η 1η πιλοτική εφαρμογή της Τάξης Μαθητείας, 
ορίσθηκε από 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνί-
ου 2015, στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Ηπείρου και Κρήτης, ενώ οι ειδικότητες 
που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή ήταν: 
«Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία», «Υπάλληλοι 
διοίκησης και οικονομικών Υπηρεσιών», «Υποστή-

ριξη συστημάτων εφαρμογών και δικτύων Η/Υ» 
και «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις».

Και όλα τα παραπάνω ενώ κατά την παρουσίαση 
του Εθνικού Σχεδίου για τη Μαθητεία 2014-2020, 14 τον 
Φεβρουάριο του ιδίου έτους, προβλεπόταν για 
τους απόφοιτους/τες των ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ η 
διασφάλιση 30.000 θέσεων εργασίας -μαθητείας 
σε επιχειρήσεις και ταυτόχρονα η αναβάθμιση των 
Επαγγελματικών Λυκείων, ΙΕΚ και τεχνικών σχολών  
με στόχο να «αντιστραφεί υπέρ τους η αναλογία των 
σπουδαστών που τα επιλέγουν αντί του Γενικού Λυκείου».15

Τελικά, κατά το 2014, η μεταδευτεροβάθμια μαθη-
τεία, παρέμεινε στον σχεδιασμό και κυρίως στην 
προσπάθεια να ενταχθεί σε ένα συνολικότερο σχέδιο 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω 
του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία».16

2.1.3		ΣΧΟΛΕΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	(ΣΕΚ)

Παρόμοια πορεία είχαν κατά το 2014 και οι ΣΕΚ, οι 
οποίες ιδρύθηκαν με τον Νόμο 4186/2013. Υπεν-
θυμίζεται ότι οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης, αφορούν δευτεροβάθμια, μη τυπική εκπαί-
δευση και είναι η αρχική επαγγελματική κατάρ-
τιση για τους/τις αποφοίτους/τες της υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης.  Η φοίτηση στις Σχολές έχει 
διάρκεια δύο έτη και χορηγείται Βεβαίωση Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2. Εφόσον, οι 
πτυχιούχοι/χες συνεχίσουν στο τρίτο έτος, στην 
τάξη Μαθητείας της ΣΕΚ τότε λαμβάνουν Βεβαί-
ωση Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3. Η 
επιτυχής επίδοση στις εξετάσεις πιστοποίησης 
παρέχει το Πτυχίο Ειδικότητας. Σύμφωνα με το  
Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία 
ΔΒΜ που έχει την άμεση εποπτεία των ΣΕΚ ο αρ-
χικός σχεδιασμός περιελάμβανε συνολικά ενενή-
ντα έξι (96) Σχολές στις 14 Περιφέρειες της χώρας. 
Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2014, ανακοινώθηκε 
η πιλοτική λειτουργία είκοσι μία (21) ΣΕΚ, ενώ 
λίγο αργότερα, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, 
αποφασίστηκε η λειτουργία έξι (6) τμημάτων σε 
τέσσερις Δημόσιες ΣΕΚ, χωρίς ωστόσο να έχει γί-
νει σχετική προετοιμασία, κυρίως όσον αφορά το 
εκπαιδευτικό υλικό. 
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13. Τροπολογία για τη «Τάξη Μαθητείας» και το Σύστημα Πιστοποίησης του Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών, Αρ. Τροπο-
λογίας: 2033/289 21.11.2014.

14. Εθνικό Σχέδιο για τη Μαθητεία, 2014-2020, http://www.esos.gr/arthra/defterovathmia-ekpaidefsi/eidisis-defterovathmia-
ekpaidefsi/trianta-xiliades-neoi-apofoitoi-texnikhs-ekpaideyshs-kaue-xrono-ua-briskoyn-ergasia-mauhteia-gia-
toylaxiston-ena-xrono

15. Ο.π
16. Παϊδούση, 2014.



Από την άλλη πλευρά, ο ΟΑΕΔ έχοντας την ευθύ-
νη της λειτουργίας Πειραματικών Σχολών Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ), λειτούργησε 
κατά το 2014 σε συνεργασία με το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο την 
πρώτη ειδικότητα ΣΕΚ17 στην Αθήνα (Καλαμάκι) 
και το Ηράκλειο Κρήτης. Η εκπαίδευση αυτή που 
έχει διάρκεια τρία χρόνια, αναπτύσσεται με βάση 
το Δυϊκό σύστημα Εκπαίδευσης, όπου η πρακτι-
κή εκπαίδευση- μαθητεία λαμβάνει χώρα σε με-
γάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πρόγραμμα 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν νέοι και νέες, από 18 
έως 20 ετών, με απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνα-
σίου και με πιστοποιημένη γνώση μιας τουλάχι-
στον ξένης γλώσσας. Ενδιαφέρον έχει να σημειω-
θεί ότι η σύμβαση που υπογράφει ο/η μαθητευ-
όμενος/η συνάπτεται μεταξύ της ΠΣΕΚ-ΟΑΕΔ, 
του εργοδότη και του Ελληνογερμανικού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, το οποίο 
έχει ρόλο εταίρου με βάση όπως αναφέρθηκε τα 
μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων 
Παιδείας Ελλάδας και Γερμανίας.18 Οι μαθητευ-
όμενοι σε όλη τη διάρκεια της μαθητείας αμεί-
βονται με το 75% «επί του γενικού κατώτατου ορίου 
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη» , δηλαδή 
περίπου 300€ το μήνα με επιπλέον την ασφαλι-
στική κάλυψη. 19

Η πρώτη χρονιά λειτουργίας των πειραματικών 
σχολών Ε.Κ. του ΟΑΕΔ κρίθηκε επιτυχημένη από 
την αρμόδια πολιτική ηγεσία, η οποία και ανα-
κοίνωσε πως μέσα στο 2015 θα υπάρξει η δυνα-
τότητα για την ανάπτυξη νέων Τμημάτων σχετικά 
με τον τουριστικό τομέα (yachting και κρουα-
ζιέρας), αλλά και για ειδικότητες του αγροτοδια-
τροφικού τομέα, έτσι ώστε να υπάρξει σύνδεση  
δραστηριοτήτων του Πρωτογενή Τομέα με τον 
Τουρισμό αλλά και δημιουργία νέων ΠΣΕΚ στην 
Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.20

Τον Ιούλιο του 2014, ανακοινώθηκαν από τον 
ΟΑΕΔ τα νέα τμήματα και ειδικότητες ΠΣΕΚ, 
στο Καλαμάκι και το Ηράκλειο Κρήτης, στα 
οποία εγκρίθηκε η  εισαγωγή εκατόν είκο-
σι (120) µαθητών και µαθητριών,  εξήντα (60) 
στην Αθήνα και εξήντα (60) στο Ηράκλειο Κρή-
της στις ειδικότητες Ξενοδοχοϋπαλλήλων και 
Μαγειρικής Τέχνης.

2.2.	 		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΙ	ΕΥΡΩΠΑϊΚΑ	ΚΟΝΔΥΛΙΑ	

2.2.1    ΕΣΠΑ:	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ	«ΑΝΑΠΤΥξΗ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»	&	«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΚΑΙ	
ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΜΑΘΗΣΗ»

Το 2014, είναι η χρονιά κατά την οποία, ολοκλη-
ρώνονται μια σειρά από έργα της προηγούμενης 
προγραμματικής, εντάσσονται έργα γέφυρες και 
εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον  Δε-
κέμβριο του 2014, το νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση 2014-2020». Η αντιμετώπιση της ανεργίας 
μέσω της σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας απο-
τελεί στρατηγικό στόχο του νέου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2014-2020, αλλά και βασική κα-
τεύθυνση των προγραμμάτων που εντάσσονται 
στο τελευταίο έτος του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στα 
έργα γέφυρες- εμπροσθοβαρείς δράσεις. Αυτά τα 
τελευταία έχουν ως ομάδες στόχους κυρίως τους 
νέους και τις νέες που πλήττονται περισσότερο 
από την ανεργία.

Από τις «εμπροσθοβαρείς» δράσεις η πιο σημαντι-
κή αφορά 50.000 νέους και νέες, από 18 έως 29 
ετών, συνολικού προϋπολογισμού 181.700.000 
ευρώ. Η δράση αυτή απευθύνεται σε διακριτές 
ηλικιακές ομάδες  και αντικείμενα:  α) 30.000 
θέσεις για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών, β) 
12.000 θέσεις για ανέργους νέους από 18 έως 24 
ετών και γ) 8.000 θέσεις για ανέργους νέους από 
18 έως 29 ετών, ειδικά για τον τουριστικό τομέα. 

Μια άλλη δράση εξίσου σημαντική, η οποία ξεκί-
νησε το 2014 και περιελάμβανε κατάρτιση ήταν η 
«Επιταγή Κατάρτισης ανέργων 29 έως 64 ετών σε 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρε-
ωτική εγγυημένη απασχόληση». Το πρόγραμμα 
συνολικού προϋπολογισμού 112εκ. ευρώ, απευθυ-
νόταν σε ανέργους/ες άνω των 29 ετών με χαμηλά 
τυπικά προσόντα και με στόχο να αποκτήσουν πι-
στοποιημένες δεξιότητες σε κλάδους αιχμής της 
ελληνικής οικονομίας. Αναλυτικότερα οι δράσεις 
που ξεκίνησαν το 2014 και περιλαμβάνουν κατάρ-
τιση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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17. Η ειδικότητα αφορά τον Τεχνίτη/τρια Εστιατορίου – Επισιτισμού.
18. ΦΕΚ 134/β/2014,  άρθ. 2

19. Ο.π. άρθ.5.
20. www.dikaiologitika.gr



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΔρΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑρΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕρΓΟυΣ/ΕΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΩΝ βΑΘΜΙΔΩΝ, 2014

α/α Τίτλος προγράμματος Αρμόδιος 
φορέας Ε.Π. Δυνητικοί 

ωφ/μενοι
Αρχικός 

Προϋπ/σμός

1 Επιταγή εισόδου για 
νέους ηλικίας από 25 
έως 29 ετών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις για 
απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας

ΕΥΕ/ΕΚΤ ΕΠΑΝΑΔ
30.000 
(κυρίως 
ΝΕΕΤ’ς)

108.000.000€ 

2 Επιταγή εισόδου για 
νέους έως 29 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον 
κλάδο του τουρισμού για 
απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας

ΙΝΣΕΤΕ ΕΠΑΝΑΔ 8.000 30.500.000€

3 Επιταγή εισόδου για νέους 
ηλικίας 18 έως 24 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για 
την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας

ΕΥΕ/ΕΚΤ

ΕΠΑΝΑΔ
«Εγγύηση 

για τη 
Νεολαία» 

12.000 43.200.000€

4 Επιταγή Κατάρτισης 
ανέργων 29 έως 64 ετών 
σε τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας με 
υποχρεωτική εγγυημένη 
απασχόληση 

ΟΑΕΔ

ΕΠΑΝΑΔ
www.

voucher.
gov.gr

16.620
(29-64 
ετών)

112.000.000€ 

5 Κατάρτιση ανέργων σε 
θέματα μεταρρύθμισης 
για το Πρωτοβάθμιο 
εθνικό δίκτυο υγείας”

(Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.) ΕΠΑΝΑΔ 1.200 14.400.000€

6 Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των 
Νέων (ΠΑΝ), 15-24 ετών- 
ΝΕΕΤς

ΟΑΕΔ+ 
Κοινωνικοί 

Εταίροι
ΕΠΑΝΑΔ 95.000.000€

7 «Ευκαιρίες κατάρτισης
και πιστοποίησης για 
άνεργους νέους 18-24 
ετών σε ειδικότητες 
που αφορούν σε τομείς 
αιχμής της Ελληνικής 
Οικονομίας»

ΕΥΕ-ΕΚΤ ΕΠΑΝΑΔ 15.000 40.000.000€

8 Επιχορήγηση με επιταγές 
κατάρτισης (training-
voucher) της κατάρτισης 
ανέργων δημοσιογράφων 
με σκοπό την επανένταξή 
τους στην αγορά εργασίας 

ΕΣΗΕΑ ΕΠΑΝΑΔ 872 3.139.200 €

Πηγή:	ΕΠΑΝΑΔ,	ΕΣΠΑ,	http://voucher.gov.gr/,	επεξεργασία	της	γράφουσας
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Ως προς τα προγράμματα κατάρτισης για ερ-
γαζόμενους/νες, καταγράφεται η ένταξη τρι-
ών συνολικά νέων δράσεων εκ των οποίων δύο 
αφορούν τον κλάδο του τουρισμού (Πίνακας 
2). Παράλληλα βέβαια, ολοκληρώνεται η υλο-
ποίηση ενός σημαντικού αριθμού προγραμ-

μάτων κατάρτισης για εργαζόμενους/νες και 
αυτοαπασχολούμενους/νες σε μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των 
επαγγελματικών προσόντων τους, την αύξηση  
της ανταγωνιστικότητας  και εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΔρΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑρΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕρΓΑΖΟΜΕΝΟυΣ/ΝΕΣ 
& ΕΛΕυΘΕρΟυΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, 2014 

α/α Τίτλος προγράμματος Αρμόδιος 
φορέας Ε.Π. Δυνητικοί 

ωφ/μενοι
Αρχικός 

Προϋπ/σμός

1 Επιταγή επαγγελματικής 
κατάρτισης 
φορτοεκφορτωτών ξηράς 
- λιμένος

ΕΥΕ/ΕΚΤ ΕΠΑΝΑΔ 3.298 6.435.000 €

2 Δράσεις κατάρτισης 
ανθρώπινου δυναμικού 
σε θέματα τουρισμού

Γενική 
Γραμματεία 
Τουρισμού, 

ΕΠΑΝΑΔ 3.000 4.485.000€

3 Κατάρτιση-Μετεκπαίδευση 
εργαζομένων και εποχιακά 
ανέργων εμπειροτεχνών 
στον τουριστικό τομέα με 
στόχο τον εκσυγχρονισμό 
και την αναβάθμιση 
της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
εκπαιδευτικής περιόδου 
2014-2015

Γενική 
Γραμματεία 
Τουριστικής 

Πολιτικής και 
Ανάπτυξης/
Διεύθυνση 

Τουριστικών 
Επενδύσεων

ΕΠΑΝΑΔ 475 1.740.629,20€

Πηγή:	ΕΠΑΝΑΔ,	ΕΣΠΑ,	http://voucher.gov.gr/,	επεξεργασία	της	γράφουσας

Τέλος, από τα προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που χρηματοδο-
τούνται από  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση σημειώνονται 
τα «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης/ 
Επαγγελματικής Εμπειρίας» για 7.000 αποφοί-
τους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ με τη σύμπραξη των 
κοινωνικών εταίρων. Η συνεργασία των κοινω-
νικών εταίρων για την παροχή επαγγελματικής 
εμπειρίας με στόχο την αποτελεσματική σύνδε-
ση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγο-

ρά εργασίας, αποτελεί και την καινοτομία του 
προγράμματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
προβλέπονται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλι-
κού, η θεωρητική κατάρτιση, η εξάμηνη πρακτι-
κή άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 
η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. 
Κατά την πρακτική άσκηση οι μαθητευόμενοι 
λαμβάνουν αμοιβή ανά μήνα ως υποτροφία 480 
ευρώ, η οποία θεωρείται από τις υψηλότερες 
που έχουν δοθεί έως σήμερα σε αυτού του τύ-
που τα προγράμματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΔρΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗΣ-ΚΑΤΑρΤΙΣΗΣ ΕΠΕΔβΜ 2014, 

α/α Τίτλος προγράμματος Αρμόδιος 
φορέας

Αρχικός 
Προϋπ/σμός

Δυνητικοί 
ωφ/μενοι Ε.Π.

1 «Ειδικά προγράμματα 
πρακτικής άσκησης / 
επαγγελματικής εμπειρίας» 
για αποφοίτους ΕΠΑΛ, 
ΕΠΑΣ, ΙΕΚ

Σύμπραξη 
φορέων

38.358.720

7.000
Νέοι 15-29 

ετών

ΙΝΕ ΓΣΕΕ 5.395.080

ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 301.280

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 4.620.660

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 906.400

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ 4.470.660

ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ 906.400

ΕΕΔΕ 21.398.240

ΙΝΣΕΤΕ 200.000

Στέγη ΣΕΒ 160.000

Πηγή:	ΕΠΕΔΒΜ,	2015

Η Διάγνωση Αναγκών σε δεξιότητες, όπως έχει 
αναφερθεί κατ΄ επανάληψη  θεωρείται ένα ση-
μαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη 
αντιστοίχιση εκπαίδευσης-κατάρτισης και ανα-
γκών στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια 
διαχείρισης των ροών απασχόλησης. Θεωρείται 
λοιπόν μια κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία 
των πολιτικών απασχόλησης και της αντιμετώπι-
σης της ανεργίας. Πρόσφατα (Μάιος 2015) εγκρί-
θηκε το Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών 
που συνέταξε το ΕΙΕΑΔ υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας και ξεκίνησε να υλοποιείται 
το έργο, δίνοντας τα πρώτα παραδοτέα τον Ιού-
νιο του 201521. Απώτερος στόχος του μηχανισμού 
διάγνωσης είναι ο σχεδιασμός προγραμμάτων 
απασχόλησης και κατάρτισης τα οποία θα είναι 

στοχευμένα στις καταγεγραμμένες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. 

2.2.2		ΤΟ	ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ	ΤΑΜΕΙΟ	
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ	ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΤΠ)

Κατά το 2014, η Ελλάδα, υπέβαλλε πέντε (5) αιτή-
σεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)22 (Πίνακας 3) για υποστή-
ριξη εργαζομένων οι οποίοι έμειναν άνεργοι μετά 
από το κλείσιμο μεγάλων εταιρειών στον κλάδο 
του λιανικού εμπορίου και της επικοινωνίας (βλέ-
πε Πίνακα 4).Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθ-
μό αιτήσεων που έχει υποβάλει ποτέ η χώρα στο 
Ταμείο αυτό από την ίδρυσή του έως σήμερα. 23
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21. Το Σχέδιο Δράσης και τα παραδοτέα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ.
22. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), δημιουργήθηκε το 2006, με τον Κανονισμό (EC) No 

1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, http://www.esfhellas.gr/el/
Pages/EGF.aspx. Στόχος του είναι να χρηματοδοτεί δράσεις για τη βοήθεια απολυμένων, από ομαδικές απολύσεις που επήλ-
θαν εξαιτίας των αλλαγών στις συνθήκες του παγκόσμιου εμπορίου και των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής και χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης, να βρουν δουλειά.

23. Έως το τέλος του 2013, η Ελλάδα είχε υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση, το 2011, και αφορούσε 642 απολυμένους/νες σε εννέα (9) 
περιφέρειες της χώρας, της γερμανικής εταιρείας “ALDI Supermarkets”. Μεταξύ των ενεργειών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της βοήθειας ήταν κατάρτιση, προώθηση της επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση για δημιουργία νέας επιχείρησης, επιδό-
τηση αναζήτησης εργασίας και επιδόματα κινητικότητας.  



Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4, τα αιτήματα αφο-
ρούν συνολικά 3.502 απολυμένους/νες και με συνο-
λικό αιτούμενο ποσό βοήθειας 28,5 εκατ. Ευρώ. Το 
ποσό αυτό είναι και το  υψηλότερο αιτούμενο ποσό 
από χώρα προς το ΕΤΠ, κατά το 2014. Ακολουθεί η 

Γαλλία, με τρεις (3) αιτήσεις και με αιτούμενο ποσό 
20,2 εκ. ευρώ για 5.838 εργαζόμενους/νες, ενώ από 
δύο (2) αιτήσεις βοήθειας έχουν το Βέλγιο για 1.540 
απολυμένους/νες, η Ισπανία, για 580 απολυμέ-
νους/νες και η Ιρλανδία, για 388 απολυμένους/νες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 
Αρ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΤΠ, ΑΝΑ ΧΩρΑ, 2014

Α/Α Χώρα Αρ. αιτήσεων Αρ. ωφελούμενων

1 Βέλγιο 2 1.540

2 Γαλλία 3 5.838

3 Γερμανία 1 476

4 Ελλάδα 5 3.502

5 Ιρλανδία 2 388

6 Ισπανία 2 580

7 Ιταλία 1 608

8 Ολλανδία 1 475

9 Φινλανδία 1 565

Σύνολο 18 13.972

Πηγή:	overview	of	eGF	applications	on	25.2.2015,	επεξεργασία	της	γράφουσας

Ως προς τις αιτήσεις που υπέβαλε η Ελλάδα, το με-
γαλύτερο ποσό βοήθειας αφορά στην επιχείρηση 
Αττικών εκδόσεων και οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας, με €8,7 εκ., για 1.633 εργαζόμενους/
νες στον τομέα των ΜΜΕ, στην περιφέρεια της Ατ-
τικής. Σύμφωνα με το αίτημα, οι θέσεις εργασίας 
χάθηκαν εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτι-
κής και οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε με ιδι-
αίτερη σφοδρότητα την Ελλάδα. 24 Στόχος της βοή-
θειας από το ΕΤΠ είναι τα άτομα αυτά να μεταβούν 
σε νέες θέσεις εργασίες, μέσω διαφόρων δράσεων 
μεταξύ των οποίων καθοδήγηση και οικονομική 
εισφορά για επιχειρηματικότητα, καθώς και εκπαί-
δευση και επαγγελματική κατάρτιση. Το συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι € 14,6 εκ. 
από τα οποία το ΕΤΠ θα παράσχει € 8,7 εκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2014, υπεβλήθη 

από την Ελλάδα στο ΕΤΠ, η πρώτη αίτηση, που εί-
ναι πρώτη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία 
παράλληλα με τη βοήθεια που παρέχει στους/
στις απολυμένους/ες, εν προκειμένω της εταιρείας 
Nutriart S.A. (Κατσέλης), δίνει τη δυνατότητα (προ-
σωρινά) παροχής στήριξης σε νέους,25 που βρίσκο-
νται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτι-
σης (NEET). Η βοήθεια παρέχεται στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και 
ο αριθμός των νέων οι οποίοι επωφελούνται είναι 
ίσος με τον αριθμό των απολυμένων εργατών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΤΠ, δηλαδή 
508 νέοι και νέες, στην περίπτωση της Nutriart S.A. 
Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες αιτήσεις που κατατέ-
θηκαν εντός του 2014, με εξαίρεση αυτή που αφο-
ρά την επιχείρηση Αττικών εκδόσεων και οπτικοα-
κουστικών μέσων επικοινωνίας. 
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24. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&newsId=2179&furtherNews=yes
25. Αυτή η δυνατότητα δόθηκε μέσω του νέου Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβού-

λιου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020).



ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΕΤΠ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧρΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩρΑ ΤΟ 2014

Α/Α Χώρα Αριθμός 
Ωφελούμενων

Αιτούμενο Ποσό 
ΕΤΠ 

σε εκατ. €

Βέλγιο Caterpillar/Μηχανήματα & 
Εξοπλισμοί

630 1,2

Βέλγιο ArcelorMittal/ Μέταλλο 910 1,6

Γαλλία GAD/Σφαγείο 760 0,9

Γαλλία PSA/Αυτοκίνητο 2.357 12,7

Γαλλία Mory–Ducros/Μεταφορές 
Αποθηκεύσεις

2.721 6,6

Γερμανία AleoSolar/κατασκευαστής 
ηλεκτρονικών και Η/Υ

476 1,1

Ελλάδα Nutriart/ Προϊόντα διατροφής 508 6,1

Ελλάδα Sprider Stores/Λιανικό εμπόριο 761 7,3

Ελλάδα Odyssefs Fokas/ Λιανικό 
εμπόριο

600 6,4

Ελλάδα Attica Publishing Services/ 
Πληροφόρησης& Επικοινωνία

705 3,7

Ελλάδα Attica Broadcasting/ 
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, 
υπηρεσίες

928 5,0

Ιρλανδία Andersen Ireland/ Κοσμήματα 138 1,5

Ιρλανδία Lufthansa Technik/Επισκευή 
& Εγκατάσταση μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

250 2,5

Ισπανία Aragon/Υπηρεσίες εστίασης 280 1,0

Ισπανία Comunidad Valencianametal/ 
Μεταλλουργία 

300 1,0

Ιταλία Whirlpool/ οικιακές συσκευές 608 1,9

Ολλανδία Gelderland and Overijsse/
Κατασκευαστική 

475 1,6

Φινλανδία STX Rauma/Ναυπηγείο 565 1,4

Σύνολο 13.972 63,5

Πηγή:	ΕΤΠ,	2014	(Summary	of	eGF	applications	-	2007	to	2014	Monthly	update)
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2013

2014

0% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

98,50%

98,60%

1,45%

1,35%

Τέλος σημειώνεται ότι και κατά το 2014, τα κονδύ-
λια του Ταμείου αξιοποίησαν και χώρες που έχουν 
πληγεί πολύ λιγότερο από την οικονομική κρίση και 
με μικρά ποσοστά ανεργίας, όπως, η Γερμανία, η 
Ολλανδία και η Φινλανδία. Οι αιτήσεις για βοήθεια 
που υπέβαλλαν οι χώρες αυτές αφορούσαν απολυ-
μένους/νες, από εταιρείες ηλεκτρονικών και Η/Υ, 
κατασκευαστικές και ναυπηγείο.

3.  ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια, 
προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμι-
κού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) 
και συγκεντρώνονται σε δύο ενότητες του Ερω-

τηματολογίου της Έρευνας, την Ενότητα Δ΄ με 
τίτλο: «Εκπαίδευση που σχετίζεται με την εργα-
σία», και την ενότητα Θ’ «Εκπαίδευση». Υπενθυμί-
ζεται ότι τα στοιχεία αφορούν τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες των ερωτώμενων κατά το διά-
στημα των τελευταίων τεσσάρων (4) εβδομάδων, 
πριν τη συνέντευξη. 

3.1		ΣΧΕΣΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΙ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το 2014 καταγράφεται μια ελαφριά άνοδος 7,4% 
του ποσοστού των εργαζομένων, ανδρών και γυ-
ναικών,26 οι οποίοι συμμετέχουν σε μια εκπαιδευ-
τική δραστηριότητα που σχετίζεται με την εργασία 
τους, παρότι το ποσοστό των εργαζομένων από το 
β΄ τρίμηνο του 2013 στο β’ τρίμηνο του 2014 σημεί-
ωσε ελάχιστη άνοδο (0,1%).

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 1 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟυΜΕΝΩΝ, 15+ ΕΤΩΝ ΠΟυ ΣυΜΜΕΤΕΧΟυΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ 
ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕρΓΑΣΙΑΣ ΤΟυΣ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013- 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,Ίδιοι	υπολογισμοί

Οι άνδρες εργαζόμενοι και το 2014, υπερτερούν των 
γυναικών συναδέλφων τους ως προς την παρακολού-
θηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας σχετιζόμενης 
με την εργασία τους και μάλιστα η ψαλίδα του ποσο-
στού συμμετοχής μεταξύ ανδρών και γυναικών διευ-

ρύνεται εκ νέου, από το 2013 στο 2014, (Διάγραμμα 2). 
Ωστόσο, στο σύνολο των απασχολούμενων γυναικών 
το ποσοστό αυτών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτι-
κή δραστηριότητα είναι κατά τι υψηλότερο από αυτό 
των ανδρών, (1,62% και 1,16% αντίστοιχα).  
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26. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή την παρουσίαση αφορούν το 2ο τρίμηνο του 2013 και 2014.



2013

2014

44,00% 46,50% 49,00% 51,50% 54,00%

45,80%

49,50%

54,00%

50,50%

2013 2014

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

0% 7,50% 15,00% 22,50% 30,00%

0,30%

1,20%

6,00%

8,30%

12,00%

26,00%

20,00%

11,40%

10,60%

4,30%

0%

1,00%

1,14%

6,00%

14,60%

14,60%

17,50%

20,00%

12,10%

9,10%

5,00%

0%

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 2 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟυΜΕΝΩΝ, ΓυΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔρΩΝ 15+ ΕΤΩΝ, ΠΟυ ΣυΜΜΕΤΕΧΟυΝ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕρΓΑΣΙΑ ΤΟυΣ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013- 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,	 Ίδιοι	υπολογισμοί	

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 3 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟυΜΕΝΩΝ ΠΟυ ΣυΜΜΕΤΕΧΟυΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕρΓΑΣΙΑ ΤΟυΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013-2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,	 Ίδιοι	υπολογισμοί

106

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014



Το 2014 η ηλικιακή ομάδα που υπερέχει ως προς τη 
συμμετοχή της σε εκπαιδευτική δραστηριότητα εί-
ναι μεγαλύτερης ηλικίας, σε σχέση με το 2013, πα-
ρατηρείται στην κατηγορία των 40-45 ετών, ενώ το 
2013 ήταν στην προηγούμενη ηλικιακή κλίμακα (35-
39 ετών). Στις αμέσως επόμενες ηλικίες τα ποσοστά 
των εκπαιδευόμενων είναι αρκετά μικρότερα, από 
το 2013. Γενικά, αυτό που παρατηρείται και για τις 
δύο χρονιές είναι η μικρή συμμετοχή των εργαζομέ-
νων στις μικρές ηλικίες από 15- 24 ετών, (ίσως γιατί η 
εμπειρία του Σχολείου, της Σχολής και του Πανεπι-
στήμιου είναι ακόμα πρόσφατες), η αυξητική τάση 
με υψηλότερα σημεία στις ηλικίες μεταξύ 35-44 και 
στη συνέχεια η καθοδική πορεία των ποσοστών 

συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης.

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο και το 2014, παρα-
τηρείται ότι μεγαλύτερη συμμετοχή σε εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες έχουν οι εργαζόμενοι με υψηλά 
τυπικά προσόντα και σημαντικά μικρότερη αυτοί 
με χαμηλά προσόντα. Το 2014, οι μισοί από αυτούς/
ες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(50,7%), ενώ σημαντική άνοδο σημείωσε και η συμ-
μετοχή αυτών που έχουν τουλάχιστον ένα μεταπτυ-
χιακό τίτλο (26%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι μέσης 
εκπαίδευσης, ενώ μικρά ποσοστά καταγράφουν αυ-
τοί που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη βασική εκπαί-
δευση ή μερικές τάξεις  αυτής. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 4 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟυΜΕΝΩΝ 15+ ΠΟυ ΣυΜΜΕΤΕΧΟυΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕρΓΑΣΙΑ ΤΟυΣ, ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗΣ , β΄ ΤρΙΜΗΝΟ 2013-2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,	 Ίδιοι	υπολογισμοί	

Τι αντικείμενο είχε όμως αυτή η εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα στην οποία συμμετείχαν οι εργαζόμε-
νοι/ες; Η κυρίαρχη ομάδα στις προτιμήσεις των 
εκπαιδευόμενων είναι τα θεωρητικά αντικείμενα 
όπως «Κοινωνικές επιστήμες, Νομικά και Οικονο-
μικά», «Υπηρεσίες», «Ανθρωπιστικές επιστήμες και 
Τέχνες» και «Επιστήμες Εκπαίδευσης (Διάγραμμα 
5). Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2014 
υπήρξε σχεδόν διπλασιασμός της συμμετοχής  
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν 
στις «Ανθρωπιστικές επιστήμες και Τέχνες». Με 
αρκετά μικρότερα ποσοστά ακολουθεί η ομάδα 

εφαρμοσμένων και τεχνικών αντικειμένων όπως 
«Επιστήμες της Υγείας», η οποία κατηγορία επίσης 
σημείωσε αύξηση συμμετοχής και «Μηχανολογία, 
Βιομηχανία, Κατασκευές». Ενδιαφέρον στοιχείο 
κατά το 2014 είναι και η αύξηση της συμμετοχής 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τη «Γεωργία και Κτηνιατρική». Η στροφή των 
Ελλήνων στον πρωτογενή τομέα λόγω της οικο-
νομικής κρίσης και η αναζήτηση νέων εργασιακών 
διεξόδων, λιγότερο επισφαλών, ίσως να έδωσε 
ώθηση στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής επιλογής. 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ , β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013-2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,Ίδιοι	υπολογισμοί

Το φύλο επηρεάζει την επιλογή του αντικειμένου 
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των εργαζο-
μένων; Και ναι και όχι. Το 2014 παρατηρείται ότι οι 
γυναίκες παραμένουν κυρίαρχες σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία και 
την εκπαίδευση, αλλά υποχωρούν σε παραδοσιακά 
«γυναικοκρατούμενα» αντικείμενα όπως «ανθρωπι-
στικές επιστήμες και τέχνες» ή «κοινωνικές επιστή-
μες, οικονομικά, νομικά». Οι άνδρες, από την άλλη 
φαίνεται ότι το 2014  συμμετέχουν περισσότερο σε 
θεωρητικές εκπαιδεύσεις, ενώ εξακολουθούν να 

είναι η πλειοψηφία σε αντικείμενα όπως «μηχανολο-
γία, βιομηχανία, κατασκευές», «Η/Υ» και στη «γεωρ-
γία-κτηνιατρική» (Διάγραμμα 6).

Σε γενικές γραμμές, το 2014, το ενδιαφέρον των γυ-
ναικών φαίνεται ότι μοιράζεται περισσότερο στα 
διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα, με πρώτη ωστό-
σο προτίμηση και αυτή τη χρονιά τις «Κοινωνικές 
Επιστήμες, Οικονομικά, Νομικά» με 24,2%,  (40% το 
2013), δεύτερη τις «Επιστήμες της Υγείας» με 20, 7% 
(19, 4% το 2013). και τρίτο υψηλότερο ποσοστό ενδι-
αφέροντος τις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης». 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 6 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΦυΛΟ, ΣΕ %, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013-2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,Ίδιοι	υπολογισμοί
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 7 
ΣΚΟΠΟΣ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ, 
ΑΝΑ ΦυΛΟ, ΣΕ %, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013-2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,Ίδιοι	υπολογισμοί

Το 2014 στο σύνολο των ερωτώμενων το 55,5% 
συμμετείχε στην εκπαιδευτική δραστηριότη-
τα «με δική του πρωτοβουλία για να βελτιωθεί 
στην εργασία του»  ενώ το 44,5% γιατί «το ζήτη-
σε ή το απαίτησε ο εργοδότης». Φαίνεται λοιπόν 
ότι μεταξύ 2013 και 2014 υπάρχει μια περαιτέρω 

αύξηση αυτών που  εντάσσονται σε μια εκπαι-
δευτική δραστηριότητα με στόχο την βελτίωσή 
τους στον εργασιακό χώρο (Διάγραμμα 7). Ενδι-
αφέρον θα είχε επίσης να μαθαίναμε εάν συμ-
μετείχαν σε αυτήν την εκπαίδευση και με ιδίους 
πόρους. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 8 
ΣΚΟΠΟΣ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ, 
ΑΝΑ ΦυΛΟ, ΣΕ %, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013-2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,Ίδιοι	υπολογισμοί

110

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014

   

   

2013

2014

0% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00%

55,50%

51,90%

44,50%

48,10%

   

   

2013  

2013 

2014  

2014  

0% 17,50% 35,00% 52,50% 70,00%

60,23%

51,55%

49,25%

54,50%

39,80%

48,40%

50,70%

45,50%



Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2014 οι γυναί-
κες εντάσσονται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία 
με δική τους πρωτοβουλία, κατά μεγαλύτερο πο-
σοστό  (60,23%) από τους άνδρες (51,5%) και σε 
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό του 
2013 (49,25%) (Διάγραμμα 8).

Για το εάν ένας/μία εργαζόμενος/η θα συμμετά-
σχει σε εκπαιδευτική διαδικασία, με δική του/της 

πρωτοβουλία ή με υπόδειξη του εργοδότη του/
της σημαντικό ρόλο παίζει και το εκπαιδευτικό 
επίπεδο του/της. Γενικά, όσο ανεβαίνει το εκπαι-
δευτικό επίπεδο, τόσο ανεβαίνει και το ποσοστό 
αυτών που εντάσσονται με δική τους πρωτοβου-
λία στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα το 2013 και 
το 2014, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών συμμετέχουν κατά κύριο λόγο με δική τους 
πρωτοβουλία 64% και 74% αντίστοιχα. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 9 
ΣΚΟΠΟΣ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ, ΣΕ %, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013-2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,Ίδιοι	υπολογισμοί

Ο τρίτος καθοριστικός, από ότι φαίνεται, παράγο-
ντας για τους λόγους συμμετοχής σε εκπαιδευτική 
δραστηριότητα είναι η ηλικία ή καλύτερα η ηλικιακή 
κατηγορία στην οποία βρίσκεται ο/η εργαζόμενος 
(Διάγραμμα 10). Το 2014, στην ηλικιακή γκάμα 40-44 
ετών και πάνω από 55 ετών η πλειοψηφία των συμμε-
τεχόντων σε εκπαίδευση το επιλέγουν οι ίδιοι, αντί-
θετα μεταξύ 20-24 ετών και 50-54 ετών εντάσσονται 

σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα κυρίως επειδή 
τους το ζήτησε ο εργοδότης. Αυτό ίσως να οφείλε-
ται, όπως έχει προαναφερθεί, στο ότι στις μικρές ηλι-
κίες υπάρχει ακόμα πρόσφατη η εμπειρία του σχο-
λείου ή των σπουδών, ενώ για τις μεγαλύτερες ηλι-
κίες, ενώ υπάρχει η ανάγκη ανανέωσης ή απόκτησης 
νέων γνώσεων, δεν υπάρχει η προσωπική επιθυμία 
ένταξης σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 10 
ΣΚΟΠΟΣ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2012-2013

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015,	 Ίδιοι	υπολογισμοί
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Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, η εκπαίδευση αυτή, λαμβάνει χώρα τις πε-
ρισσότερες φορές «εκτός των αμειβόμενων ωρών 

απασχόλησης», σχετίζεται με το ότι η συμμετοχή  
σε αυτήν είναι περισσότερο μια προσωπική επιλογή 
παρά εντολή του εργοδότη. (Διάγραμμα 11)

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 11 
ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙβΟΜΕΝΩΝ ΩρΩΝ ΕρΓΑΣΙΑΣ, 
β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013 & 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015

Η ηλικιακή ομάδα των εργαζομένων που συμμετέ-
χουν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα φαίνεται 
να συνδέεται με το εάν η εκπαίδευση λαμβάνει 
χώρα εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας. Από το 
Διάγραμμα 12, διαπιστώνεται ότι το 2014, οι ερ-
γαζόμενοι των ηλικιακών ομάδων 20-24 ετών και 
25-29 ετών, παρακολουθούν εκπαίδευση η οποία 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως εντός 
ωραρίου εργασίας. Από την ηλικία των 30 ετών 
και πάνω η συμμετοχή τους σε εκπαίδευση είναι 

αποκλειστικά εκτός ή κυρίως εκτός αμειβόμενων 
ωρών εργασίας, κυρίως για τις ηλικιακές ομάδες 
35-39 ετών και πάνω από 55 ετών. Θα μπορού-
σε εδώ να γίνει η υπόθεση ότι στις μικρές ηλικίες 
εργαζομένων, επενδύει ο ίδιος ο εργοδότης στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του εν 
ώρα εργασίας, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες, πάνω 
από 30 ετών, φροντίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος να 
βελτιώσει με ιδίους ίσως πόρους τις γνώσεις και 
δεξιότητές του. 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 12 
ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙβΟΜΕΝΩΝ ΩρΩΝ ΕρΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2014  

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015
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Πώς συνδέεται όμως το φύλο με τη συμμετοχή 
σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, εντός ή εκτός 
ωραρίου εργασίας; Θεωρητικά θα μπορούσε να 
λεχθεί, ότι οι γυναίκες λόγω των πολλαπλών ρόλων 
τους στην εργασία και στο σπίτι-οικογένεια, επιλέ-
γουν να συμμετέχουν σε εκπαίδευση εντός αμει-
βόμενων ωρών εργασίας και οι άνδρες ίσως κυρί-
ως εκτός. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  (Διάγραμ-
μα 13) διαπιστώνεται ότι για το 2013, τα ποσοστά 
παρακολούθησης εντός και εκτός αμειβόμενων 
ωρών απασχόλησης, είναι περίπου στο 50% τόσο 

για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Το 2014, 
ωστόσο τα ποσοστά κλείνουν περισσότερο προς 
την εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός ωραρίου 
εργασίας και για τα δύο φύλα και μάλιστα με υψη-
λότερο ποσοστό για τις γυναίκες από ότι για τους 
άνδρες. Γεγονός που ίσως μπορεί να αποδοθεί 
στην στάση των γυναικών απέναντι στην εργασία 
και στην εκπαίδευση, όπου το «κίνητρο», και όχι η 
«φιλοδοξία» να κάνουν καλά και να είναι επαρκείς 
στη δουλειά τους τις οδηγεί σε εκπαιδευτικά μο-
νοπάτια έξω από τον χώρο εργασίας τους. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 13 
ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙβΟΜΕΝΩΝ ΩρΩΝ ΕρΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΤΑ ΦυΛΟ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013& 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015
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3.2		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΕ	ΔΡΑΣΕΙΣ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ	ΕΠΙΣΗΜΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον πακέτο στοιχείων που 

περιλαμβάνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμι-

κού της ΕΛΣΤΑΤ είναι τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην εκπαίδευση-κατάρτιση εκτός επίσημου εκ-
παιδευτικού συστήματος για όλο τον πληθυσμό, 
εργαζόμενους και άτομα χωρίς εργασία, από 15 
έως 65+. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβά-
νουν από σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης 
σε ΚΕΚ έως ιδιαίτερα μαθήματα, εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, μαθήματα χορού κ.ά.27

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 14 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ 15-65+ ΠΟυ ΠΑρΑΚΟΛΟυΘΗΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ 
ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΕξΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015

Το 2014, καταγράφεται μια μικρή αύξηση του πο-
σοστού των ατόμων του γενικού πληθυσμού, 65+ 
που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες, εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος, από 2% το 2013 σε 2,7% το 2014. Ως προς το 
φύλο, τα ποσοστά του 2014 είναι παραπλήσια με 
αυτά του 2013, συνεχίζοντας να έχουν οι γυναίκες 
το προβάδισμα της συμμετοχής σε μόρφωση ή 
κατάρτιση εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Βέβαια στο σύνολο του γυναικείου πλη-

θυσμού, τα ποσοστά συμμετοχής σε μη τυπικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες εξακολουθούν να 
είναι ιδιαίτερα χαμηλά, 2,7% το 2014, όπως εξάλ-
λου και για τους άνδρες (2,6%).

Στην ηλικιακή κατηγορία 15-19 ετών καταγράφο-
νται και το 2014 τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμε-
τοχής σε μη τυπική μάθηση, αν και σε σχέση με 
το 2013 παρουσιάζει μια μικρή κάμψη (Διάγραμμα 
16). Αντίθετα μικρή αύξηση παρουσιάζεται κατά 
το 2014, στις ηλικίες μεταξύ 35 -49 ετών.
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27. Αναλυτικά περιλαμβάνονται τακάτωθι: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρο Εκπ. Ενηλίκων, Σχ. Γονέων, ΚΕΚ, Προγράμματα 
κατάρτισης ή μαθητείας του ΟΑΕΔ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Κέντρο επιμόρφωσης εκπαιδευ-
τικών Α΄ & Β΄ βάθμιας εκπ/σης, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από απόσταση, Ινστιτούτα διά βίου Εκπαίδευσης Ανώτατου Εκπ. 
Ιδρύματος/ΙΔΒΕ, Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ), Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΑΜΕΑ, 
Ρομά κλπ), Σεμινάριο στον χώρο εργασίας ή σεμινάριο για ανέργους, Επιμόρφωση επιστημονικού, συνδικαλιστικού κ.λπ. φο-
ρέα, Μαθήματα οδήγησης, καταδύσεων, σπορ, χορού, μουσικής κ.λπ., Φροντιστήρια (ιδιαίτερα μαθήματα, ξένες γλώσσες 
κ.λπ.), Παρακολούθηση συνεδρίου (επαγγελματικού ή άλλου), Άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα.
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 15 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΔρΩΝ ΚΑΙ ΓυΝΑΙΚΩΝ, 15-65+ ΕΤΩΝ ΠΟυ ΣυΜΜΕΤΕΧΕΙΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ 
ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟυ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟυ ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΟΣ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2012-2013

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,		2015,	ίδιοι	υπολογισμοί

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 16 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟυ 
ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟυ ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ, 2013 & 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015

117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	6 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: σε αναζήτηση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας

2013

2014

46,00% 47,75% 49,50% 51,25% 53,00%

52,60%

52,80%

47,40%

47,20%

2013 2014

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

0% 17,50% 35,00% 52,50% 70,00%

0,05%

0,10%

0,60%

1,60%

2,30%

4,60%

7,30%

6,30%

6,60%

5,20%

6,00%

59,40%

0,05%

0,20%

1,03%

1,05%

2,50%

2,70%

2,70%

3,30%

5,50%

5,20%

8,10%

67,70%



Επίσης και το 2014 οι κάτοχοι πτυχίου υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης, είναι στην πλειοψηφία τους, 
αυτοί που συμμετέχουν σε μη τυπική εκπαίδευ-
ση, πιθανά, επιδιώκοντας τη βελτίωση των προ-

σόντων τους (Διάγραμμα 17). Βέβαια θα ήταν 
ενδιαφέρον να διερευνηθεί επίσης και σε τι αντι-
κείμενα «μαθητεύει» η εν λόγω κατηγορία εκπαι-
δευόμενων. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 17 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟυ 
ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟυ ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗΣ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ, 2013 & 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015

Κατά τα άλλα, αύξηση σημείωσαν και τα ποσο-
στά συμμετοχής των κατόχων πτυχίου τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και ακόμα μεγαλύτερη 
τα ποσοστά αυτών με μεταπτυχιακό τίτλο (από 
2,8% το 2013 σε 7,6% το 2014). Πιθανά, η αύξη-
ση αυτή να σχετίζεται με το ότι πολλοί εξ αυτών 
έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά 
εργασίας. 

Το αντικείμενο της εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας είναι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 
ποικίλο και αρκετά διαφορετικό μεταξύ του. 
Το 2014, όπως και το 2013, την πρωτοκαθεδρία 
έχουν τα «Φροντιστήρια (ιδιαίτερα μαθήματα, 
ξένες γλώσσες κ.λπ.)», αν και καταγράφουν μια 
μικρή μείωση. Το γεγονός ότι, σε αυτά τα στοι-
χεία περιλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα 15-19 
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ετών, ηλικίες δηλαδή που τα άτομα προετοιμά-
ζονται για την είσοδό τους σε ανώτερο επίπεδο 
εκπαίδευσης, (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Σχολές) αλλά 
και προχωρούν περαιτέρω στην εκμάθηση ξέ-
νων γλωσσών, δικαιολογεί την κυριαρχία αυτής 
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Αμέσως 
μετά ακολουθούν, αν και με μεγάλη διαφορά τα 
«Μαθήματα οδήγησης, καταδύσεων, σπορ, χο-
ρού, μουσικής κ.λπ.», δηλαδή δραστηριότητες 
οι οποίες επίσης αφορούν συχνά νεαρές ηλικίες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το β’ τρίμηνο του 2014 
σημειώθηκε μικρή μείωση των ποσοστών στις κα-
τηγορίες «Προγράμματα κατάρτισης ή μαθητείας 
του ΟΑΕΔ» και «Σεμινάριο στον χώρο εργασίας ή 
σεμινάριο για ανέργους», ενώ παρέμειναν στα ίδια 
επίπεδα με το 2013, τα ποσοστά για τις εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες στα «Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης», παρότι έχει δοθεί ιδιαίτερη ώθηση 
και σημασία στην ανάπτυξη τους για την αντιμε-
τώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων.   

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 18 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟρΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013 & 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ	2015

Τόσο το 2013 όσο και το 2014, οι άνδρες υπερτε-
ρούν των γυναικών σε τρεις βασικές κατηγορίες 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων: στα «Προγράμ-
ματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΑΜΕΑ, Ρομά 
κ.λπ.)», στο «Σεμινάριο στο χώρο εργασίας ή σεμι-
νάριο για ανέργους» και στο «Πρόγραμμα κατάρτι-
σης ή μαθητείας του ΟΑΕΔ». Στις άλλες εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες, που εξετάζονται σε αυτό το 

κείμενο υπερτερούν οι γυναίκες, με πλειοψηφική 
συμμετοχή και τις δύο χρονιές στο «Επιμόρφωση 
επιστημονικού, συνδικαλιστικού κλπ φορέα». Εδώ 
μάλλον θα πρέπει να κυριαρχούν οι επιστημονικοί 
φορείς, παρά οι συνδικαλιστικοί, αφού οι γυναίκες 
δεν έχουν ιδιαίτερη δραστηριότητα και παρουσία, 
ή τουλάχιστον όχι τόση όσο οι άνδρες,  στη συνδι-
καλιστική δράση (Διάγραμμα 19). 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 19 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟρΕΣ ΚΑΤΗΓΟρΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΤΑ ΦυΛΟ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013 & 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ	2015
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Ως προς τις ηλικίες αυτών που παρακολουθούν 
τις παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
επιμόρφωση ή κατάρτιση έξω από το επίσημο 
εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αναμένεται από 
τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων, οι νέοι 
15-17 ετών κυριαρχούν στα «Φροντιστήρια, (ιδι-
αίτερα μαθήματα, ξένες γλώσσες κλπ)» με 92% 
το 2014, ποσοστό που πέφτει κατακόρυφα στο 
3,3% στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία. Στα 
«Μαθήματα οδήγησης, σχολές καταδύσεων, 
σπορ, χορού, μουσικής, φωτογραφίας», που εί-
ναι η επόμενη σημαντικότερη δραστηριότητα, 
η ηλικιακή κατηγορία διευρύνεται σημαντικά 

από 15 έως 49 ετών, με μεγαλύτερα ποσοστά 
μεταξύ 15 και 34 ετών. 

Για ποιο λόγο, συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος οι άνδρες και γυναίκες της έρευνας; 
Κυρίως για προσωπικούς λόγους απαντάει πάνω 
από το 57% το 2014  (70% το 2013) και 25% περί-
που για επαγγελματικούς λόγους. Απαντήσεις, 
λίγο πολύ αναμενόμενες αφού, η πλειοψηφία 
των δραστηριοτήτων αφορά «Φροντιστήρια» και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες «ψυχαγωγικού» 
χαρακτήρα, χορός, μουσική, κ.λπ.

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 20 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ, β’ ΤρΙΜΗΝΟ 2013 ΚΑΙ 2014

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	201528

Αν και το 2014 καταγράφεται ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό για τις γυναίκες οι οποίες παρακολου-
θούν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για προ-

σωπικούς/κοινωνικούς λόγους, τα ποσοστά εί-
ναι παραπλήσια για άνδρες και γυναίκες μεταξύ 
των δύο ετών.
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28. Τον Ιούνιο του 2014 έγινε αναθεώρηση των εκτιμήσεων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2001-2012 & 2013, 
βασιζόμενη στην απογραφή του 2011. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται κάποιες διαφορές στα ποσοστά που είχαν δοθεί κατά το 
2014, όπως αυτό του «δεν απάντησαν» .
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Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015

Ως προς τη σχέση ηλικίας και λόγου συμμετο-
χής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός τυ-
πικού εκπαιδευτικού συστήματος παρατηρείται 
ότι για την ηλικιακή ομάδα που καταγράφεται 
και η μεγαλύτερη συμμετοχή, δηλαδή μεταξύ 
15-19 ετών, ο σκοπός είναι κυρίως προσωπικοί/
κοινωνικοί λόγοι. Οι επαγγελματικοί λόγοι απο-

τελούν μειοψηφία σε όλες τις ηλικιακές κατη-
γορίες, με εξαίρεση την κατηγορία 65-69 ετών. 
Εντυπωσιακό, ωστόσο,είναι και το ποσοστό αυ-
τών που δεν απαντούν – διευκρινίζουν (;), τους 
λόγους για τους οποίους συμμετείχαν σε μια τέ-
τοια δραστηριότητα στις ηλικίες μεταξύ 35 και 
59 ετών. 
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Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	2015
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4.  ΣΥγΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΕΥΡωΠΑϊΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεταξύ 2013 και 2014, στο σύνολο των χωρών 
μελών της Ε.Ε.-28 το ποσοστό συμμετοχής του 
πληθυσμού 25-64 ετών σε δράσεις διά βίου μά-
θησης29 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, από 10,5% 
το 2013 σε 10,7% το 2014.Την ίδια περίοδο σε 
δύο (2) από τις είκοσι οκτώ (28) χώρες σημει-
ώθηκε μια μικρή αύξηση των ποσοστών, στην 
Ιταλία από 6,2% σε 8% και στη Γαλλία, από 17,7% 
σε 18,6%,  ενώ σε άλλες δέκα (10) η αύξηση ήταν 
πολύ μικρότερη, από 0,1% έως 0,4%. Σε δέκα 
τρεις (13) άλλες χώρες τα ποσοστά είχαν ελαφριά 
κάμψη, π.χ. Λετονία, από 6,5% σε 5,5%, Εσθονία 
από 12,6% σε 12,5%, Ισπανία από 11,1% σε 9,8% ή η 
Ιρλανδία από 7,3% σε 6,7% και σε τρεις (3) χώρες 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τα ποσοστά 
δεν σημείωσαν καμία μεταβολή. 

Γενικά, μεταξύ 2011-2014, η πρόοδος των ποσο-
στών συμμετοχής σε διά βίου μάθηση δεν ση-
μείωσε εντυπωσιακές μεταβολές, με εξαίρεση 
τη Γαλλία, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια κα-
ταγράφει εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών 
της και την Ιταλία η οποία φαίνεται να επιταχύνει 
στον τομέα αυτό.    

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα στοιχεία 
που αποτυπώνουν τα ποσοστά συμμετοχής στη 
διά βίου μάθηση ανά ηλικιακή κατηγορία, σε 
επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε.-28, κατά το 2014. 
Στο διάγραμμα 24, αναδεικνύεται ότι στην ηλι-
κιακή κατηγορία 25-34 ετών καταγράφονται τα 
υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη διά βίου 
μάθηση, τόσο στις επιλεγμένες χώρες του Βορά, 
όσο και σε αυτές του Νότου. Όσο αυξάνεται η 

ηλικιακή κατηγορία, η συμμετοχή μειώνεται ση-
μαντικά, κυρίως όμως για τις χώρες του ευρωπα-
ϊκού Νότου αλλά και για τη Γερμανία. Αντίθετα 
για τη Δανία, τη Σουηδία, αλλά και τη Γαλλία τα 
ποσοστά συμμετοχής σε διά βίου μάθηση είναι 
σε υψηλά επίπεδα και στις μεγαλύτερες ηλικίες. 
Αυτό, θα μπορούσε να θεωρηθεί τελικά και το 
πλεονέκτημα των χωρών που έχουν «καλές» επι-
δόσεις στην εκπαίδευση κατάρτιση. Δηλαδή το 
ότι η διά βίου μάθηση είναι μια πραγματικότητα 
και για τα άτομα της μέσης και τρίτης ηλικίας και 
όχι μόνο των νέων.30

Όπως καταγράφεται στο διάγραμμα 25, μεταξύ 
2005-2014 σε αρκετές χώρες αυξάνεται η συμ-
μετοχή των ενηλίκων 55-64 ετών στη διά βίου 
μάθηση, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. 
Εντυπωσιακή άνοδο έχει σε όλο το διάστημα 
αναφοράς το ποσοστό αυτό στη Σουηδία, ανα-
λογικά επίσης σημαντική είναι η αύξηση στη 
Δημ. της Τσεχίας, στην Ολλανδία και στην Ιτα-
λία. Τα ποσοστά της Γαλλίας, απογειώνονται τα 
δύο τελευταία χρόνια ενώ στη Δανία, αν και πα-
ραμένουν τα υψηλότερα μεταξύ των Ε.Ε.-28, ση-
μειώνουν ελαφριά κάμψη από το 2010 και μετά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η εξέλιξη των 
ποσοστών συμμετοχής στη διά βίου μάθηση 
των ατόμων 55-64 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Ενώ το 2005, το ποσοστό αυτό ήταν το υψηλό-
τερο (19,2%) στην Ε.Ε. με δεύτερο αυτό της Δα-
νίας (18,9%), το 2014 καταλήγει στην 6η θέση με 
10,4%, καταγράφοντας σημαντική μείωση.

Γενικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εξέλιξη των 
ανωτέρω ποσοστών δεν παρουσιάζει κάποια ιδι-
αίτερη πορεία και κινείται στα περσινά επίπεδα.
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29. Η διά βίου μάθηση αφορά άτομα ηλικίας 25 έως 64 ετών τα οποία δήλωσαν ότι έλαβαν εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τις τέσσε-
ρις εβδομάδες που προηγήθηκαν της έρευνας (αριθμητής). Ο παρονομαστής αποτελείται από το σύνολο του πληθυσμού της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας, με εξαίρεση εκείνα τα άτομα που δεν απάντησαν στην ερώτηση «συμμετοχή στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση». Τόσο ο αριθμητής και ο παρονομαστής προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ε.Ε. Οι πληροφο-
ρίες που συλλέγονται αφορούν σε όλη την εκπαίδευση ή κατάρτιση ανεξάρτητα από το εάν συνδέεται ή όχι με την τρέχουσα  
ή τη μελλοντική εργασία του ερωτώμενου.

30. Παϊδούση, Δελτίο 2/2014.
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Πηγή:	euroStat,	2015
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ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩρΕΣ, 2014

Πηγή:euroStat,	2015
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι στην Ελ-
λάδα οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
κατά το προηγούμενο έτος, συνδέονται στενά τόσο 
με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως αποτυπώ-
θηκαν στο ανακοινωθέν της Bruges31, όσο και με τις 
ευρωπαϊκές/εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώ-
πιση της υψηλής ανεργίας, κυρίως των νέων. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπήρξε, για παράδειγ-
μα μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματι-
κής κατάρτισης, ενώ στην Ελλάδα οι αλλαγές που 
σημειώθηκαν αφορούσαν κυρίως την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση και την εισαγωγή της μη τυπικής 
κατάρτισης μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Οι αλλαγές συνδέθηκαν επίσης με την έμφαση που 
δόθηκε εκ νέου στην ανάπτυξη της «μαθητείας» και 
της μάθησης κατά την εργασία, ως βασικό εργαλείο 
των πολιτικών για την αντιμετώπιση της νεανικής 
ανεργίας στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν 
πληγεί ιδιαίτερα από αυτήν και στις οποίες πρωτεύ-
ουσα (δυστυχώς) θέση έχει η Ελλάδα. Ο στρατηγι-
κός στόχος για το 202032 που αφορά τη «Βελτίωση 
της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης», η θετική συσχέ-
τιση που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ μαθητείας και 
απασχόλησης σε ορισμένες χώρες (όπως, Γερμανία, 
Αυστρία) αποτελούν τα ισχυρότερα επιχειρήματα για 
αυτήν την επανάκαμψη της μάθησης στην εργασία 
και την ανάληψη-χρηματοδότηση σχετικών πρωτο-
βουλιών από τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα (π.χ. 
ευρωπαϊκή συμμαχία για τη μαθητεία 2013, πρωτο-
βουλία Εγγυήσεις για τη Νεολαία). 

Μια άλλη παρέμβαση που έγινε στον τομέα της ΕΕΚ 
ήταν και η ενθάρρυνση της απόκτησης γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων, μέσω διαφόρων εκπαι-
δευτικών διαδρομών, μη τυπικής εκπαίδευσης. 
Παραδείγματα σε αυτή την κατεύθυνση, αποτε-
λούν η ίδρυση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (ΣΕΚ), μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση και 
η μεταδευτεροβάθμια μαθητεία. Όμως, η ανυπαρ-
ξία ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης 
αυτών των γνώσεων και μαθησιακών αποτελεσμά-
των και κυρίως η έλλειψη οποιασδήποτε εγγύησης 
για την αξία των παρεχόμενων επαγγελματικών τίτ-
λων στην αγορά εργασίας, δημιούργησε αμφιβολία 
ως προς την χρησιμότητά τους.

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών σύνδεσης  της 
ΕΕΚ με τον κόσμο της εργασίας, σχετίζεται όμως και 
με το παράδοξο των κενών θέσεων εργασίας που πα-
ρατηρείται παρά την υψηλή ανεργία, λόγω έλλειψης 
ορισμένων δεξιοτήτων. Η ανίχνευση-διάγνωση των 
αναγκών μέσω ενός μόνιμου μηχανισμού θεωρείται 
βασική προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό σχεδι-
ασμό δράσεων σύνδεσης εκπαίδευσης-εργασίας-κα-
τάρτισης. 

Τα ποσοστά επίσης της ΕΕΚ δεν παρουσίασαν πρόο-
δο, τόσο με βάση τα στοιχεία της έρευνας εργατικού 
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, όσο και με τα συγκριτικά στοι-
χεία της EUROSTAT. Παρά την αύξηση της χρηματο-
δότησης και των προγραμμάτων, η Ελλάδα, εξακο-
λουθεί να καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά 
συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις 
κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Βέβαια, κατά το 
προηγούμενο έτος, ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
έχουμε αξιοσημείωτες αλλαγές στη συμμετοχή του 
πληθυσμού πάνω από 25 χρόνων σε δράσεις διά βίου 
μάθησης, προσδίδοντας έτσι στον τομέα αυτό την ει-
κόνα μιας σχετικής στασιμότητας.   

Ένα βασικό, ωστόσο, ερώτημα σε σχέση με τα παρα-
πάνω είναι στο κατά πόσο οι δράσεις κατάρτισης-μα-
θητείας συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση ή συγκρά-
τηση της ανεργίας του ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας, των νέων κατά κύριο λόγο, αλλά και του μεγα-
λύτερης ηλικίας; 

Μεταξύ του β’ τριμήνου του 2013 και του β’ τριμήνου 
του 2014, η συνολική ανεργία μειώθηκε από 27,3% 
στο 26,6%, των νέων ηλικίας 15-24 ετών από 59,2% στο 
52,0% και των 25-34 ετών από 44,1% σε 40,0%, ενώ των 
ατόμων 45-64 ετών αυξήθηκε από 18,8% σε 19,9%.33 
Φαινομενικά λοιπόν υπήρξε, αν όχι μια ιδιαίτερα θετι-
κή εξέλιξη, τουλάχιστον μια σημαντική συγκράτηση 
της αυξητικής τάσης της ανεργίας, κυρίως για τους νέ-
ους και τις νέες. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να συνδεθεί 
άμεσα με τα προγράμματα κατάρτισης, εφόσον δεν 
υπάρχουν συνολικές αποτιμήσεις ως προς την αποδο-
τικότητά τους στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Εξάλλου, αυτή η διαπίστωση είναι και ένας από τους 
λόγους για τους οποίους η κατάρτιση ως ένα από τα 
εργαλεία αντιμετώπισης της ανεργίας, μπαίνει στο μι-
κροσκόπιο της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εργασί-
ας34. Χαρακτηριστικά  η νέα αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας35 θέτει στο επίκεντρο της προβληματικής 
της για τις πολιτικές απασχόλησης, την αποτελεσμα-
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31. Ανακοινωθέν της Bruges, 2010.
32. Ο.π
33. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: β’ τρίμηνο  2014, Δελτίο Τύπου.
34. Το κεφάλαιο γράφτηκε τον Μάιο του 2015.
35. Ρ. Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας ,
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τικότητα των κονδυλίων που έχουν επενδυθεί στα 
προγράμματα κατάρτισης. Προγράμματα, τα οποία 
όπως αναφέρεται, αφενός δεν συνδέονται με τις ανά-
γκες της οικονομίας και των ανέργων, αφετέρου σχε-
διάζονται για μια αγορά εργασίας η οποία βρίσκεται 
σε ραγδαία συρρίκνωση με το κλείσιμο χιλιάδων επι-
χειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει φυγή χιλιάδων 
προσοντούχων νέων στο εξωτερικό.36   

Τελικά, η απάντηση στο ερώτημα του πόσο αποτελε-
σματική μπορεί να είναι ή είναι η επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση δεν είναι εύκολη, ούτε απλή. 
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια 
δυναμική διαδικασία, μια επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό της χώρας, δύσκολα μετρήσιμη και αποτι-
μήσιμη, κυρίως σε βραχύ χρονικό διάστημα. Επηρε-
άζεται από διάφορες παραμέτρους, τόσο σε μίκρο 

όσο και σε μάκρο επίπεδο, όπως εθνική και υπερε-
θνική αγορά εργασίας, δημογραφικές τάσεις (Ελλά-
δα-Ευρώπη), τεχνολογικές εξελίξεις, συστήματα και 
μέθοδοι εκπαίδευσης, ατομικά χαρακτηριστικά και 
προσδοκίες του εκπαιδευόμενου /καταρτιζόμενου, 
κ.ά. Επίσης, σχετίζεται με το τι τελικά επιδιώκεται 
με την επαγγελματική κατάρτιση (και εκπαίδευση): 
ανταπόκριση στις ανάγκες –μόνο- της/των αγοράς/
ών εργασίας ή και συμβολή στην κοινωνική συνοχή, 
ενσωμάτωση και συμμετοχή; 

Ερωτήματα που πρέπει να τίθενται συχνά, απαντήσεις 
που πρέπει να επαπροσδιορίζονται, σε σχέση με τις 
εξελίξεις που τρέχουν σε τεχνολογικό, οικονομικό, και 
κοινωνικό επίπεδο, τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο 
τοπικό-εθνικό περιβάλλον.
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1. ΕΙΣΑγωγΗ

Οι παγκόσμιοι οργανισμοί και τα κράτη 
επιθυμούν να υπολογίζουν τα επίπεδα 
της φτώχειας σε μια προσπάθεια υιο-

θέτησης αποτελεσματικών μέτρων καταπολέ-
μησής της, δεδομένου ότι συναρτάται στενά 
(ανάμεσα σε άλλα) με το εισόδημα των πολιτών 
και την αγοραστική τους δύναμη όπως απορρέει 
από αυτό, τα ποσοστά ανεργίας ή/και ημι-απα-
σχόλησης, την πρόσβαση σε εκπαίδευση και 
υπηρεσίες υγείας και την πρόσβαση σε υπηρε-
σίες, πληροφορίες, πολιτισμικά και πολιτιστικά 
αγαθά. Η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο που ορι-
οθετείται δύσκολα, συνδέεται άμεσα με χρο-
νικές και χωρικές παραμέτρους και δε δύναται 
από τη φύση της να περιοριστεί σε έναν πόλεμο 
αριθμών και μέσων όρων. Επείγει επομένως να 
οριοθετήσουμε ποιους δείκτες μετράμε προκει-
μένου να φθάσουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα, 
για το αν τα προβλήματα οξύνονται ή περιορί-
ζονται στο πέρασμα του χρόνου αλλά και αν τα 
μέσα που χρησιμοποιούμε για να την καταπολε-
μήσουμε είναι αποτελεσματικά.

Επιπροσθέτως, οι δείκτες φτώχειας ποικίλουν ανά-
λογα με τον οργανισμό και το κράτος, και στην πα-
ρούσα φάση χρησιμοποιούνται κυρίως οι:

Α) Δείκτης απόλυτης φτώχειας, όπου η δημοφι-
λέστερη στατιστική του είδους (που χρησιμο-
ποιείται και από την Παγκόσμια Τράπεζα1), είναι 
το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με λιγό-
τερο από ένα δολάριο την ημέρα, σε τιμές του 
1985. Τα Ηνωμένα Έθνη, όμως, χρησιμοποιούν 
τους «Δείκτες Φτώχειας και Πείνας» του David 
Gordon2 που καθορίζουν την απόλυτη φτώχεια 
ως απουσία κάλυψης δύο από τις ακόλουθες 
οκτώ βασικές ανάγκες: 

■  Δείκτης Μάζας Σώματος άνω του 16.

■  Το πόσιμο νερό να είναι ασφαλές και να μην 
προέρχεται αποκλειστικά από ποτάμια και 
λίμνες  και να είναι διαθέσιμο σε απόσταση 
λιγότερο από 15 λεπτά για κάθε διαδρομή. 

■  Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτες ή 
αποχωρητήρια) να είναι προσβάσιμες εντός 
ή κοντά της οικίας.

■  Πρόσβαση σε θεραπεία για σοβαρές ασθέ-
νειες και εγκυμοσύνη, 

■  Τα σπίτια να έχουν λιγότερα από τέσσερα 
άτομα που ζουν σε κάθε δωμάτιο ενώ τα δά-
πεδα δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από χώμα, λάσπη ή άργιλο. 

■  Πρόσβαση σε εκπαίδευση ή απόκτηση ικα-
νότητας διαβάσματος. 

■  Πρόσβαση σε πληροφορίες (εφημερίδες, 
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές ή 
τηλέφωνο στο σπίτι). 

■  Πρόσβαση σε υπηρεσίες: το στοιχείο αυτό 
δεν είναι καθορισμένο από τον Gordon, 
αλλά συνήθως χρησιμοποιείται για να δείξει 
την πλήρη πανοπλία της εκπαίδευσης, της 
υγείας, νομικών, κοινωνικών και οικονομι-
κών (πίστωση) υπηρεσιών.

Η παρακολούθηση του δείκτη «απόλυτης φτώ-
χειας» χρησιμοποιείται περισσότερο για τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες εφόσον «…στις ανεπτυγμένες 
χώρες, ο ορισμός αυτός έπεσε σταδιακά σε αχρη-
στία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού 
ο συνδυασμός ταχείας οικονομικής ανάπτυξης, 
πλήρους απασχόλησης και επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας εξάλειψε σχεδόν ολοκληρωτικά το 
φαινόμενο της απόλυτης φτώχειας»3.

Β) Δείκτης σχετικής φτώχειας, ορίζει το ποσοστό 
των ατόμων που ζουν με εισόδημα κατώτερο 
ενός συγκεκριμένου ποσοστού του διάμεσου 
εισοδήματος στη χώρα. Παρόλο που ο δεί-
κτης αυτός είναι και ο πιο συχνά χρησιμοποι-
ούμενος στις στατιστικές των ανεπτυγμένων 
χωρών και ο πιο δημοφιλής στη συζήτηση 
στη δημόσια σφαίρα (π.χ. μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης) και «..έχει καθιερωθεί επειδή βασί-
ζεται στην έννοια της σχετικής φτώχειας, δηλ. 
στην εύλογη υπόθεση ότι τα άτομα συγκρί-
νουν την κατάστασή τους με το μέσο βιοτικό 
επίπεδο της κοινωνίας στην οποία ανήκουν»,4 
δημιουργεί σχετική ασάφεια αφού θα υπάρχει 
πάντα ένα ποσοστό οικογενειών και ατόμων 
που θα εμπίπτουν στα ποσοστά σχετικής φτώ-
χειας ακόμη και αν το επίπεδο ζωής τους είναι 
υψηλό. 
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1. http://data.worldbank.org/topic/poverty
2. Gordon, D. (2006), ‘The concept and measurement of poverty’, in C. Pantazis, D. Gordon and R. Levitas (eds) Poverty and 

social exclusion in Britain: The Millennium Survey, Bristol: The Policy Press, pp 29-70.
3. Μάνος Ματσαγγάνης και Χρύσα Λεβέντη, «Η ανατομία της φτώχειας στην Ελλάδα του 2013», Ενημερωτικό Δελτίο 5/2013, Οι-
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4. Στο ίδιο, σελ. 2.



Η Ευρωπαϊκή Ενωση, σε μια προσπάθεια πιο απο-
τελεσματικής παρακολούθησης και αντιμετώπι-
σης της φτώχειας έχει υιοθετήσει τα τελευταία 
χρόνια τον γενικό δείκτη «Πληθυσμός σε κίνδυ-
νο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού»5 τα 
στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο προηγού-
μενο έτος αναφοράς και ο οποίος αντιστοιχεί στο 
άθροισμα των ατόμων που ζουν6: 

■  Ή σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας 
και ορίζονται ως τα άτομα ηλικίας 0-59 ετών 
όπου οι ενήλικοι (ηλικίας 18-59 ετών) εργάζο-
νται λιγότερο από το 20 % του συνολικού δυ-
ναμικού εργασίας τους κατά το παρελθόν έτος. 

■  Ή με σοβαρές υλικές στερήσεις και καλύπτει 
τόσο τους δείκτες που αφορούν την οικονο-
μική πίεση όσο και αυτούς για τα διαρκή αγα-
θά. Σοβαρές υλικές στερήσεις στις συνθήκες 
διαβίωσης έχουμε όταν το άτομο βιώνει του-
λάχιστον 4 από τα 9 ακόλουθα στοιχεία: 

■  Δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά  για 
να πληρώσει το ενοίκιο ή τους λογαρια-
σμούς κοινής ωφελείας,

■  να κρατήσει το σπίτι επαρκώς ζεστό, 

■  δεν μπορεί να αντιμετωπίσει απροσδόκη-
τες δαπάνες, 

■  να τρώει κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο πρωτε-
ΐνης κάθε δεύτερη μέρα, 

■  να έχει μια εβδομάδα διακοπές μακριά 
από το σπίτι, 

■  ένα αυτοκίνητο, 

■  ένα πλυντήριο ρούχων,  

■  μία έγχρωμη τηλεόραση και 

■  ένα τηλέφωνο.

■  Ή σε κίνδυνο φτώχειας και είναι τα άτομα με 
διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κιν-
δύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% 
του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσι-
μου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές μετα-
βιβάσεις). 

Σημαντικότατο πρόβλημα με αυτόν τον στατιστι-
κό δείκτη της Eurostat (EU-SILC) που εξετάζου-
με και στο παρόν κεφάλαιο είναι ότι τα στοιχεία 
δίνονται στη δημοσιότητα με μεγάλη καθυστέ-
ρηση. Για παράδειγμα, τα βασικά αποτελέσματα 
της Έρευνας Συνθηκών Διαβίωσης 2013 για το 
2012 ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2014. Η 
χρονική αυτή υστέρηση «…αφενός συμβάλλει 
στο να διεξάγεται η σχετική δημόσια συζήτηση 
χωρίς ασφαλείς ενδείξεις για το πραγματικά με-
γέθη (και) αφετέρου διευκολύνει το να λαμβάνο-
νται μέτρα πολιτικής προτού γίνει εφικτή η ακρι-
βής αποτίμηση των συνεπειών τους»7.

Εάν δε λάβει κανείς υπόψη τη γενικευμένη φτω-
χοποίηση του πληθυσμού σε ορισμένες χώρες 
της Ε.Ε., κατανοεί τη συζήτηση που έχει ξεκι-
νήσει πλέον η επιστημονική κοινότητα για την 
ανάγκη περαιτέρω δεικτών και στατιστικών στοι-
χείων. Οι Ματσαγγάνης-Λεβέντη8 διαπιστώνουν 
σημαντικές ανακατατάξεις στην εισοδηματική 
κλίμακα, αφού η «νέα φτώχεια» σε οικογένειες 
ανέργων στις πόλεις φαίνεται να εκτοπίζει από τα 
χαμηλότερα κλιμάκια εισοδήματος την «παραδο-
σιακή φτώχεια» (νοικοκυριά ηλικιωμένων στην 
ύπαιθρο) και επαναφέρουν γενναία, το 2014, στην 
ευρωπαϊκή επιστημονική συζήτηση τον όρο της 
«ακραίας φτώχειας», θέτοντας ως όριό της το 
«κόστος ενός βασικού καλαθιού αγαθών» απα-
ραίτητου για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επι-
πέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παραλλήλως,  οι 
Γιαννίτσης-Ζωγραφάκης στην πρόσφατη μελέτη 
τους (Μάρτιος 2015) εισάγουν τον «δείκτη από-
γνωσης» (index of despair) ο οποίος αντικατο-
πτρίζει την πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά 
με εργαζόμενα και άνεργα μέλη όταν το εισόδη-
μα από μισθωτή απασχόληση μειώνεται ή, όταν 
αυτό εξαφανίζεται τελείως όταν τα μέλη τους 
χάνουν την εργασία τους. Ο δείκτης απελπισίας 
δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε χαμηλές απολαβές 
και λαμβάνει υπόψη τα επιδόματα ανεργίας. Το 
πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο δείκτης αυτός επι-
κεντρώνεται στο οικογενειακό εισόδημα για το 
οποίο συμβάλουν όλα τα μέλη ενός νοικοκυριού 
με τους μισθούς τους9. 
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5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
6. Τα άτομα υπολογίζονται μόνο μία φορά, ακόμα και αν είναι παρόντες σε αρκετούς επιμέρους δείκτες.
7. Μάνος Ματσαγγάνης και Χρύσα Λεβέντη, «Φτώχεια και ανισότητα 2009-2013: διαθέσιμα δεδομένα και διαφορές εκτιμήσε-

ων», Ενημερωτικό Δελτίο 7/2014, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 5.
8. Στο ίδιο & Μάνος Ματσαγγάνης και Χρύσα Λεβέντη, «Η κατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα (2009-2013)», Ενημερωτικό Δελ-

τίο 8/2014, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
9. Τάσος Γιαννίτσης και Σταύρος Ζωγραφάκης, «GREECE: SOLIDARITY AND ADJUSTMENT IN TIMES OF CRISIS», Institut für 

Makroökonomie und Konjunkturforschung, Athens 2015, σελ. 112.



2.  «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
φΤωΧΕΙΑΣ Η ΚΟΙΝωΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το 
κυρίαρχο στοιχείο για τον γενικό δείκτη, για την 
ΕΕ-2710, είναι ότι (σε διάστημα εννέα ετών) ένας 
στους τέσσερις πολίτες της Ε.Ε. παραμένει σε κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ανα-

λύοντας τα επιμέρους ποσοστιαία στοιχεία παρα-
τηρούμε ότι για τον «σκληρό πυρήνα» (Ε.Ε.-15) το 
ποσοστό παραμένει σταθερό την πενταετία 2005-
2009, με την εικόνα να αλλάζει από το 2010 και 
μετά. Για τα 12 νέα κράτη μέλη (Κ-Μ) της Ένωσης ο 
δείκτης εμφανίζεται συνεχώς μειούμενος και από 
41% το 2005 πέφτει στο 30,0% το 2013 αλλά παρα-
μένει δυσανάλογα υψηλός συγκρινόμενος με τον 
μέσο όρο (μ.ο.) 24,5% της Ε.Ε.-27 το 2013. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-27 25,7 25,3 24,4 23,7 23,2 23,7 24,3 24,7 24,5

Ε.Ε.-15 21,6 21,9 21,6 21,6 21,3 21,8 22,6 23,1 23,1

Ε.Ε.-12 41,0 38,0 35,0 31,7 30,6 30,8 30,6 30,7 30,0

Πηγή:	eurostat	11

Η έντονη φτωχοποίηση που παρατηρείται 
λοιπόν τα τελευταία χρόνια στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνεται και στο 
συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο της αστεγίας. 
Η FEANTSA12 διαπιστώνει ότι «Το φαινόμενο των 
αστέγων είναι μια επίμονη πραγματικότητα σε 
όλα τα κράτη μέλη. Αν και τα δεδομένα σε πολλές 
περιπτώσεις δεν είναι επαρκή για να παρέχουν 
μια λεπτομερή εικόνα, φαίνεται ότι το πρόβλημα 
των αστέγων έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 
1-5 χρόνια σε 15 κράτη μέλη. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αύξηση αυτή συνδέεται στενά με 
τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση»13.

Για τον υπό-δείκτη «με πολύ χαμηλή ένταση στην 
εργασία (0-59 ετών), παρατηρούμε διαχρονική στα-
θερότητα, είτε μιλάμε για το σύνολο των 27 χωρών 
είτε για τις 15 χώρες του «σκληρού πυρήνα». Στα 12 
νέα Κ-Μ, όμως, έχουμε σταθερή βελτίωση, που στο 
διάστημα που εξετάζουμε η μείωση αγγίζει το 27%.

Κατά τον Μπαλούρδο14, ο συγκεκριμένος υπό-δεί-

κτης λαμβάνει εμμέσως υπόψη τις περιπτώσεις 
μερικής και προσωρινής απασχόλησης. Έτσι, τα 
νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο ή με μηδενι-
κή ένταση εργασίας είναι πιθανότερο να αντιμετω-
πίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, συγκριτικά 
με τα νοικοκυριά με υψηλή ένταση εργασίας. Πριν 
την οικονομική κρίση, η αύξηση της απασχόλησης 
οφειλόταν στην αυξανόμενη συμμετοχή της προ-
σωρινής και της μερικής απασχόλησης. Η αύξηση 
αυτή, συνεπικουρούμενη από τη στασιμότητα των 
μισθών, έχει αυξήσει τον αριθμό των ατόμων με 
χαμηλές ετήσιες απολαβές και, κατ’ επέκταση, τον 
κίνδυνο της φτώχειας για τους απασχολούμενους».

Για τον υπό-δείκτη «με σοβαρές υλικές στερήσεις» 
παρατηρούμε μια αισθητή χειροτέρευση για τον 
«σκληρό πυρήνα» τα τελευταία χρόνια, αλλά το κυ-
ρίαρχο στοιχείο εντοπίζεται και πάλι στα 12 νέα Κ-Μ 
όπου η μείωση μεταξύ 2005 και 2013 είναι 40%. Πα-
ραμένει όμως και το 2013 πολύ υψηλό το ποσοστό 
(18,6%) συγκριτικά με αυτό των Ε.Ε.-27 (9,9%).
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10. Στο κεφάλαιο αυτό δεν αναλύουμε τους δείκτες για τις Ε.Ε.-28 λόγω ελλιπών στοιχείων κατά τα έτη 2005-2009.
11. Το 2005 δεν υπάρχουν στοιχεία για Βουλγαρία και Ρουμανία, το 2006 για Ρουμανία.
12. FEANTSA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων που δουλεύουν με τους αστέγους και 

συμμετέχουν ή συμβάλλουν στην καταπολέμηση της αστεγίας στην Ευρώπη.
13. FEANTSA, «On The Way Home? Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe», 2012, σελ. 79.
14. Διονύσης Μπαλούρδος, «Επιπτώσεις της Κρίσης στην Φτώχεια και στον Κοινωνικό αποκλεισμό: Αρχικές μετρήσεις και προ-

σαρμοστικές πολιτικές», στο: Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α´- Β´ 2011, σελ. 181. 
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 1 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕρΓΑΣΙΑΣ

Πηγή:	eurostat

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 2 
ΣΟβΑρΕΣ υΛΙΚΕΣ ΣΤΕρΗΣΕΙΣ

Πηγή:	eurostat

Η υλική στέρηση αποτελεί σημαίνοντα υπο-δεί-
κτη αφού σε συνδυασμό με πολλαπλά κοινωνικά 
μειονεκτήματα και διάφορους παράγοντες κινδύ-
νου, όπως η έλλειψη βασικών πόρων, η επισφαλής 
απασχόληση, η αδυναμία αποπληρωμής δανείων 
και εκπλήρωσης τρεχουσών οικονομικών υπο-
χρεώσεων αποτελούν στοιχεία ύψιστης σημασίας 
για τον καθορισμό των ευάλωτων ομάδων πληθυ-
σμού και δεν θα πρέπει να προσεγγίζονται μόνο 
με παραδοσιακούς τρόπους μέτρησης αφού η 
εξάπλωση της οικονομικής κρίσης είναι κατά ένα 

μέρος αποτέλεσμα και των αποφασισμένων πολι-
τικών που απαγορεύουν τη λήψη ακόμη και ελά-
χιστων μέτρων ανακούφισης για αυτούς που είναι 
πιο ευάλωτοι. 15

Για τον υπό-δείκτη «σε κίνδυνο φτώχειας» (με δι-
αθέσιμο εισόδημα κάτω του 60 % του εθνικού δι-
άμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος και 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις), παρατηρούμε 
σχετικά σταθερές τιμές (διαχρονικά) και για τις 3 
κατηγορίες με φανερή βελτίωση για τα 12 νέα κρά-
τη μέλη κατά τα τελευταία έτη.

15.  Στο ίδιο, σελ. 173-174 και FEANTSA, ό.π.,  σελ. 79.



ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 3 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Πηγή:	eurostat

Ενδιαφέρουσα όμως είναι η άποψη του Παπαθε-
οδώρου που θεωρεί τα επίσημα αυτά δεδομένα 
του συγκεκριμένου υπο-δείκτη «σχετικοποιημέ-
να» αφού στηρίζονται σε «εθνικές γραμμές σχε-
τικής φτώχειας», δηλαδή στον προσδιορισμό 
του ορίου της φτώχειας με βάση το εισόδημα 
της κάθε χώρας αφού δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι μεγάλες διαφορές στο ύψος του μέσου εισο-
δήματος μεταξύ των χωρών. Υποστηρίζει δε, ότι 
εάν χρησιμοποιούσαμε μια κοινή «γραμμή φτώ-
χειας» για όλη την Ε.Ε., θα μπορούσαμε να απο-
τυπώσουμε καλύτερα τις τεράστιες διαφορές 
στο επίπεδο διαβίωσης μεταξύ των κατοίκων 
της Ε.Ε. και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το 38% 
των κατοίκων στην Ελλάδα και το 54% στην Πορ-
τογαλία διαβιώνουν σε συνθήκες αντίστοιχες με 
αυτές που διαβιώνει μόλις το 13% των φτωχότε-
ρων Δανών ή το 11% των φτωχότερων Ολλανδών. 
Σε χώρες, μάλιστα, όπως η Βουλγαρία κι η Ρου-
μανία, τα αντίστοιχα ποσοστά φτώχιας υπερβαί-
νουν το 80% ή και 90%»16.

3.  «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
φΤωΧΕΙΑΣ Η ΚΟΙΝωΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» ΣΕ ΧωΡΕΣ 
ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Κατά τη διάρκεια της παρούσης οικονομικής κρί-
σης που ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ και επε-
κτάθηκε στην Ευρώπη, πέντε χώρες της Ε.Ε. έχουν 
ενταχθεί σε μνημόνιο: Ελλάδα και Ιρλανδία (2010), 
Πορτογαλία (2011), Ισπανία (2012) και Κύπρος (2013).

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνου-
με ότι ο μ.ο. των ποσοστών του γενικού δείκτη 
«πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού», για τις χώρες εντός μνημονίου, 
ήταν διαχρονικά υψηλότερος σε σχέση με τον μ.ο. 
των χωρών εκτός μνημονίου (όπου ο δείκτης πα-
ραμένει σταθερός ανεξαρτήτως των επιμέρους εν-
διάμεσων-ετήσιων διακυμάνσεων). Από το 2008 
(προ μνημονίου), η διαφορά όμως ανάμεσα στις 
δύο κατηγορίες χωρών αυξάνεται σημαντικά και 
πλέον ξεπερνάει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες στον 
μ.ο. το 2013 (24,2% και 29,6% αντίστοιχα). 
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16. Χρίστος Παπαθεοδώρου, http://www.selfservice.gr/default.asp?arId=4921&pg=2&ss=&pid=9&remind=5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΚΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ ΣΕ ΧΩρΕΣ ΜΕ Η ΧΩρΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

μ.ο. σε χώρες 
χωρίς Μνημόνιο 
(22 χώρες)

24,5 25,0 24,4 23,2 23,4 23,8 24,3 24,5 24,2

μ.ο. σε χώρες με 
Μνημόνιο 26,0 25,4 25,0 25,1 25,2 26,3 27,4 29,0 29,6

Πηγή:	eurostat17	

Εξετάζοντας τον γενικό δείκτη βάσει φύλου στις χώ-
ρες που εντάχθηκαν σε μνημόνιο διαπιστώνουμε:

■  τις γυναίκες να βρίσκονται σε συγκριτικά 
μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες στο 
σύνολο και των 5 χωρών,

■  διαχρονικά η Ελλάδα είχε μεγαλύτερο πρό-
βλημα είτε εξετάζουμε ως προς τους άν-
δρες είτε ως προς τις γυναίκες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ ΣΤΙΣ ΧΩρΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑ ΦυΛΟ

 Ελλάδα Ιρλανδία Ισπανία

 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

2005 27,1 31,6 24,1 25,9 23,1 25,6

2006 27,5 31,1 22,0 24,6 22,6 25,5

2007 26,8 29,9 21,6 24,6 21,9 24,6

2008 26,3 29,8 22,7 24,7 23,4 25,7

2009 26,1 29,0 25,0 26,4 23,8 25,6

2010 26,0 29,3 26,5 28,1 25,5 26,7

2011 29,6 32,3 29,0 29,8 26,1 27,4

2012 33,9 35,2 29,7 30,4 27,3 27,2

2013 34,6 36,8 28,8 30,2 27,9 26,7

 Κύπρος Πορτογαλία

 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

2005 23,9 26,7 25,2 26,9

2006 23,3 27,4 23,9 26,0

2007 22,7 27,6 24,0 26,0

2008 20,5 25,9 25,0 26,8

2009 20,9 26,0 24,0 25,8

2010 22,8 26,3 24,8 25,8

2011 22,8 26,4 23,8 25,1

2012 25,1 29,0 24,6 25,9

2013 26,8 28,8 27,5 27,4
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Πηγή:	eurostat

17. Το 2005 δεν υπάρχουν στοιχεία για Βουλγαρία και Ρουμανία και  το 2006 για Ρουμανία. Επίσης στις χώρες χωρίς μνημόνιο δεν 
συμπεριλάβαμε την Κροατία λόγω  ελλιπών στοιχείων.



3.1		«ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΣΕ	ΚΙΝΔΥΝΟ	φΤΩΧΕΙΑΣ	
Η	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» 
ΑΝΑ	ΧΩΡΑ	ΜΕ	ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διαχρονική 
διακύμανση των ποσοστών ανά χώρα (στο σύνο-
λο του πληθυσμού) που έχει ενταχθεί σε μνημό-
νιο είτε ως προς τον συγκεντρωτικό δείκτη είτε 
ως προς τους επιμέρους υπο-δείκτες.

Ελλάδα:
Για τον γενικό δείκτη παρατηρούμε σταθερά 
πτωτική τάση του ποσοστού κατά τα έτη 2005-
2010 (από 29,4% σε 27,7%) και ακολουθώντας τη 
γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα. Οι υπο-δείκτες 
παρουσιάζουν σχετικά σταθερή εικόνα κατά 
τα έτη 2005-2010. Την τριετία όμως 2011-2013 
παρατηρούμε μια άνευ προηγουμένου εκτίνα-
ξη του γενικού δείκτη στα 31%, 34,6% και 35,7% 
αντίστοιχα, ποσοστά που ξεπερνούν κατά πολύ 
και αυτόν ακόμα τον μ.ο. των 12 νέων Κ-Μ (30%). 
Αντίστοιχης κλίμακας χειροτέρευση, την τελευ-
ταία διετία, παρουσιάζουν επίσης οι υπο-δεί-
κτες «Με σοβαρές υλικές στερήσεις» (15,2% και 
20,3% αντίστοιχα) και «Χαμηλής έντασης εργα-
σία» (12,0% και 18,2% αντίστοιχα).

Ιρλανδία:
Παρατηρούμε σταθερά πτωτική τάση του γενι-
κού δείκτη έως το 2008 (από 25,0% σε 23,7%) με 
αντιστροφή όμως της εικόνας από το 2009 και 

μετά όπου το ποσοστό εκτοξεύεται στο 29,5% 
το 2013 και αγγίζει πλέον και εδώ τον μ.ο. των 12 
νέων Κ-Μ. Αντίστοιχα εκρηκτική επιδείνωση εμ-
φανίζουν οι υπο-δείκτες «Χαμηλής έντασης ερ-
γασία» και «Με σοβαρές υλικές στερήσεις».

Ισπανία: 
Την πενταετία 2005-2009 ο γενικός δείκτης πα-
ραμένει σταθερός γύρω στο 24% αλλά την τριετία 
2011-2013 εκτινάσσεται σε 26,7%, 27,2% και 27,3% 
αντίστοιχα. Ο υπο-δείκτης «Χαμηλής έντασης 
εργασία» παρουσιάζει αύξηση, και στην Ισπανία, 
από το 2009 στο 2012 πριν δηλαδή η χώρα εντα-
χθεί σε μνημόνιο.

Κύπρος:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος εντάχθηκε σε 
μνημόνιο μόλις το 2013,  παρατηρούμε ότι τόσο 
ο γενικός δείκτης όσο και οι υπο-δείκτες (παρά 
τις όποιες διακυμάνσεις τους) παρουσιάζουν 
μεν χειροτέρευση αλλά με σχετική σταθερότητα 
μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Πορτογαλία:
Η Πορτογαλία, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώ-
ρες εντός μνημονίου, εμφανίζει στη διάρκεια της 
οχταετίας 2005-2012 σταθερή τάση καλυτέρευ-
σης των δεικτών, ανεξαρτήτως των όποιων ετή-
σιων επιμέρους αποκλίσεων. Το 2013 όμως τόσο ο 
γενικός δείκτης όσο και οι επιμέρους υπο-δείκτες 
παρουσιάζουν αισθητή χειροτέρευση. 

ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 4 
ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Πηγή:	eurostat
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 7 
ΚυΠρΟΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Πηγή:	eurostat
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ΔΙΑγΡΑΜΜΑ 8 
ΠΟρΤΟΓΑΛΙΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Πηγή:	eurostat

Παρατηρώντας τη γενικότερη «φτωχοποίηση» 
βάση των συγκεκριμένων δεικτών στις χώρες με 
μνημόνιο (με εξαίρεση την Πορτογαλία) η συζή-
τηση που εδραιώνεται πλέον, τόσο σε πολιτικό 
επίπεδο όσο και στην επιστημονική/ερευνητική 
κοινότητα στην Ε.Ε. είναι αν και κατά πόσο η εφαρ-
μογή των σκληρών μεταρρυθμιστικών μέτρων 
αλλά και μέτρων λιτότητας επιδείνωσαν την κα-
τάσταση ή κατά πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγ-
ματα εάν δεν είχαν ληφθεί μέτρα δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Ο Παπαθεοδώρου αποτυπώνει με 
τον καλύτερο τρόπο την άποψη των «αιρετικών» 
της αγοράς εργασίας όταν ισχυρίζεται ότι μέχρι 
στιγμής «…η επίσημη ρητορεία, στο πλαίσιο των 
συμβατικών οικονομικών και των πολιτικών δημο-
σιονομικής πειθαρχίας, συνδέει τη φτώχεια κυρί-
ως με την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα 
και όχι με το σύστημα της κοινωνικής προστασίας, 
που συχνά αντιμετωπίζεται ως ανασταλτικός πα-
ράγοντας της ανάπτυξης και ενοχοποιείται για τα 
υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα.»18 

Η άρνηση όμως των πολιτικά ιθυνόντων να ανα-
γνωρίσουν το έλλειμμα σε κοινωνική προστασία 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης (που ξε-
κίνησε το 2008) είχε κάποια επίπτωση στη συνο-
λική έκταση και του φαινομένου της αστεγίας. Για 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία όπως επί-
σης Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, η κρίση αναγνω-
ρίστηκε ως βασική κινητήρια δύναμη της αύξησης 

της αστεγίας τα τελευταία 5 χρόνια. Οι φορείς πα-
ροχής υπηρεσιών στην Πορτογαλία και την Ισπα-
νία εκτιμούν μια αύξηση της τάξης του 25-30% της 
ζήτησης από άστεγους πολίτες, από την έναρξη 
της κρίσης. Στην Ελλάδα, παρά την έλλειψη αξιό-
πιστων στατιστικών στοιχείων, υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις ενός μεγάλου και ραγδαία αυξανόμενου 
αριθμού αστέγων. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών 
εκτιμούν ότι ο άστεγος πληθυσμός στην Ελλάδα 
αυξήθηκε κατά 25% μεταξύ του 2009 και του 2011 
και έφθασε τα 20.000 άτομα. Αντιθέτως, στην 
Ιρλανδία παρόλο που το φαινόμενο των αστέγων 
έχει αυξηθεί λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα 
αντιμετώπισης της κρίσης και της σκληρής λιτό-
τητας που επιβλήθηκε από την διεθνή βοήθεια, η 
ύπαρξη μιας καλά οργανωμένης και ολοκληρωμέ-
νης πολιτικής για τη μείωση του φαινομένου των 
αστέγων μακροπρόθεσμα φαίνεται να έχει περιο-
ρίσει σημαντικά τις επιπτώσεις της κρίσης19. 

Στις 4 χώρες του μνημονίου δε,  (Ελλάδα, Πορτο-
γαλία, Ιταλία και Ισπανία), οι εθνικοί εμπειρογνώ-
μονες ανέφεραν μια διεύρυνση του κοινωνικο-
οικονομικού προφίλ των αστέγων χρηστών των 
υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των νέων ευπαθειών 
που δημιουργήθηκαν από την χρηματοπιστωτική 
και οικονομική κρίση,χαρακτηριστικό που αφορά 
ορισμένες από τις χώρες που έχουν πληγεί περισ-
σότερο από τη κρίση όσον αφορά το ΑΕΠ και την 
ανεργία20.
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18. Χρίστος Παπαθεοδώρου, http://www.selfservice.gr/default.asp?arId=4921&pg=2&ss=&pid=9&remind=5
19. FEANTSA, ό.π., σελ. 21.
20. FEANTSA, ό.π., σελ. 32.
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4.  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
γΙΑ ΤΟΝ «ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ φΤωΧΕΙΑΣ 
Η ΚΟΙΝωΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πριν δούμε κάποια επιμέρους στοιχεία του γενι-
κού δείκτη για τη χώρα έχει ενδιαφέρον να αναφέ-
ρουμε την έρευνα κοινής γνώμης «Ευρωβαρόμε-
τρο» που περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με την 
«ποιότητα ζωής» και διενεργείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Κατά την Καμινιώτη21, το ποσοστό 
ικανοποίησης στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό σε 
σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αφού μόνο το 32% των Ελλήνων δηλώνει ικανο-
ποιημένο συνολικά από τη ζωή του, ενώ το 68% 
δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο (Ευρωβαρό-
μετρο, Αυγ. 2012). 

Επιπροσθέτως, ο Μητράκος, στις 19 Νοεμβρίου 
2013, κατέθεσε υπόψη των μελών του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρό-
τερη θέση και από τις 28 χώρες της Ε.Ε. σε όρους 
κινδύνου φτώχειας και στην 4η χειρότερη θέση σε 
όρους φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (πριν 
τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία) καθώς 
επίσης στην 4η χειρότερη θέση μεταξύ 35 χωρών 
του ΟΟΣΑ με βάση τους δείκτες «ευημερίας» και 
ποιότητας ζωής (πριν το Μεξικό, την Πορτογαλία 
και την Τουρκία)22.

Οι δε Ματσαγγάνης-Λεβέντη (στο 5ο ενημερω-
τικό τους δελτίο/2013) αναφέρουν -με βάση τις 
προβολές και αναλύσεις τους μέσω της μεθόδου 
EUROMOD23 με έτος αναφοράς το 2009- ότι πα-
ρόλο που το ποσοστό φτώχειας με βάση ένα στα-
θερό όριο (δηλ. το ποσοστό όσων θα θεωρούσαμε 
φτωχούς πριν το ξέσπασμα της κρίσης) αυξήθηκε 
σημαντικά για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, η 
αύξηση αυτή κατά κανόνα ήταν πολύ μεγαλύτερη 
για τις ομάδες με αρχικά υψηλό κίνδυνο φτώχειας, 
δηλαδή πρωτίστως για τους ανέργους και δευτε-
ρευόντως για τους νέους και τους αυτοαπασχο-
λούμενους. Αντίθετα, η επιδείνωση ήταν μικρό-
τερη για τις ομάδες που εμφάνιζαν αρχικά χαμηλό 
κίνδυνο φτώχειας (εργαζόμενους σε Δημόσιο-ΔΕ-
ΚΟ-Τράπεζες και Ιατρούς, Δικηγόρους, Μηχανι-
κούς και εργαζόμενους σε ΜΜΕ). «Με άλλα λόγια, 
η κρίση μεγάλωσε την απόσταση που χωρίζει τις 
εύπορες ομάδες από τις λιγότερο εύπορες: η πιθα-
νότητα φτώχειας όσων ανήκουν στις πρώτες ήταν 
χαμηλότερη πριν από την κρίση, και έχει αυξηθεί 
λιγότερο τα τελευταία χρόνια»24.

4.1		ΓΕΝΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΑΤΑ	ΗΛΙΚΙΑ	ΚΑΙ	φΥΛΟ

Το ποσοστό του γενικού δείκτη για τις ηλικίες 0-6 
ετών και 6-11 ετών αυξάνεται δραματικά τη διετία 
2012-2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 0-6 ΕΤΩΝ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΕ-27 26,6 25,7 24,5 24,7 24,9 25,8 25,4 25,9 25,7

Ελλάδα 22,7 26,1 21,6 25,4 27,8 25,3 26,6 33,2 32,7

Πηγή:	eurostat	
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21. Ολυμπία Καμινιώτη «Υγεία και Αγορά Εργασίας: Αλληλεπιδράσεις σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης» στο: Εργασία και Απασχόληση 
στην Ελλάδα - Ετήσια Εκθεση 2012, επιμ. Κ.Π. Αναγνωστόπουλος - Ο. Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα, 2013, σελ. 125.

22. Θεόδωρος Μητράκος, «Δημοσιονομική προσαρμογή και κοινωνικοί δείκτες: Η εμπειρία από την τρέχουσα κρίση», στη συζή-
τηση με θέμα: Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών; στην Βουλή των Ελλήνων, 19 Νοεμβρίου 2013, 
Αθήνα.

23. Η μέθοδος EUROMOD λειτουργεί υπολογίζοντας την κατανομή στον πληθυσμό και τη διανεμητική επίδραση διαφόρων μέ-
τρων φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και οποιασδήποτε μεταβολής (πραγματικής ή υποθετικής) των μέτρων 
αυτών. Το υπόδειγμα “προσομοιώνει” ορισμένα από τα μέτρα, συνδυάζοντας τους κανόνες του φορολογικού συστήματος και 
τους όρους επιλεξιμότητας των κοινωνικών παροχών με τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών (π.χ. την οικογενειακή, εργασι-
ακή ή εισοδηματική κατάστασή τους), όπως αυτά αποτυπώνονται στην έρευνα που κάθε φορά χρησιμοποιείται (π.χ. ΕΟΠ, 
EU-SILC κ.λπ.).

24. Μάνος Ματσαγγάνης και Χρύσα Λεβέντη, ό.π., Ενημερωτικό Δελτίο 5/2013, σελ. 4-5.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 6-11 ΕΤΩΝ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΕ-27 27,6 27,7 26,0 26,3 26,2 27,6 27,1 27,9 27,1

Ελλάδα 25,0 25,2 28,7 27,6 27,8 26,3 31,0 33,9 37,9

Πηγή:	eurostat	

Για το σύνολο της ηλικιακής ομάδας 12-17 ετών παρατηρούμε ομοίως αύξηση του γενικού δείκτη από το 
2012 και μετά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 12-17 ΕΤΩΝ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΕ-27 29,6 28,8 28,7 28,6 28,3 28,9 29,3 30,0 30,2

Ελλάδα 30,2 32,1 34,2 33,2 34,7 34,7 33,7 39,2 43,6

Ελλάδα (Άνδρες) 31,5 30,4 35,7 31,1 35,1 33,9 33,7 36,6 43,6

Ελλάδα 
(Γυναίκες) 28,9 33,9 32,7 35,3 34,3 35,5 33,7 41,8 43,7

Πηγή:	eurostat

Για το σύνολο της ηλικιακής ομάδας 18-24 ετών παρατηρούμε εκτίναξη των ποσοστών του γενικού δεί-
κτη τη τετραετία 2010-2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 18-24 ΕΤΩΝ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΕ-27 29,8 29,6 28,5 28,4 27,6 29,2 29,9 31,6 31,9

Ελλάδα 32,2 33,6 33,5 34,0 31,6 38,4 40,3 48,3 50,7

Ελλάδα (Άνδρες) 31,0 32,1 32,5 31,0 27,7 35,4 40,9 50,7 48,4

Ελλάδα 
(Γυναίκες) 33,3 35,0 34,5 36,9 35,3 41,5 39,7 46,0 52,9

Πηγή:	eurostat

Ενώ παρατηρούμε διαχρονικά μια σχετική σταθε-
ρότητα του γενικού δείκτη στις Ε.Ε.-27 για το σύ-
νολο της ηλικιακής ομάδας 25-54, που αποτελεί 
και τον πιο ενεργό πληθυσμό, στην Ελλάδα εμ-

φανίζεται μεγάλη απόκλιση από το 2010 και μετά 
με τη δραματική αύξηση να αφορά πλέον και τον 
ανδρικό πληθυσμό της χώρας. Και οι διαπιστώσεις 
Γιαννίτση-Ζωγραφάκη στην πρόσφατη μελέτη 
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τους «Greece – Solidarity and adjustment in times 
of crisis” συνηγορούν σε αυτό, αφού διαπιστώ-
νουν ότι (εκτός του ότι πλέον μιλάμε για άνεργα 
μέλη νοικοκυριού αντί για άνεργα άτομα) πριν την 
κρίση η ανεργία επηρέαζε περισσότερο γυναίκες 

και νεαρά μέλη ενός νοικοκυριού, το μοτίβο αυτό 
έχει πλέον αλλάξει δραστικά σε απόλυτους όρους 
και ο αριθμός των άνεργων ανδρών έχει αυξηθεί 
απότομα έτσι ώστε να αγγίζει αυτόν των γυναικών 
που αυξάνεται με μικρότερο, συγκριτικά, ρυθμό25.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 25-54 ΕΤΩΝ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-27 23,1 22,9 21,8 21,0 20,9 21,9 22,9 23,7 23,8

Ελλάδα 24,9 26,1 26,1 25,6 25,6 25,3 29,2 36,1 36,9

Ελλάδα (Άνδρες) 23,4 25,3 25,3 25,0 25,3 25,1 28,2 35,0 36,2

Ελλάδα 
(Γυναίκες) 26,5 27,0 26,8 26,3 26,0 25,6 30,3 37,2 37,6

Πηγή:	eurostat

Η ηλικιακή ομάδα 55-64 αναδεικνύεται ως η πιο ευάλωτη διαχρονικά στη φτώχεια τόσο για την Ελλάδα 
όσο και για τις Ε.Ε.-27. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 55-64 ΕΤΩΝ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-27 28,8 28,0 27,6 26,2 25,6 24,8 25,5 26,0 26,2

Ελλάδα 36,4 33,5 30,2 32,1 29,6 29,5 35,3 37,6 40,4

Ελλάδα (Άνδρες) 31,2 28,3 25,8 26,9 24,6 26,7 32,6 35,3 36,2

Ελλάδα 
(Γυναίκες) 41,0 38,3 34,2 36,9 34,1 32,1 37,8 39,7 44,2

Πηγή:	eurostat

Για την ηλικιακή όμως ομάδα 65-74 υπάρχει στα-
θερή καλυτέρευση των δεικτών διαχρονικά ενώ 
εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία διετίας (2012-2013) 

για την Ελλάδα τόσο όσον αφορά τον γενικό πλη-
θυσμό όσο και την σταθερή εικόνα μεταξύ ανδρών 
– γυναικών.
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25. Τάσος Γιαννίτσης και Σταύρος Ζωγραφάκης, ό.π., σελ. 113.



ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 65-74 ΕΤΩΝ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-27 23,3 22,3 22,3 21,3 19,9 18,1 18,5 17,9 17,2

Ελλάδα 34,3 28,4 25,7 23,8 25,2 23,2 25,8 20,2 20,8

Ελλάδα (Άνδρες) 29,2 24,1 20,7 19,9 22,4 18,4 23,4 20,7 20,8

Ελλάδα 
(Γυναίκες) 38,6 32,0 29,9 27,0 27,4 27,2 28,0 19,9 20,8

Πηγή:	eurostat

Ομοίως για τις ηλικίες άνω των 74 ετών το ποσοστό 
εμφανίζει εντυπωσιακή διαχρονική μείωση τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της Ευρώπης. 

Και σε αυτήν όμως την ηλικιακή ομάδα οι γυναίκες 
παραμένουν διαχρονικά σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας από τους άνδρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 75+

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-27 28,5 28,0 27,3 26,2 24,2 22,2 22,4 20,8 19,2

Ελλάδα 43,4 42,2 37,7 34,0 29,0 31,0 33,4 27,4 25,7

Ελλάδα (Άνδρες) 40,8 40,7 36,3 31,3 28,3 28,7 30,5 21,8 22,6

Ελλάδα 
(Γυναίκες) 45,4 43,4 38,8 36,0 29,5 32,7 35,6 31,6 28,1

Πηγή:	eurostat

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η οικονομική κρίση των 
τελευταίων ετών έχει  άμεση συνέπεια, όπως απο-
τυπώνεται στατιστικά, σε ένα αυξανόμενο αριθμό 
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, 
που δοκιμάζονται από τη φτώχεια παρόλα τα νέα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας που προβλέπονται 
στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής του Νοεμβρίου 2012. Ο Ματσαγκάν-
νης σε μελέτη του για τα μέτρα αυτά το 2013 (π.χ. 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) συμπεραίνει ότι ναι 
μεν κινούνται στην ορθή κατεύθυνση, είναι όμως 
ανεπαρκή και περιέχουν αντιφάσεις. Τα προβλήμα-
τα τα εντοπίζει: 1) τόσο στο κακό σχεδιασμό της κε-

ντρικής κυβέρνησης και των τοπικών φορέων όσο 
και στη διοικητική ανεπάρκεια των υπεύθυνων δο-
μών (π.χ. ΟΑΕΔ, ΟΓΑ, κ.λπ.), 2) στην ελλιπή χρημα-
τοδότησή τους από τη συνεχή μείωση δημόσιων 
πόρων και 3) στη γενική έλλειψη ενδιαφέροντος της 
κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, των μέσων ενη-
μέρωσης, καθώς τελικά και της κοινής γνώμης26. 
Ο δε Μητράκος στην ίδια ομιλία του στην Βουλή 
των Ελλήνων, τον Νοέμβριο του 2013, δηλώνει με 
έμφαση ότι «το δίχτυ κοινωνικής προστασίας στην 
Ελλάδα είναι: κατακερματισμένο, διάτρητο, κοινω-
νικά άδικο και με χαμηλό βαθμό στόχευσης προς 
τους πραγματικούς δικαιούχους»27.
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26. Μάνος Ματσαγγάνης, «Η πολιτική κατά της φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης», Ενημερωτικό Δελτίο 6/2013, Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 6.

27. Θεόδωρος Μητράκος, ό.π.



4.2	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat 

παρατηρούμε ότι μέχρι το 2010 στις αστικές και 

ημιαστικέςπεριοχές το ποσοστό του γενικού δεί-

κτη στην Ελλάδα δεν αποκλίνει σημαντικά από 

αυτό των Ε.Ε.-27. Εξετάζοντας μεταξύ αστικών, 

ημι-αστικών και μη αστικών περιοχών στην Ελλά-
δα παρατηρούμε ότι διαχρονικά μεγαλύτερο πρό-
βλημα υπήρχε στις μη αστικές (αραιοκατοικημέ-
νες) περιοχές. Η εικόνα όμως αλλάζει δραματικά 
από το 2011 και μετά όπου τη διετία 2012-2013 οι 
δείκτες παρουσιάζουν δραστική χειροτέρευση και 
στις τρεις κατηγορίες περιοχών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αστικές Περιοχές

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-27 : : 23,0 22,6 22,0 22,7 23,4 24,7 24,4

Ελλάδα 23,4 23,2 23,7 23,3 23,4 23,7 29,4 33,1 33,9

Ημιαστικές Περιοχές

ΕΕ-27 : : 20,7 20,3 20,0 20,3 21,4 22,5 22,0

Ελλάδα 27,0 24,4 21,5 21,0 21,9 23,3 30,9 34,6 33,1

Αραιοκατοικημένες Περιοχές

ΕΕ-27 : : 31,2 29,3 29,1 29,0 29,1 27,1 27,2

Ελλάδα 33,5 35,7 34,4 33,8 32,7 32,5 32,5 36,3 38,3

Πηγή:	eurostat

Οι Ζωγραφάκης-Μητράκος, από τις εκτιμήσεις 
σε επίπεδο νοικοκυριού, θεωρούν ότι ο κίνδυνος 
φτωχοποίησης στην Ελλάδα «αυξάνεται με το μέ-
γεθος του νοικοκυριού, όταν ο αρχηγός του νοικο-
κυριού είναι γυναίκα, καθώς και όταν αυξάνεται ο 
βαθμός αστικότητας της κατοικίας διαμονής του 
νοικοκυριού»28.

Εξετάζοντας ανά περιφερειακή ενότητα παρατη-
ρούμε ότι διαχρονικά Κεντρική και Βόρεια Ελλά-
δα παρουσίαζαν το μεγαλύτερο πρόβλημα στον 
γενικό δείκτη ενώ το 2013 και στις περιφερειακές 
ενότητες πλέον ο δείκτης έχει χειροτερεύσει δρα-
ματικά με την Κεντρική Ελλάδα να βρίσκεται στη 
δυσχερέστερη θέση.

145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	7 Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες υπό μνημόνιο ειδικότερα

28. Σταύρος Ζωγραφάκης και Θεόδωρος Μητράκος «Ο κίνδυνος χαμηλού εισοδήματος στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης: η 
απάντηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος», στο: Νέα Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός-Πολιτικές Καταπολέμησης & 
Καθιέρωση ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, επιμ. Πετράκη-Μπαλούρδος, εκδ. Βουλή των Ελλήνων, 2012, Αθήνα, σελ. 72.



ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
ΚΙΝΔυΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ ΣΕ ΠΕρΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ETOΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ελλάδα 29,4 29,3 28,3 28,1 27,6 27,7 31,0 34,6 35,7

Βόρεια Ελλάδα 
(NUTS 2010) 32,9 33,9 32,6 32,5 32,0 31,5 : : 36,0

Κεντρική Ελλάδα 
(NUTS 2010) 38,2 36,3 32,7 32,4 33,5 33,0 : : 39,3

Αττική 21,2 21,8 22,7 22,4 21,2 23,1 : : 34,0

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 32,4 27,6 27,5 26,2 26,6 23,9 : : 33,7

Πηγή:	eurostat

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο αρνητικός κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυ-
πος της κρίσης και η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων τροφοδοτούν φαινόμενα φτώχειας και 
αποκλεισμού στην Ε.Ε., σε συνδυασμό με τη δημο-
γραφική γήρανση και την αύξηση των μεταναστευ-
τικών ροών29.

To 2014, η Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO), στην γνω-
μοδότησή της αναφορικά με την Ενδιάμεση Έκθεση 
Αξιολόγησης (αναθεώρηση της στρατηγικής 2020) 
περιορίζεται στο να επαναλάβει την πρόσκλησή της 
προς τα κράτη μέλη να συνεχίσουν με δική τους πρω-
τοβουλία με στόχο την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. 

Το γεγονός ότι αποτράπηκε η όποια προσπάθεια 
αναθεώρησης της στρατηγικής 2020 προϊδεάζει ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να βαδίζει στις 
γνωστές διαδικασίες αποφεύγοντας να προτείνει συ-
γκεκριμένες ενέργειες για τη φτώχεια, αφήνοντας το 
θέμα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη φτώχεια και την 
Κοινωνική πλατφόρμα, δηλαδή εκτός θεσμικών ορ-
γάνων. Η γνωμοδότηση αυτή της EMCO αποδυνα-
μώνει κάθε προσπάθεια θεσμοθετημένης ευρωπα-
ϊκής πρωτοβουλίας για την πάταξη της φτώχειας και 
τα κράτη μέλη είναι μόνα τους να διαλέξουν τον τρό-
πο ανάπτυξής τους, δεδομένου ότι η ανάπτυξη είναι ο 
ευρωπαϊκός  στόχος .

Τα στατιστικά στοιχεία στόχο έχουν να συμβάλλουν 
στον εξορθολογισμό των πολιτικών αποφάσεων και 
στη λήψη μέτρων καταπολέμησης του «προβλήμα-
τος». Αν λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία κυρίως στην 
Ελλάδα και στις χώρες υπό μνημόνιο αλλά και στην 
Ε.Ε. συνολικά, φτάνουν σε αυτά τα δραματικά ύψη 
διερωτάται κανείς τι είδους μέτρα πρέπει να ληφθούν 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε μια 
παγκοσμιοποιημένη και υφεσιακή οικονομία.

Γνωρίζουμε ότι η οικονομική κρίση όντως στέρησε 
από το κράτος πρόνοιας τους απαραίτητους πόρους 
για τη άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Ο επί δεκαετίες 
όμως στρεβλός τρόπος λειτουργίας του με την εφαρ-
μογή λανθασμένων πολιτικών από πλευράς των κυ-
βερνήσεων αλλά και η επί δεκαετίες ατομική ευθύνη 
του καθενός που εκμεταλλεύονταν τα κενά του συ-
στήματος και την ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών 
συνέβαλαν εξίσου στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό 
της χώρας μας και στην ανυπαρξία του λεγόμενου δι-
χτυού ασφαλείας για την προστασία των οικονομικά 
ασθενέστερων.

Εύλογες λοιπόν οι πολιτικές διαπιστώσεις ότι: 1) η επα-
νεισαγωγή ττων ανέργων στην αγορά εργασίας ή η 
λήψη προνοιακών μέσων ανακούφισης τους στοιχίζει 
πολύ, 2) οι μηχανισμοί που θα περιλαμβάνουν ενδυ-
νάμωση και ψυχική ή φυσική στήριξη της υγείας τους 
πρέπει να ληφθούν υπόψη ήδη από το πρώτο επίπεδο 
προσέγγισης των ατόμων αυτών30, 3) είναι απίθανο για 
μια μεγάλη περίοδο της ζωής τους να αποκτήσουν 
από μόνοι τους δυνατότητα εξασφάλισης στέγης, 
άρα η επίλυση της στέγης προστίθεται στα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν ανεβάζοντας επιπρόσθετα το κό-
στος ανά άτομο, 4) το κόστος θυμίζει εμπόλεμο κα-
τάσταση κρατών και άρα τα μαθήματα για το μέλλον 
θα πρέπει να αντληθούν από το παρελθόν και 5) η Ε.Ε. 
θέτει ως προϋπόθεση σύναψης συνεργασιών με κρά-
τη εκτός Ε.Ε. την decent work, ήτοι την αξιοπρεπή ερ-
γασία που δεν εξασφαλίζει όμως η ίδια η Ε.Ε. για τους 
πολίτεςτων  κρατών μελών της.

Αν μιλήσουμε επομένως με όρους αποκλειστικά 
κοινοτικούς και συγχρόνως πολιτικούς, οι άνθρω-
ποι που έχουν υποστεί αποκλεισμό λόγω φτώχειας, 
συγκεντρώνουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως 
περιορισμένη αυτοεκτίμηση, μακροχρόνια απομά-
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29. EOKE SOC/482 Ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα και δείκτες φτώχειας.
30. Ολυμπία Καμινιώτη, ό.π, σελ. 119-135.



κρυνση από την αγορά εργασίας και  δυσκολία στην 
προσέγγισή της καθώς επίσης κλονισμένη υγεία (φυ-
σική και ψυχική)31. Το κόστος λοιπόν, πολιτών σε κα-
τάσταση φτώχειας αποτελεί υπέρμετρο «πρόβλημα» 
για ένα κράτος και ως εκ τούτου τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν δεν μπορεί να μην εμπεριέχουν μέτρα 
διευρωπαϊκής και διεθνούς αλληλεγγύης όπως αυτά 
λήφθηκαν σε μια περίοδο πολέμου και δύσκολα θα 
αντιμετωπιστεί με «ισοδύναμα» ή αποσπασματικά 
μέτρα. Πρέπει λοιπόν να επιλυθεί σε επίπεδο Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου ως ένα μείζον πολιτικό ζήτημα με 
οικονομικές προεκτάσεις.

Καθόσον αφορά τον χώρο της κοινωνικής προστα-
σίας και της απασχόλησης στην Ελλάδα, τα όποια 
ανακουφιστικά μέτρα πρέπει να συνδυαστούν με 
εξατομικευμένα μέτρα συμβουλευτικής και ενδυνά-
μωσης, με στόχο την προώθηση της ενεργοποίησης 
των ατόμων αυτών. Κατά τον Χλέτσο, μονογονεϊκά 
νοικοκυριά με ένα τουλάχιστον παιδί, άνεργοι, άτο-
μα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, νέοι ηλικίας 16-

24 ετών, άτομα σε μερική απασχόληση και άτομα σε 
προσωρινή απασχόληση χρήζουν ιδιαίτερης προσο-
χής από το κράτος και άμεσης ενίσχυσής τους μέσω 
επιδοματικών πολιτικών όπως η παροχή ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος32. 

Ο ΟΑΕΔ επίσης, πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο 
εστιάζοντας εξατομικευμένα με διάφορες μεθό-
δους ενεργοποίησης σε συγκεκριμένες ομάδες στό-
χο όπως για παράδειγμα στην ηλικιακή ομάδα 55-64 
που γνωρίζουμε ότι συμμετέχει με δραματικά υψηλό 
ποσοστό στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. 
Μέθοδοι, οι οποίες θα συνοδεύονται από ενεργά 
μέτρα απασχόλησης, που θα συνδυάζουν κίνητρα 
για τους εργοδότες του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα, ευέλικτες μορφές απασχόλησης (part-time 
όπου ο μισθός θα έχει ένα ελάχιστο κατώφλι) καθώς 
και μέτρα ανάπτυξης συνεταιρισμών κερδοφόρων και 
εστιασμένων σε καινοτόμα προϊόντα με την συμμετο-
χή του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
«ΠΛΗΘυΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔυΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ» ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦυΛΛΟ

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-28 : : : : : 23,7 24,3 24,7 24,5

Ε.Ε.-27 25,7 25,3 24,4 23,8 23,3 23,6 24,2 24,7 24,5

Ε.Ε.-15 21,6 21,9 21,6 21,7 21,4 21,8 22,6 23,1 23,1

Ε.Ε.-12 41,0 38,0 35,0 31,7 30,6 30,8 30,6 30,7 30,0

Euro area-18 21,7 22,0 21,8 21,7 21,5 21,8 22,9 23,2 23,1

Euro area-17 21,5 21,8 21,7 21,6 21,4 21,7 22,7 23,2 23,0

Βέλγιο 22,6 21,5 21,6 20,8 20,2 20,8 21,0 21,6 20,8

Βουλγαρία : 61,3 60,7 44,8 46,2 49,2 49,1 49,3 48,0

Δημοκρατία της 
Τσεχίας 19,6 18,0 15,8 15,3 14,0 14,4 15,3 15,4 14,6

Δανία 17,2 16,7 16,8 16,3 17,6 18,3 18,9 19,0 18,9

Γερμανία 18,4 20,2 20,6 20,1 20,0 19,7 19,9 19,6 20,3

Εσθονία 25,9 22,0 22,0 21,8 23,4 21,7 23,1 23,4 23,5

Ιρλανδία 25,0 23,3 23,1 23,7 25,7 27,3 29,4 30,0 29,5

Ελλάδα 29,4 29,3 28,3 28,1 27,6 27,7 31,0 34,6 35,7

Ισπανία 24,3 24,0 23,3 24,5 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3

Γαλλία 18,9 18,8 19,0 18,5 18,5 19,2 19,3 19,1 18,1

Κροατία : : : : : 31,1 32,6 32,6 29,9

Ιταλία 25,0 25,9 26,0 25,3 24,7 24,5 28,2 29,9 28,4

Κύπρος 25,3 25,4 25,2 23,3 23,5 24,6 24,6 27,1 27,8

Λετονία 46,3 42,2 35,1 34,2 37,9 38,2 40,1 36,2 35,1

Λιθουανία 41,0 35,9 28,7 27,6 29,6 34,0 33,1 32,5 30,8

Λουξεμβούργο 17,3 16,5 15,9 15,5 17,8 17,1 16,8 18,4 19,0

Ουγγαρία 32,1 31,4 29,4 28,2 29,6 29,9 31,0 32,4 33,5
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ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Μάλτα 20,5 19,5 19,7 20,1 20,3 21,2 22,1 23,1 24,0

Ολλανδία 16,7 16,0 15,7 14,9 15,1 15,1 15,7 15,0 15,9

Αυστρία 17,4 17,8 16,7 20,6 19,1 18,9 19,2 18,5 18,8

Πολωνία 45,3 39,5 34,4 30,5 27,8 27,8 27,2 26,7 25,8

Πορτογαλία 26,1 25,0 25,0 26,0 24,9 25,3 24,4 25,3 27,5

Ρουμανία : : 45,9 44,2 43,1 41,4 40,3 41,7 40,4

Σλοβενία 18,5 17,1 17,1 18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 20,4

Σλοβακία 32,0 26,7 21,3 20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 19,8

Φιλανδία 17,2 17,1 17,4 17,4 16,9 16,9 17,9 17,2 16,0

Σουηδία 14,4 16,3 13,9 14,9 15,9 15,0 16,1 15,6 16,4

Ηνωμένο 
Βασίλειο 24,8 23,7 22,6 23,2 22,0 23,2 22,7 24,1 24,8

Ισλανδία 13,3 12,5 13,0 11,8 11,6 13,7 13,7 12,7 13,0

Νορβηγία 16,2 16,9 16,5 15,0 15,2 14,9 14,5 13,7 14,1

Ελβετία : : 17,9 18,1 17,9 17,2 17,2 17,5 16,3

Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 
Μακεδονίας : : : : : 47,2 50,4 50,3 :

Σερβία : : : : : : : : 42,0

Τουρκία : 72,4 : : : : : : :

Πηγή:	eurostat
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
«ΠΛΗΘυΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔυΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 
ΜΕ ΠΟΛυ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ» (ΣΤΗΝ ΕρΓΑΣΙΑ 0-59 ΕΤΩΝ)

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-28 : : : : : 10,2 10,4 10,5 10,8

Ε.Ε.-27 10,4 10,6 9,7 9,1 9,1 10,1 10,4 10,4 10,8

Ε.Ε.-15 10,2 10,5 9,8 9,4 9,6 10,8 11,0 11,0 11,5

Ε.Ε.-12 11,1 10,6 9,6 8,0 7,3 7,8 8,0 8,2 8,1

Euro area-18 9,7 10,2 9,7 9,2 9,0 10,4 10,9 10,6 11,1

Euro area-17 9,7 10,2 9,7 9,2 9,0 10,4 10,9 10,6 11,1

Βέλγιο 15,1 14,3 13,8 11,7 12,3 12,7 13,8 13,9 14,0

Βουλγαρία : 14,7 16,0 8,1 6,9 8,0 11,0 12,5 13,0

Δημοκρατία της 
Τσεχίας 8,9 8,9 8,6 7,2 6,0 6,4 6,6 6,8 6,9

Δανία 10,1 9,6 10,1 8,5 8,8 10,6 11,7 11,3 12,9

Γερμανία 12,0 13,6 11,5 11,7 10,9 11,2 11,2 9,9 9,9

Εσθονία 9,5 7,1 6,2 5,3 5,6 9,0 10,0 9,1 8,4

Ιρλανδία 14,7 12,9 14,3 13,7 20,0 22,9 24,2 23,4 23,9

Ελλάδα 7,6 8,1 8,1 7,5 6,6 7,6 12,0 14,2 18,2

Ισπανία 6,9 6,4 6,8 6,6 7,6 10,8 13,4 14,3 15,7

Γαλλία 8,7 9,1 9,6 8,8 8,4 9,9 9,4 8,4 7,9

Κροατία : : : : : 13,9 15,9 16,8 14,8

Ιταλία 10,4 10,9 10,0 9,8 8,8 10,2 10,4 10,3 11,0

Κύπρος 4,4 3,8 3,7 4,5 4,0 4,9 4,9 6,5 7,9

Λετονία 8,3 7,1 6,2 5,4 7,4 12,6 12,6 11,7 10,0

Λιθουανία 9,6 8,3 6,4 5,1 7,2 9,5 12,7 11,4 11,0

Λουξεμβούργο 5,7 5,2 5,0 4,7 6,3 5,5 5,8 6,1 6,6

Ουγγαρία 9,5 13,1 11,3 12,0 11,3 11,9 12,2 12,8 12,6

Μάλτα 9,6 9,7 9,6 8,6 9,2 9,2 8,9 9,0 9,0
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ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ολλανδία 9,8 10,9 9,7 8,2 8,5 8,4 8,9 8,9 9,3

Αυστρία 7,3 8,1 8,2 7,4 7,1 7,8 8,6 7,7 7,8

Πολωνία 14,3 12,4 10,1 8,0 6,9 7,3 6,9 6,9 7,2

Πορτογαλία 6,0 6,6 7,2 6,3 7,0 8,6 8,3 10,1 12,2

Ρουμανία : : 8,4 8,3 7,7 6,9 6,7 7,4 6,4

Σλοβενία 8,6 6,9 7,3 6,7 5,6 7,0 7,6 7,5 8,0

Σλοβακία 6,6 6,2 6,4 5,2 5,6 7,9 7,7 7,2 7,6

Φιλανδία 10,0 9,1 8,8 7,5 8,4 9,3 10,0 9,3 9,0

Σουηδία 7,6 6,8 6,0 5,5 6,4 6,0 6,9 5,7 7,1

Ηνωμένο 
Βασίλειο 12,9 12,0 10,4 10,4 12,7 13,2 11,5 13,0 13,2

Ισλανδία 3,2 2,8 2,4 2,6 2,1 5,7 6,2 6,1 6,2

Νορβηγία 8,3 7,7 8,7 6,5 6,9 7,5 7,1 7,1 6,4

Ελβετία : : 4,5 3,3 4,0 4,1 4,7 3,5 4,1

Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 
Μακεδονίας : : : : : 24,5 20,0 19,9 :

Σερβία : : : : : : : : 18,1

Τουρκία : 15,6 : : : : : : :

Πηγή:	eurostat
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
«ΠΛΗΘυΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔυΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ὴ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟυ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟυ 
ΜΕ ΣΟβΑρΕΣ υΛΙΚΕΣ ΣΤΕρΗΣΕΙΣ» ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦυΛΛΟ

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-28 : : : : : 8,4 8,9 9,9 9,6

Ε.Ε.-27 10,8 9,9 9,1 8,5 8,2 8,4 8,8 9,9 9,6

Ε.Ε.-15 5,2 5,1 4,9 5,4 5,1 5,3 6,2 7,3 7,3

Ε.Ε.-12 31,3 27,9 24,9 20,6 19,8 20,0 19,2 19,7 18,6

Euro area-18 5,9 5,7 5,5 5,9 5,9 5,9 6,8 7,7 7,5

Euro area-17 5,7 5,6 5,4 5,8 5,7 5,7 6,7 7,6 7,4

Βέλγιο 6,5 6,4 5,7 5,6 5,2 5,9 5,7 6,3 5,1

Βουλγαρία : 57,7 57,6 41,2 41,9 45,7 43,6 44,1 43,0

Δημοκρατία της 
Τσεχίας 11,8 9,6 7,4 6,8 6,1 6,2 6,1 6,6 6,6

Δανία 3,2 3,1 3,3 2,0 2,3 2,7 2,6 2,8 3,8

Γερμανία 4,6 5,1 4,8 5,5 5,4 4,5 5,3 4,9 5,4

Εσθονία 12,4 7,0 5,6 4,9 6,2 9,0 8,7 9,4 7,6

Ιρλανδία 5,1 4,8 4,5 5,5 6,1 5,7 7,8 9,8 9,9

Ελλάδα 12,8 11,5 11,5 11,2 11,0 11,6 15,2 19,5 20,3

Ισπανία 4,1 4,1 3,5 3,6 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2

Γαλλία 5,3 5,0 4,7 5,4 5,6 5,8 5,2 5,3 5,1

Κροατία : : : : : 14,3 15,2 15,9 14,7

Ιταλία 6,4 6,3 6,8 7,5 7,0 6,9 11,2 14,5 12,4

Κύπρος 12,2 12,6 13,3 9,1 9,5 11,2 11,7 15,0 16,1

Λετονία 39,3 31,3 24,0 19,3 22,1 27,6 31,0 25,6 24,0

Λιθουανία 32,6 25,3 16,6 12,3 15,6 19,9 19,0 19,8 16,0

Λουξεμβούργο 1,8 1,1 0,8 0,7 1,1 0,5 1,2 1,3 1,8

Ουγγαρία 22,9 20,9 19,9 17,9 20,3 21,6 23,1 25,7 26,8

Μάλτα 5,4 3,9 4,4 4,3 5,0 6,5 6,6 9,2 9,5
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ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ολλανδία 2,5 2,3 1,7 1,5 1,4 2,2 2,5 2,3 2,5

Αυστρία 3,5 3,6 3,3 5,9 4,6 4,3 4,0 4,0 4,2

Πολωνία 33,8 27,6 22,3 17,7 15,0 14,2 13,0 13,5 11,9

Πορτογαλία 9,3 9,1 9,6 9,7 9,1 9,0 8,3 8,6 10,9

Ρουμανία : : 36,5 32,9 32,2 31,0 29,4 29,9 28,5

Σλοβενία 5,1 5,1 5,1 6,7 6,1 5,9 6,1 6,6 6,7

Σλοβακία 22,1 18,2 13,7 11,8 11,1 11,4 10,6 10,5 10,2

Φιλανδία 3,8 3,3 3,6 3,5 2,8 2,8 3,2 2,9 2,5

Σουηδία 2,3 2,1 2,2 1,4 1,6 1,3 1,2 1,3 1,4

Ηνωμένο 
Βασίλειο 5,3 4,5 4,2 4,5 3,3 4,8 5,1 7,8 8,3

Ισλανδία 2,7 2,1 2,1 0,8 0,8 1,8 2,1 2,4 1,9

Νορβηγία 3,5 2,8 2,3 2,0 2,2 2,0 2,3 1,7 1,9

Ελβετία : : 2,3 2,1 2,1 1,7 1,0 0,8 0,7

Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 
Μακεδονίας : : : : : 34,7 40,3 40,9 :

Σερβία : : : : : : : : 26,9

Τουρκία : 67,5 : : : : : : :

Πηγή:	eurostat
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

«ΠΛΗΘυΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔυΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦυΛΛΟ

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-28 : : : : : 16,4 16,8 16,8 16,6

Ε.Ε.-27 16,4 16,5 16,5 16,6 16,4 16,4 16,8 16,8 16,6

Ε.Ε.-15 : : : : : : : : :

Ε.Ε.-12 15,7 16,0 16,0 16,4 16,2 16,3 16,6 16,6 16,4

Euro area-18 18,9 18,5 18,2 17,3 17,1 16,9 17,5 17,3 17,3

Euro area-17 : : : : : : : : :

Βέλγιο 15,3 15,6 16,3 16,1 16,1 16,2 16,7 16,8 16,6

Βουλγαρία 15,3 15,5 16,3 16,1 16,1 16,2 16,7 16,8 16,6

Δημοκρατία της 
Τσεχίας 14,8 14,7 15,2 14,7 14,6 14,6 15,3 15,3 15,1

Δανία 14 18,4 22,0 21,4 21,8 20,7 22,2 21,2 21,0

Γερμανία 10,4 9,9 9,6 9,0 8,6 9,0 9,8 9,6 8,6

Εσθονία 11,8 11,7 11,7 11,8 13,1 13,3 13,0 13,1 12,3

Ιρλανδία 12,2 12,5 15,2 15,2 15,5 15,6 15,8 16,1 16,1

Ελλάδα 18,3 18,3 19,4 19,5 19,7 15,8 17,5 17,5 18,6

Ισπανία 19,7 18,5 17,2 15,5 15,0 15,2 15,2 15,7 14,1

Γαλλία 19,6 20,5 20,3 20,1 19,7 20,1 21,4 23,1 23,1

Κροατία 20,1 20,3 19,7 20,8 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4

Ιταλία 13,0 13,2 13,1 12,5 12,9 13,3 14,0 14,1 13,7

Κύπρος 18 17 18 17,3 17,9 20,6 20,9 20,4 19,5

Λετονία 18,9 19,6 19,8 18,7 18,4 18,2 19,6 19,4 19,1

Λιθουανία 16,1 15,6 15,5 15,9 15,8 15,6 14,8 14,7 15,3

Λουξεμβούργο 19,4 23,5 21,2 25,9 26,4 20,9 19,0 19,2 19,4

Ουγγαρία 20,5 20,0 19,1 20,0 20,3 20,5 19,2 18,6 20,6

Μάλτα 13,7 14,1 13,5 13,4 14,9 14,5 13,6 15,1 15,9
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ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ολλανδία 13,5 15,9 12,3 12,4 12,4 12,3 13,8 14,0 14,3

Αυστρία 14,3 14,2 15,1 15,3 14,9 15,5 15,6 15,1 15,7

Πολωνία 10,7 9,7 10,2 10,5 11,1 10,3 11,0 10,1 10,4

Πορτογαλία 12,6 12,6 12,0 15,2 14,5 14,7 14,5 14,4 14,4

Ρουμανία 20,5 19,1 17,3 16,9 17,1 17,6 17,7 17,1 17,3

Σλοβενία 19,4 18,5 18,1 18,5 17,9 17,9 18,0 17,9 18,7

Σλοβακία : : 24,8 23,4 22,4 21,1 22,2 22,6 22,4

Φιλανδία 12,2 11,6 11,5 12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5

Σουηδία 13,3 11,6 10,6 10,9 11,0 12,0 13,0 13,2 12,8

Ηνωμένο 
Βασίλειο 11,7 12,6 13,0 13,6 13,8 13,1 13,7 13,2 11,8

Ισλανδία 9,5 12,3 10,5 12,2 13,3 12,9 14,0 14,1 14,8

Νορβηγία 19,0 19,0 18,6 18,7 17,3 17,1 16,2 16,0 15,9

Ελβετία 9,7 9,6 10,1 10,1 10,2 9,8 9,2 7,9 9,3

Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 11,4 12,3 11,9 11,4 11,7 11,2 10,5 10,0 10,9

Σερβία : : 15,0 15,7 15,6 15,0 15,0 15,9 14,5

Τουρκία : : : : : 27,0 26,8 26,2 :

Πηγή:	eurostat
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1. ΕΙΣΑγωγΗ

Η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος 
και η φύση και τα χαρακτηριστικά της ερ-
γασίας επηρεάζουν σημαντικά την υγεία 

και την ευεξία των εργαζομένων και ευρύτερα 
την κοινωνική υγεία. Τις τελευταίες δεκαετίες 
το θέμα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο ερ-
γασιακό περιβάλλον έχει γίνει ένα από τα βασικά 
πεδία έρευνας και μελέτης στον χώρο της επαγ-
γελματικής υγείας και ασφάλειας. Ζητήματα 
όπως το εργασιακό άγχος, η ψυχολογική/ηθική 
παρενόχληση και η βία στον χώρο εργασίας απο-
τελούν φαινόμενα που προκαλούν αυξανόμενο 
προβληματισμό και έχουν καταστεί αντικείμενα 
συστηματικής διερεύνησης.

Είναι σημαντικό στον χώρο εργασίας να κατανο-
ήσουν όλες οι πλευρές ότι οι κίνδυνοι που οφεί-
λονται σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες είναι 
εξίσου σοβαροί με τους κινδύνους που οφείλο-
νται σε φυσικούς παράγοντες και ότι η ύπαρξή 
τους επιφέρει αρνητικές συνέπειες για τους ερ-
γαζόμενους, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό 
σύνολο. Η πρόληψη καθώς και η διαχείριση και 
αποτροπή των αρνητικών συνεπειών τους  απο-
τελούν βασική νομική υποχρέωση των εργοδο-
τών και είναι εφικτή όπως και των υπόλοιπων 
κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Η ενασχόληση με θέματα που αφορούν την ψυχική 
υγεία των εργαζομένων αντιμετωπίζεται από πολλούς 
ως «πολυτέλεια» σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. 
Όμως υπό τις παρούσες συνθήκες της τεράστιας ερ-
γασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το αύ-
ριο, η κακή ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος 
επιβαρύνει πολλαπλάσια την ψυχική υγεία των ατό-
μων. Η μέριμνα για την αποτελεσματική διαχείριση 
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας 
δεν αποτελεί δευτερεύουσα αξία εάν λάβει  κανείς υπ’ 
όψη του το μακροπρόθεσμο κόστος στην ψυχική και 
σωματική υγεία του εργατικού δυναμικού μιας χώρας 
και κατ’ επέκταση και στην συνολική κοινωνική υγεία. 
Παράλληλα, η γνώση και η ενεργοποίηση για την αντι-
μετώπιση πάσης φύσεως κινδύνων στον χώρο της 
εργασίας έχει πολλαπλά οφέλη για τους οργανισμούς 
και τις επιχειρήσεις.

2.  ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝωΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται 
στον χώρο της εργασίας τις τελευταίες δεκαε-
τίες έχουν ως συνέπεια την εκδήλωση νέων και 
αναδυόμενων κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών είναι και 
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι οι οποίοι ουσιαστικά 
είναι παράγοντες κινδύνου για την ψυχική και 
κατ’ επέκταση και για την σωματική υγεία των 
εργαζομένων, οι οποίοι σχετίζονται από την μια 
πλευρά με το γενικότερο οικονομικό και κοινω-
νικό πλαίσιο της εργασίας, με το περιεχόμενο, 
τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την διαχείρι-
ση της εργασίας και με το εργασιακό περιβάλλον 
και από την άλλη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και τις δεξιότητες του εργαζομένου (ILO 1986). 
Οι κακές ψυχοκοινωνικές συνθήκες στον χώρο 
εργασίας μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των 
εργαζομένων καθώς δημιουργούν το υπόβαθρο 
για την εμφάνιση εργασιακού άγχους και ευνο-
ούν τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαι-
νομένων βίας και απειλής βίας, ηθικής/ψυχο-
λογικής παρενόχλησης (bullying, mobbing) και 
επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) (Slic 
2012, WHO 2004).

Σύμφωνα με τις έρευνες και τους ορισμούς που 
έχουν δοθεί, η έννοια της ψυχολογικής/ηθικής 
παρενόχλησης (εκφοβισμός, bullying, mobbing,) 
στον χώρο εργασίας περιγράφει διαπροσωπικές 
σχέσεις στις οποίες υφίσταται κακομεταχείριση 
εις βάρος ενός ή περισσότερων εργαζομένων η 
οποία εκδηλώνεται μέσα από αρνητικές ή εχθρι-
κές ενέργειες ή συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές 
χαρακτηρίζονται ως αρνητικές ή εχθρικές, όταν 
είναι αυθαίρετες, παράλογες, ανεπιθύμητες από 
τον αποδέκτη τους και έχουν κακόβουλο και 
αντιδεοντολογικό χαρακτήρα, o οποίος παραβιά-
ζει τους κανόνες σεβασμού της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι 
λεκτικής ή μη λεκτικής φύσης, σπανιότερα σω-
ματικής και επιχειρούν ή έχουν ως αποτέλεσμα 
την πρόκληση αρνητικών συνεπειών στο θύμα 
(Τσιάμα 2013, 2014).

Το φαινόμενο της βίας ή της απειλής βίας στην 
εργασία εξελίσσεται σε σημαντικό πρόβλημα 
στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας λόγω της 
αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισής του. Μπο-
ρεί να εμφανιστεί είτε μεταξύ εργαζομένων είτε 
από τρίτα άτομα,  εκτός εργασίας προς εργαζό-
μενους, μέσα στον χώρο εργασίας τους ή κατά 
την μετακίνησή τους από και προς αυτόν.  Η ηθι-
κή παρενόχληση και η βία αποτελούν τόσο για τα 
άμεσα θύματα όσο και για τα δυνητικά θύματα 
σημαντικές πηγές εργασιακού άγχους και κινδύ-
νου για την υγεία και την ασφάλεια τους.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (FACTS 74) 
«αναδυόμενος» ονομάζεται κάθε κίνδυνος που 
είναι νέος και αυξανόμενος.
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Νέος σημαίνει ότι:

■  ο κίνδυνος δεν υπήρχε προηγουμένως και 
οφείλεται σε νέες διαδικασίες, νέες τεχνο-
λογίες, νέους τύπους χώρων εργασίας ή σε 
κοινωνικές ή οργανωτικές μεταβολές ή

■  ένα μακροχρόνιο ζήτημα θεωρείται πλέον 
κίνδυνος λόγω των νέων επιστημονικών γνώ-
σεων ή αλλαγής των κοινωνικών αντιλήψεων.

Ο κίνδυνος είναι αυξανόμενος αν:

■  αυξάνεται ο αριθμός των πηγών κινδύνου 
που εγκυμονούν τον κίνδυνο ή

■  αυξάνεται η πιθανότητα έκθεσης στις πηγές 
κινδύνου ή

■  επιδεινώνονται οι επιπτώσεις των πηγών κιν-
δύνου στην υγεία των εργαζομένων.

3. ΤΟ ΕΡγΑΣΙΑΚΟ ΑγΧΟΣ
Το άγχος στην εργασία περιγράφεται (EU-OSHA 
2013, Leka et al. 2004) ως η ψυχολογική κατά-
σταση που βιώνει ο εργαζόμενος όταν αισθάνε-
ται ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στις 
απαιτήσεις της εργασιακής ζωής και στις δυνα-
τότητές του ή τα μέσα που διαθέτει να ανταπο-
κριθεί σε αυτές. Συχνά παρατηρείται σύγχυση 
στην αντίληψη που υπάρχει ανάμεσα στο άγχος 
και την πίεση που αναπόφευκτα μπορεί να νιώθει 
ένας εργαζόμενος από τις απαιτήσεις της εργα-
σίας του. Η σύγχυση αυτή συχνά λειτουργεί ως 
άλλοθι για κακές επιλογές στον τρόπο διαχείρι-
σης του ανθρώπινου δυναμικού (EU-OSHA 2013, 
Leka et al. 2004). Η αίσθηση της πίεσης δεν έχει 
απαραίτητα αρνητικές συνέπειες. Το πώς βιώ-
νεται η πίεση από ένα άτομο εξαρτάται από τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του, από την έντα-
ση και την χρονική διάρκειά της,  καθώς και από 
την στήριξη την οποία λαμβάνει μέσα στον χώρο 
εργασίας από τους προϊσταμένους και συναδέλ-
φους. Εάν η πίεση είναι αποδεκτή από ένα άτο-
μο και παράλληλα συντρέχουν και οι κατάλληλες 
συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να 
βιώνεται ως ενεργοποίηση ή ως πρόκληση για 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Το άγχος είναι 
ενδεικτικό συνθηκών στις οποίες ο εργαζόμενος 
αισθάνεται ότι η πίεση από τις απαιτήσεις της 
εργασίας είναι υπερβολική και ότι δεν μπορεί να 
ανταπεξέλθει σε αυτές. Επισημαίνεται ότι ενώ η 
πίεση μπορεί να επενεργήσει θετικά στην από-
δοση για ένα χρονικό διάστημα, μόλις ξεπερά-
σει ένα συγκεκριμένο όριο τότε λειτουργεί αντί-

στροφα, μεταστρέφεται σε άγχος και η απόδοση 
μειώνεται. Η μακροχρόνια βίωση του άγχους 
μπορεί να καταλήξει σε κατάσταση συναισθημα-
τικής, πνευματικής και σωματικής εξουθένωσης 
(burnout) (EU-OSHA 2013, Leka et al. 2004). Στις 
περιπτώσεις αυτές η ύπαρξη του άγχους δεν έχει 
κανένα θετικό αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο ή 
για την απόδοσή του. Η εμφάνισή του αποτελεί 
ένδειξη μιας αρνητικής κατάστασης της οποίας 
πρέπει να διερευνηθούν οι γενεσιουργοί λόγοι 
και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή της. 
Σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον οι απαιτήσεις 
προς τους εργαζόμενους διαμορφώνονται λαμ-
βανομένων υπ’ όψη των γνώσεων, των δεξιοτή-
των, των προσωπικών κλίσεων και αναγκών τους 
καθώς και των μέσων που τους διατίθενται προ-
κειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο τους (EU-
OSHA 2013, Leka et al. 2004 ).

Η αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους θεω-
ρείται, σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο χώρο 
της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ILO 
1986, Leka et al. 2004, EU–OSHA 2013). Σύμ-
φωνα με την έρευνα ESENER 2010 του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία, τα διοικητικά στελέχη των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θεωρούν, σε ποσο-
στό 79%, το άγχος στην εργασία ως ζήτημα που 
εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζομένων.

4.  ΠΑΡΑγΟΝΤΕΣ ΕΜφΑΝΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡγΑΣΙΑΚΟΥ ΑγΧΟΥΣ

Το άγχος συνδέεται στενά με τον τρόπο οργά-
νωσης της εργασίας. Ο αναποτελεσματικός σχε-
διασμός και διαχείριση της εργασίας και οι κα-
κές εργασιακές συνθήκες αποτελούν βασικούς 
παράγοντες εμφάνισης του εργασιακού άγχους 
(Leka et al. 2004, EU-OSHA 2013). Από έρευ-
νες προκύπτει, ότι στους εργασιακούς χώρους 
όπου το άγχος είναι κυρίαρχο στοιχείο της κα-
θημερινότητας οι απαιτήσεις και οι πιέσεις είναι 
ασυμβίβαστες με τις γνώσεις και τις δυνατότη-
τες/δεξιότητες των εργαζομένων, τα περιθώρια 
αυτενέργειας και προσωπικής διαχείρισης της 
εργασίας είναι περιορισμένα έως ανύπαρκτα και 
το σύστημα υποστήριξης από συναδέλφους και 
προϊσταμένους πολύ αδύναμο. Υπό τις συνθή-
κες αυτές οι απαιτήσεις της εργασίας δεν είναι 
διαχειρίσιμες και βιώνονται ως υπερβολική πίε-
ση με συνέπεια την εμφάνιση του άγχους (Leka 
et al. 2004).
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Στη διεθνή βιβλιογραφία επισημαίνονται οι βα-
σικές παράμετροι οι οποίοι σχετίζονται με την 
δημιουργία του εργασιακού άγχους (European 
Agency for Safety and Health at Work 2007, 
2010, Slic 2012, Leka et al. 2004):

■  Το εργασιακό καθεστώς, η εργασιακή εξέλιξη 
και ο μισθός. - Η ανασφάλεια την οποία προ-
καλεί η εργασία σε ασταθείς αγορές εργα-
σίας, η αυξανόμενη χρήση πιο επισφαλών 
συμβάσεων εργασίας και τα συστήματα 
αμοιβών όπου ο μισθός συνδέεται με την 
παραγωγικότητα μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων. Η 
απασχόληση σε θέσεις που απαιτούν μεγα-
λύτερες γνώσεις και δεξιότητες από αυτές 
που διαθέτει ο εργαζόμενος ή σε θέσεις 
κατώτερες των προσόντων του είναι πα-
ράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες 
εμφάνισης άγχους. Η εργασία που αντιμε-
τωπίζεται ως χαμηλής κοινωνικής αξίας, η 
έλλειψη προοπτικής για εργασιακή εξέλιξη 
και προαγωγή, οι συνθήκες όπου δεν υπάρ-
χει αξιοκρατικό και ξεκάθαρο σύστημα αξι-
ολόγησης και προαγωγών και όπου κάποιοι 
εργαζόμενοι κατέχουν θέσεις που αναλο-
γούν σε περισσότερα ή λιγότερα προσόντα 
από όσα διαθέτουν, είναι πηγές αρνητικών 
συναισθηματικών καταστάσεων. 

■  Το περιεχόμενο και η ποιότητα της εργασίας. 
- Η μονότονη, χωρίς ποικιλία εργασία, η 
οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανό-
μενες, τυποποιημένες κινήσεις σε δεδομέ-
νο χρόνο ή ασχολίες χωρίς ιδιαίτερο νόημα 
ή περιορισμένου ενδιαφέροντος, οι οποίες 
δεν κινητοποιούν τον εργαζόμενο, δεν του 
δίνουν ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη 
και συχνά τον απομονώνουν από το κοινω-
νικό περιβάλλον, είναι μακροχρόνια επι-
βαρυντικές για την ψυχική και πνευματική 
υγεία του. Τα στοιχεία αυτά της εργασίας 
συνήθως χαρακτηρίζουν χώρους μαζικής 
παραγωγής ή επαναλαμβανόμενης δου-
λειάς γραφείου. Η συνεχής ενασχόληση με 
καθήκοντα τα οποία είναι απωθητικά ή και 
δυσάρεστα στον εργαζόμενο και η υποα-
πασχόληση είναι επίσης επιζήμιες για την 
υγεία και ευεξία του.

■  Ο φόρτος εργασίας και οι ρυθμοί της.–Η 
εντατικοποίηση της εργασίας αποτελεί 
σημαντικό χαρακτηριστικό των αλλαγών 
που σημειώθηκαν στον χώρο της εργασί-
ας από την δεκαετία του ’80 και ύστερα. 
Ο φόρτος εργασίας, η πίεση χρόνου, η 
διαχείριση αυξανόμενης ποσότητας πλη-

ροφοριών, η απασχόληση σε θέσεις με 
υψηλό ανταγωνισμό σε συνδυασμό με την 
εργασιακή ανασφάλεια και την αυξανόμε-
νη χρήση επισφαλών συμβάσεων εργασίας 
αποτελούν σημαντικές πηγές έντασης και 
άγχους στο σύγχρονο κόσμο της εργασί-
ας. Ευρωπαϊκές στατιστικές δείχνουν ότι 
ο ρυθμός της εργασίας, για πάνω από το 
μισό των εργαζομένων, είναι πολύ υψηλός 
κατά το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου 
τους και η τάση φαίνεται να είναι αυξητι-
κή (αναφ. σε European Agency for Safety 
and Health at Work 2007). Ο φόρτος της 
δουλειάς και η ανασφάλεια για την θέση 
εργασίας συνήθως οδηγεί τον εργαζόμε-
νο σε παρατεταμένη παραμονή στον χώρο 
εργασίας προκειμένου να ολοκληρώσει ότι 
έχει αναλάβει και συχνά οι επιπλέον ώρες 
παραμένουν απλήρωτες. 

■  Ο ρόλος στην επιχείρηση. - Η έλλειψη σαφή-
νειας στον προσδιορισμό των ρόλων και 
αρμοδιοτήτων των εργαζομένων μέσα σε 
έναν οργανισμό ή αντικρουόμενοι ρόλοι 
μεταξύ τους παράγουν ένταση και άγχος. 
Πηγή άγχους μπορεί να αποτελέσει και η 
σύγκρουση των απαιτήσεων από την συν-
δρομή ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο, όπως 
π.χ. οι απαιτήσεις από την ιδιότητά του ως 
προϊσταμένου κάποιων εργαζομένων και 
παράλληλα υφισταμένου άλλων. Θέσεις 
αυξημένης ευθύνης, εργασία που απαιτεί 
την διαχείριση εντάσεων κατά την επαφή 
με μεγάλο αριθμό προσώπων κ.ά. είναι ιδι-
αίτερα απαιτητικές συναισθηματικά.

■  Τα ωράρια εργασίας. - Το αυστηρό, ανελα-
στικό ωράριο εργασίας, η απουσία δυνα-
τότητας ενός πιο ευέλικτου ωραρίου, εφ’ 
όσον αυτό είναι δυνατό και διευκολύνει 
τον εργαζόμενο, οι παρατεταμένες ή απρό-
βλεπτες ώρες εργασίας που αποτελούν 
εμπόδιο για την ομαλή προσωπική και κοι-
νωνική ζωή του και το άσχημα σχεδιασμέ-
νο σύστημα βαρδιών είναι πηγή άγχους.

■  Ο βαθμός ελέγχου και συμμετοχής του εργαζο-
μένου στα ζητήματα της εργασίας.- Στην εμ-
φάνιση του άγχους μπορεί να συντελέσει η 
έλλειψη δυνατότητας από πλευράς του ερ-
γαζομένου να συμμετέχει στις αποφάσεις 
που τον αφορούν και να έχει ένα βαθμό 
επιρροής στην διαμόρφωση των βασικών 
παραμέτρων της εργασίας του, όπως είναι 
το αντικείμενο, ο τρόπος και ο ρυθμός της 
εργασίας, το ωράριο και οι συνθήκες του 
εργασιακού περιβάλλοντος.
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■  Το γηράσκον εργατικό δυναμικό. - Η γήραν-
ση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες 
κοινωνίες σε συνδυασμό με την αύξηση 
των ορίων ηλικίας έχει σαν συνέπεια και 
την γήρανση του εργατικού δυναμικού. Οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι 
συνήθως πιο ευπαθείς σε θέματα υγείας 
και ψυχικής έντασης. Η πίεση που νιώθουν 
από την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή σε 
ριζικά διαφορετικές εργασιακές συνθήκες 
και τεχνολογίες από αυτές που γνώριζαν 
είναι ιδιαίτερα απαιτητική συναισθηματι-
κά. Οι καλές συνθήκες εργασίας οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις ατομικές ανάγκες του εργαζομένου και 
η συνεχής και επαρκής επανακατάρτιση, 
καθ’ όλη την διάρκεια της εργασιακής του 
πορείας, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την διατήρηση της καλής σωματικής και 
ψυχικής υγείας του και την επιτυχή ολο-
κλήρωση του εργασιακού του βίου.

■  Οι διαπροσωπικές σχέσεις. – Οι κακές δι-
απροσωπικές σχέσεις μεταξύ εργαζομέ-
νων, η έλλειψη κατάλληλης και επαρκούς 
στήριξης από την διοίκηση και τους προ-
ϊσταμένους, τα φαινόμενα βίας και σεξου-
αλικής ή ηθικής παρενόχλησης, η απο-
μόνωση και έλλειψη αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας με συναδέλφους, η απουσία 
αίσθησης αποδοχής και ισότιμης ένταξης 
σε ένα λειτουργικό και δημιουργικό εργα-
σιακό σύνολο, η έλλειψη διαδικασιών για 
την αναφορά παραπόνων και την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων, επιβαρύνουν πολύ 
τις ψυχικές αντοχές του εργαζομένου.

■  Η οργανωσιακή κουλτούρα. – Τα χαρακτη-
ριστικά της κουλτούρας ενός οργανισμού 
όπως η κακή ποιότητα της ηγεσίας, η 
απουσία ή η ανεπαρκής επικοινωνία μετα-
ξύ εργαζομένων και διοίκησης σχετικά με 
τα προβλήματα και τις ανάγκες που ανακύ-
πτουν στην εργασία και η έλλειψη συνερ-
γασίας προκειμένου να βρεθούν οι κατάλ-
ληλες λύσεις είναι σημαντικοί παράγοντες 
δημιουργίας άγχους. Η κακή διαχείριση 
των αλλαγών, η έλλειψη ξεκάθαρων στό-
χων και τρόπων δράσης κ.ά. επιδρούν αρ-
νητικά στο ψυχολογικό κλίμα.

■  Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής 
ζωής. – Το άγχος, η  ένταση και η κούρα-
ση που μπορεί να βιώνει ο εργαζόμενος 
εξαιτίας της ανασφάλειας και της εντα-
τικοποίησης της εργασίας, τα παρατετα-
μένα, ακανόνιστα ή απρόβλεπτα ωράρια 

και η απογοήτευση που νιώθει από τις εν 
γένει κακές εργασιακές συνθήκες μπορεί 
να αποτελέσουν σημαντικά εμπόδια στην 
διαμόρφωση και διατήρηση μιας ικανο-
ποιητικής προσωπικής ζωής. Η δυσκολία 
για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ 
των υποχρεώσεων της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου, η οποία επι-
τείνεται εφ’ όσον είναι υπεύθυνο για την 
μέριμνα ανηλίκων, ατόμων μεγάλης ηλικί-
ας ή ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορεί να 
καταλήξει σε μεγάλη επιβάρυνση των ψυ-
χικών του αποθεμάτων και κατ’ επέκταση 
της υγείας του.

Παράγοντες άγχους υπάρχουν και εκτός εργασίας, 
οι πηγές συναισθηματικής φόρτισης για έναν ερ-
γαζόμενο μπορεί να προέρχονται και από το χώρο 
της προσωπικής του ζωής κάνοντας την καθημερι-
νότητά του ακόμα πιο απαιτητική (EU-OSHA 2013, 
Leka et al. 2004). Οι αιτίες μπορεί να προέρχονται 
από τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθή-
κες  όπως: η ευρύτερη ανατροπή των οικονομικών 
δεδομένων, ο κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας, 
οι κακές συνθήκες διαβίωσης κ.λπ. από υποχρεώ-
σεις τις προσωπικής ζωής, όπως: οι απαιτήσεις της 
καθημερινότητας, η φροντίδα των παιδιών, η αντι-
μετώπιση πάγιων οικονομικών υποχρεώσεων κ.ά. 
μέχρι έκτακτα, σημαντικά προσωπικά γεγονότα 
όπως: ένας γάμος, μια εγκυμοσύνη, ένα διαζύγιο, 
κάποια σοβαρή ασθένεια, ένας θάνατος, σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, χρέη κ.ά. Οι περισσότε-
ροι εργαζόμενοι καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά το σύνολο των απαιτήσεων στη 
ζωή τους. Είναι όμως πιθανό σε δεδομένη στιγμή 
και για λόγους που οφείλονται στις απαιτήσεις είτε 
της εργασίας είτε της προσωπικής ζωής, οι ψυχο-
λογικές τους αντοχές να ξεπεράσουν ένα οριακό 
γι’ αυτούς σημείο και η πίεση που υφίστανται να 
εξελιχθεί σε κατάσταση άγχους. Υπό τις συνθήκες 
αυτές είναι πολύ πιθανό να επιβαρυνθεί η υγεία 
τους, η απόδοσή τους στην εργασία και η ιδιωτική 
τους ζωή.

Η διοίκηση ενός οργανισμού δεν έχει την δυνα-
τότητα να αντιμετωπίσει τους εξωγενείς παρά-
γοντες άγχους των εργαζομένων μπορεί όμως 
να κάνει πολλά για την αντιμετώπιση των παρα-
γόντων που συνδέονται με την ίδια τη λειτουργία 
του οργανισμού. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
πηγές του άγχους προέρχονται από την προσω-
πική ζωή του εργαζομένου συνιστάται η στήριξή 
του από τον εργοδότη, με όποιους τρόπους αυτό 
είναι δυνατό, έστω και για κάποιο διάστημα, 
ώστε να διευκολυνθεί να ξεπεράσει τη δύσκολη 
περίοδο. Το γεγονός ότι οι παράγοντες κινδύνου 
για την ψυχική και σωματική υγεία του εργαζο-
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μένου μπορεί να βρίσκονται και σε χώρους εκτός 
εργασίας δεν απαλλάσσει τους εργοδότες από 
την υποχρέωση για πρόληψη των κινδύνων εντός 
του εργασιακού χώρου. Το ίδιο ισχύει και για τις 
περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος έχει προϋφι-
στάμενο πρόβλημα υγείας και λόγω των συνθη-
κών εργασίας αυτό επιδεινώνεται.

5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ γΙΑ ΤΟΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝΟ
Το άγχος δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους 
το ίδιο. Ο βαθμός και ο τρόπος που επηρεάζει το 
κάθε άτομο ποικίλει ανάλογα με τις βιολογικές 
και ψυχολογικές ιδιαιτερότητές του, όπως και 
όλοι οι κίνδυνοι που απειλούν την ψυχική και σω-
ματική υγεία. Για τον λόγο αυτό και δεν θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται ως μια κατακριτέα αδυναμία 
καθώς όλοι οι ανθρώπινοι οργανισμοί σε κάποιες 
μορφές σωματικής ή ψυχολογικής καταπόνησης 
παρουσιάζουν αυξημένες αντοχές και σε άλλες 
όχι. Το άγχος, ειδικά εάν βιώνεται για παρατετα-
μένο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να 
προκαλέσει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην 
ψυχική και σωματική υγεία του εργαζομένου 
καθώς επηρεάζει τους μηχανισμούς λειτουργίας 
του οργανισμού (EU-OSHA 2013). 

Ο εργαζόμενος ενδέχεται να εμφανίσει σημαντι-
κές αλλαγές στον τρόπο που βιώνει τις καταστά-
σεις και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της εργασι-
ακής ζωής οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μια 
σειρά δυσλειτουργικών συναισθηματικών, νοη-
τικών και συμπεριφορικών αντιδράσεων, ανάλο-
γα και με την προσωπικότητα του ατόμου, όπως 
(EU-OSHA 2013, Leka et al. 2004):

■  Να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, και να 
σκεφτεί καθαρά και να εμφανίζει μειωμένη 
απόδοση σε χρόνο και ποιότητα σε σχέση 
με αυτήν που είχε πριν την εμφάνιση του άγ-
χους στην εργασιακή του καθημερινότητα.

■  Να έρχεται στην δουλειά τυπικά, υπό την 
πίεση της εργασιακής ανασφάλειας ή του 
φόρτου εργασίας και ίσως της αίσθησης 
καθήκοντος προς τους συναδέλφους, χω-
ρίς να έχει την απαραίτητη ευεξία, ψυχική 
και σωματική δύναμη και διάθεση για πα-
ραγωγική εργασία. 

■  Να ξεχνάει σημαντικά για την δουλειά του 
στοιχεία και υποχρεώσεις. 

■  Να δυσκολεύεται να αφομοιώσει καινούριες 
γνώσεις και να αναπτύξει νέες δεξιότητες.

■  Να αδυνατεί να πάρει αποφάσεις και πρω-
τοβουλίες.

■  Να νιώθει απογοήτευση και εκνευρισμό 
εξαιτίας της αδυναμίας  του να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις της εργασίας του.

■  Να είναι υπερβολικά ευσυγκίνητος.

■  Να παρουσιάζει μεγάλη εσωστρέφεια και 
τάση απομόνωσης.

■  Να γίνει ευερέθιστος και να δημιουργεί 
προβλήματα στις σχέσεις με τους συνα-
δέλφους του. Θεωρείται ότι υπό συνθήκες 
παρατεταμένου και έντονου άγχους, υπάρ-
χει πιθανότητα να εμφανιστούν ακόμα και 
βίαιες συμπεριφορές.

■  Να εμφανίσει αλλαγή στην τήρηση των 
ωραρίων εργασίας.

■  Να κάνει διαρκώς αρνητικές σκέψεις και να 
λειτουργεί ανάλογα.

■  Να εμφανίζει εικόνα κατάθλιψης.

■  Να αντιμετωπίζει αδυναμία χαλάρωσης και 
να υποφέρει από διαταραχές ύπνου με απο-
τέλεσμα να είναι διαρκώς κουρασμένος.

■  Να προσπαθεί να χαλαρώνει αναπτύσσο-
ντας εξαρτήσεις όπως κάπνισμα, αλκοόλ 
κ.λπ. οι οποίες, από ένα βαθμό και ύστε-
ρα, μπορεί να επιβαρύνουν περεταίρω την 
υγεία του.

■  Να οδηγηθεί σε κατάσταση εργασιακής 
εξουθένωσης (burn-out).

Η μακροχρόνια φόρτιση του οργανισμού από το 
άγχος μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για εμ-
φάνιση σοβαρών ψυχολογικών και σωματικών δι-
αταραχών καθώς συμβάλει στην:

■  Εξασθένηση του ανοσοποιητικού, πτώση 
της άμυνας του οργανισμού και μειωμέ-
νη αναρρωτική ικανότητα σε περιπτώσεις 
ασθενειών.

■  Εμφάνιση χρόνιας κόπωσης και συνεχούς 
αδυναμίας να ανταποκριθεί κάποιος στις 
απαιτήσεις της εργασιακής και προσωπι-
κής ζωής.

■  Επιβάρυνση του μυοσκελετικού συστήμα-
τος και του συστήματος αναπαραγωγής.

■  Αύξηση των πιθανοτήτων για εμφάνιση 
καρδιαγγειακών προβλημάτων καθώς το 
άγχος αυξάνει την αρτηριακή πίεση.

Η εμφάνιση ψυχολογικών και σωματικών δυσλει-
τουργιών και ασθενειών επιδεινώνει, με την σειρά 
της, το άγχος που βιώνει ο εργαζόμενος, δημι-
ουργώντας ένα φαύλο κύκλο άγχους και προβλη-
μάτων υγείας ιδιαίτερα επικίνδυνου για τον ίδιο.
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6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Όταν η ένταση των υποχρεώσεων και η πίεση που 
υφίστανται τα άτομα ξεπερνά τα όρια του ελέγ-
χου και της αντοχής τους και παύει πλέον να είναι 
διαχειρίσιμη, οι συνέπειες του άγχους που δημι-
ουργείται εμφανίζονται και σε επίπεδο επιχείρη-
σης (EU-OSHA 2013, Leka et al. 2004):

■  Χάνονται εργάσιμες ημέρες λόγω αυξη-
μένου απουσιασμού ο οποίος μπορεί να 
οφείλεται σε:

■  απουσίες λόγω προβλημάτων υγείας 
που προκαλεί ή επιδεινώνει το άγχος,

■  απουσίες που οφείλονται στην προσπά-
θεια του εργαζόμενου να απομακρυν-
θεί από την εργασία για να αποφύγει, με 
αυτό τον τρόπο, την πίεση στην οποία 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί και το άγχος 
που του δημιουργεί και

■  απουσίες που οφείλονται στην απογο-
ήτευση που αισθάνεται από τις συνθή-
κες εργασίας και από τον εαυτό του και 
που καταλήγουν σε χαμηλό ηθικό και 
σε χαμηλή αφοσίωση στην επιχείρηση. 
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν 
από έρευνες, οι απουσίες που οφείλο-
νται στο άγχος είναι περίπου κατά 40% 
μεγαλύτερες σε διάρκεια από τις απου-
σίες που οφείλονται σε μυοσκελετικά 
προβλήματα (SCMH2007).

■  Μειώνεται η ποιοτική και ποσοτική από-
δοση στην εργασία καθώς ο εργαζόμενος 
που βιώνει άγχος δυσκολεύεται να συγκε-
ντρωθεί και να σκεφτεί αποτελεσματικά. 
Αδυνατεί να πάρει αποφάσεις και πρωτο-
βουλίες εφ’ όσον χρειάζεται και εν γένει να 
ενεργοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτή-
των του. Yπολογίζεται ότι το κόστος της 
μειωμένης απόδοσης στην εργασία είναι 
σχεδόν διπλάσιο από αυτό της απουσίας 
(SCMH 2007).

■  Εμφανίζεται δυσκολία στην τήρηση χρονο-
διαγραμμάτων.

■  Αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν λάθη 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και να 
προκληθούν βλάβες ή ατυχήματα καθώς 
ο εργαζόμενος καλείται να ανταποκριθεί 
στα καθήκοντά του σε συνθήκες κόπωσης, 
έλλειψης συγκέντρωσης και πίεσης που 
δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά 
(EFLWC 2007).

■  Αυξημένο turn-over με ενδεχόμενες αρ-
νητικές έως πολύ αρνητικές επιπτώσεις, 

ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες λει-
τουργίας της επιχείρησης, σε επίπεδο 
ανθρώπινου δυναμικού σημαντικού για 
την λειτουργία της, σε επίπεδο παραγωγι-
κότητας, συνέπειας της επιχείρησης στις 
υποχρεώσεις της, εξόδων, φήμης της στην 
αγορά εργασίας, εικόνας της στο κατανα-
λωτικό κοινό κ.λπ. Αναφέρεται σε βρετα-
νική έρευνα ότι στους λόγους που ωθούν 
τους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν μια 
επιχείρηση περιλαμβάνονται σε ποσοστό 
19% το άγχος στην εργασία, 19% το επίπεδο 
του φόρτου εργασίας, 16% η έλλειψη υπο-
στήριξης από τους προϊσταμένους και 14% 
ο αριθμός των ωρών εργασίας (CIPD 2008).

7.  ΟφΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡγΑΣΙΑΚΟΥ ΑγΧΟΥΣ

Η ύπαρξη καλών ψυχοκοινωνικών συνθηκών σε 
ένα χώρο εργασίας συμβάλει θετικά στην ενσω-
μάτωση των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον 
καθώς ενισχύει την αίσθηση σεβασμού της προ-
σωπικότητάς τους και αποδοχής της ανάγκης 
τους για αναγνώριση, και προσωπική ανάπτυξη. 
Κατά συνέπεια, ευνοεί την αποδοτικότερη εργα-
σία τους, τη μείωση των απουσιών, την ύπαρξη 
από πλευράς τους εμπιστοσύνης προς την επιχεί-
ρηση και τη δέσμευση στους στόχους της. Ελαχι-
στοποιεί την πιθανότητα ατυχημάτων, λαθών και 
ζημιών. Μειώνει την πιθανότητα για αποχώρηση 
από την εργασία πολύτιμων για την λειτουργία 
της στελεχών, και συνεισφέρει στη διατήρηση 
της καλής εικόνας της επιχείρησης στην αγορά 
(EU-OSHA 2013, Leka et al. 2004).

8.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝωΝ

Είναι σημαντικό στο χώρο εργασίας να κατανοή-
σουν όλες οι πλευρές ότι οι κίνδυνοι που οφείλο-
νται σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες είναι εξίσου 
σοβαροί με τους κινδύνους που οφείλονται σε φυ-
σικούς παράγοντες και ότι η ύπαρξή τους επιφέρει 
αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τις 
επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο. Η διαχείρι-
ση και αποτροπή των αρνητικών συνεπειών τους 
αποτελεί βασική νομική υποχρέωση των εργο-
δοτών και είναι εφικτή όπως και των υπόλοιπων 
κινδύνων στο χώρο εργασίας, έχει δε πολλαπλά 
οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις 
επιχειρήσεις (EU-OSHA 2013, Leka et al. 2004).
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Η διαχείριση κινδύνων στο χώρο εργασίας συνί-
σταται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας 
τακτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
επιβαρύνουν την υγεία και την ασφάλεια των ερ-
γαζομένων στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση 
των εργασιακών συνθηκών. Η αποτελεσματική 
διαχείριση προϋποθέτει την ύπαρξη, από πλευ-
ράς της διοίκησης, συγκεκριμένης πολιτικής σχε-
τικά με την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργα-
σίας, η οποία να περιλαμβάνει και την προστασία 
της ψυχικής υγείας. Επισημαίνεται, ότι η αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της 
ηγεσίας και τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. 
Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής γίνεται μέσα 
από συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες με την 
βαρύτητα να δίνεται στο στάδιο της πρόληψης.

Το πρώτο βασικό βήμα για την αντιμετώπιση τους 
είναι η διοίκηση να εκτιμήσει τους κίνδυνους αυ-
τούς στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας, τις αιτίες 
εμφάνισής τους και κυρίως να συνειδητοποιεί τις 
βλαπτικές συνέπειες που έχουν για την υγεία των 
εργαζομένων και την καλή λειτουργία της επιχεί-
ρησης. Παράλληλα, απαιτείται η δέσμευση όλων 
των μερών στον χώρο εργασίας, βασικά όμως της 
διοίκησης, για την πρόληψή τους και σε περίπτω-
ση που εμφανιστούν, για την όσο το δυνατό πιο 
έγκαιρη και καλύτερη διαχείρισή τους ώστε να 
μην παράξουν σοβαρά βλαπτικά αποτελέσματα 
για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση.

Είναι απαραίτητο καταρχήν να γίνει εκτίμηση των 
συνθηκών, οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα 
εμφάνισης αρνητικών ψυχολογικών καταστάσε-
ων όπως το άγχος, να αξιολογηθούν, να ιεραρχη-
θούν και να εντοπιστούν τα άτομα τα οποία πιθα-
νόν να εκτίθενται σε αυτούς. Στην κατεύθυνση 
αυτή πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και να αναλυ-
θούν παράμετροι, όπως:

1.  Η φύση της εργασίας όταν απαιτεί ιδιαίτε-
ρη νοητική εγρήγορση ή πιέζει τα συναι-
σθηματικά αποθέματα των εργαζομένων 
και ταυτόχρονα έχει μεγάλη ευθύνη για την 
ασφάλεια ανθρώπων όπως π.χ. η εργασία 
στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αερο-
δρομίων, η οδήγηση μέσων μαζικής μετα-
φοράς, η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και 
η επαφή με ασθενείς και συγγενείς τους, η 
εκπαίδευση και η επαφή με τους μαθητές 
και τους γονείς τους, η εξυπηρέτηση κοι-
νού και η διαχείριση εντάσεων κ.ά., 

2.  η πιθανότητα να βρεθεί εκτεθειμένος ο ερ-
γαζόμενος σε περιστατικά βίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως π.χ. 
οι ταμίες στις τράπεζες,

3.  η πιθανή ύπαρξη κακών διαπροσωπικών 
σχέσεων στον χώρο εργασίας στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η ηθική παρενόχληση,

4.  η ύπαρξη υπερβολικών απαιτήσεων ή αντι-
κρουόμενων αρμοδιοτήτων,

5.  η ανεπαρκής υποστήριξη των εργαζομένων 
και

6.  ο τρόπος διαχείρισης των αλλαγών σε έναν 
οργανισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνου 
μπορεί να εντοπιστούν τα μέτρα που θεωρού-
νται κατάλληλα και να σχεδιαστεί μια πολιτική 
πρόληψης  με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
των πιθανοτήτων εμφάνισης ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων σε  έναν εργασιακό χώρο (EU-OSHA 
2013, ILO 2012, Leka et al. 2004) . Παραδείγματα 
τέτοιων μέτρων είναι: 

■  Η ευαισθητοποίηση και η κατάλληλη ενη-
μέρωση των στελεχών της διοίκησης και 
των εργαζομένων σχετικά με τους ψυχο-
κοινωνικούς κινδύνους.

■  Αλλαγές στις απαιτήσεις της εργασίας μέσω 
επανασχεδιασμού του τρόπου εργασίας 
και αναδιάρθρωσης του έργου-αναδιανο-
μή φόρτου εργασίας, εφ’ όσον διαπιστωθεί 
ότι είναι αναγκαίο.

■  Η εκπαίδευση των προϊσταμένων σε θέματα 
διοίκησης έργου και ανθρώπινου δυναμικού.

■  Η παροχή δυνατότητας στους εργαζόμε-
νους να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω 
στην εργασία τους και μεγαλύτερη συμμε-
τοχή στις αποφάσεις που την αφορούν.

■  Η παροχή από ειδικευμένα άτομα συναι-
σθηματικής και γνωστικής υποστήριξης 
προς τους εργαζόμενους σχετικά με τους 
τρόπους διαχείρισης της πίεσης και πιο 
ειδικά προς τα άτομα που υφίστανται ιδιαί-
τερη συναισθηματική και νοητική φόρτιση 
λόγω της φύσης της εργασίας τους.

■  Η λήψη μέτρων για την καλύτερη προστασία 
εργαζομένων που έχουν την πιθανότητα να 
γίνουν στόχοι βίαιων συμπεριφορών όπως 
πχ. αυτοί που διαχειρίζονται χρήματα.

■  Η καλή επικοινωνία και συνεργασία μετα-
ξύ διοίκησης και προσωπικού σχετικά με 
τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα 
οποία αποτελούν πηγές έντασης, δυσαρέ-
σκειας και έλλειψης ικανοποίησης από την 
εργασία.

■  Η παροχή υποστήριξης σε πρακτικό και 
ηθικό επίπεδο και η καλλιέργεια ανάλογου 
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κλίματος τόσο από την διοίκηση και τους 
προϊσταμένους προς τους εργαζόμενους 
όσο και μεταξύ τους.

■  Η επαρκής γνώση και ενημέρωση του ερ-
γοδότη και των προϊσταμένων σχετικά 
με τις ενδείξεις αγχωτικών καταστάσεων 
στους εργαζόμενους  Η ένταση και η επι-
θετικότητα, τα επαναλαμβανόμενα λάθη, 
η μειωμένη απόδοση μπορεί να συνιστούν 
μια σοβαρή ένδειξη προβλημάτων άγχους. 
Εάν διαπιστωθούν περιστατικά μη διαχειρί-
σιμου εργασιακού άγχους, η διοίκηση μπο-
ρεί και οφείλει να διερευνήσει τις αιτίες και 
να λάβει μέτρα.

■  Η επιλογή και τοποθέτηση των εργαζομέ-
νων σε θέσεις ανάλογες με τα προσόντα και 
τις ικανότητές τους λαμβάνοντας ταυτό-
χρονα υπ’ όψη τις επιθυμίες τους και τους 
στόχους τους για προσωπική ανάπτυξη και 
επαγγελματική εξέλιξη.

■  Μέριμνα και υποστήριξη για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργα-
ζομένων ειδικά σε περιπτώσεις όπου αντι-
μετωπίζουν νέες εργασιακές προκλήσεις.

■  Διευκόλυνση του εργαζομένου να εξισορ-
ροπήσει τις απαιτήσεις της προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής προσαρμόζοντας 
ανάλογα τις απαιτήσεις της εργασίας (φόρ-
το εργασίας, ωράριο κ.λπ.), έστω και βρα-
χυπρόθεσμα.

Ένα κρίσιμο σημείο στη διαχείριση του ανθρώπι-
νου παράγοντα είναι η συνειδητοποίηση αυτών 
που ασκούν τη διοίκηση ότι τα άτομα αντιδρούν 
με διαφορετικό τρόπο στις ίδιες συνθήκες εργα-
σίας π.χ. σε περιπτώσεις πίεσης χρόνου, κάποιοι 
ενεργοποιούνται και δουλεύουν πιο αποδοτι-
κά ενώ άλλοι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν 
και να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους. Είναι σημαντικό στον σχεδιασμό του έργου 
να λαμβάνονται υπ’ όψη από τον εργοδότη και 
από τα στελέχη της διοίκησης οι ιδιαιτερότητες 
των εργαζομένων και ο βαθμός εμπειρίας τους.

9.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡγΑΖΟΜΕΝωΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑγΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡγΑΣΙΑ

Όταν, παρά την λήψη προληπτικών μέτρων από 
πλευράς της διοίκησης, παρατηρηθούν φαι-
νόμενα άγχους στον χώρο εργασίας, τότε είναι 
προς το συμφέρον όλων να αντιμετωπιστούν 
άμεσα και αποτελεσματικά. Συνήθως τα άτομα 

που βιώνουν μια τέτοια κατάσταση εμφανίζουν 
συμπεριφορές που υποδεικνύουν το πρόβλημα 
όπως συχνές ή μακροχρόνιες απουσίες ή απου-
σίες ανεξήγητης αιτίας, αλλαγές συμπεριφο-
ράς, ευερεθιστότητα, έλλειψη συγκέντρωσης, 
δυσκολίες στην απόδοση του έργου σε σχέση 
με παλιότερα, συχνότερα λάθη, παράπονα, προ-
βλήματα υγείας κλ.π. Οι αλλαγές αυτές, ειδικά 
εάν εμφανίζονται σε περιόδους μεγάλης εργα-
σιακής πίεσης, είναι ενδείξεις που καλό είναι να 
μην αγνοούνται καθώς εάν ληφθούν έγκαιρα τα 
κατάλληλα μέτρα τότε η κατάσταση μπορεί να 
αποτραπεί από το να πάρει σοβαρές διαστάσεις 
(EU-OSHA 2013, Leka et al. 2004).

Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η ανοιχτή 
επικοινωνία με τον εργαζόμενο όπου θα συζητη-
θούν τα προβλήματα και οι προτεινόμενες λύσεις 
τους και θα επιβεβαιωθεί και από τις δύο πλευ-
ρές η βούληση για την από κοινού προσπάθεια 
να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Πιθανόν να είναι 
αναγκαία η μελετημένη εφαρμογή παρεμβάσεων 
από πλευράς της διοίκησης είτε με εξατομικευ-
μένη μορφή προς την κατεύθυνση της άμεσης 
ενίσχυσης του εργαζόμενου όπως συμπληρω-
ματική κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη 
κ.ά. είτε με τη μορφή οργανωσιακών αλλαγών οι 
οποίες κρίνονται αναγκαίες όπως ο επανασχεδια-
σμός της εργασίας, η ανακατανομή του φόρτου 
εργασίας, η επιλογή διαφορετικών πρακτικών δι-
οίκησης κ.ά. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
που επιλέχθηκαν θα πρέπει να ελέγχεται προ-
οδευτικά και να αξιολογείται η αποδοτικότητά 
τους με βάση απτά αποτελέσματα. 

10. ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
H Οδηγία - πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζομένων έχει μεταφερθεί στην εσωτερι-
κή νομοθεσία όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. 
παρέχοντας την κοινή νομική βάση για την ασφά-
λεια και υγεία στον εργασιακό χώρο. Η οδηγία 
αυτή καθιερώνει την νομική υποχρέωση του ερ-
γοδότη για την προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές 
της εργασίας. Προβλέπει την υποχρέωση του ερ-
γοδότη για εκτίμηση των κινδύνων που μπορεί 
να επηρεάσουν την υγεία  των εργαζομένων στον 
χώρο της ευθύνης του, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
ιδιαιτερότητες του καθενός (ηλικία, προϋπάρχο-
ντα θέματα υγείας κ.ά.) και δίνοντας έμφαση στις 
ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτε-
ρους κινδύνους. Επισημαίνει επίσης το καθήκον 
των εργαζομένων για συμμόρφωση με τα μέτρα 
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προστασίας που ορίζει ο εργοδότης. Στην έννοια 
των επαγγελματικών κινδύνων εμπίπτουν και οι 
κίνδυνοι οι οποίοι προέρχονται από το ψυχοκοι-
νωνικό πλαίσιο της εργασίας.

Το 2004 οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι προ-
χώρησαν στη Συμφωνία –Πλαίσιο σχετικά με το 
εργασιακό άγχος. Το  2007 ολοκλήρωσαν τη Συμ-
φωνία-Πλαίσιο σχετικά με την παρενόχληση και 
τη βία στην εργασία. Οι δύο οδηγίες παρέχουν 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
2008-2009, άρθρο 7, αποδέχτηκε την συμφω-
νία-πλαίσιο του 2004 που είχε υπογραφεί από τις 
κεντρικές οργανώσεις εργαζομένων-εργοδοτών 
στην Ε.Ε. για το εργασιακό άγχος αναγνωρίζοντας 
το πρόβλημα του άγχους και τις πιθανές επιπτώ-
σεις του στους εργαζόμενους και αποφάσισε την 
άμεση εφαρμογή της.

Άρθρο 7, Συμφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην 
εργασία

«Τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη, αναγνω-
ρίζοντας τις επιπτώσεις του εργασιακού στρες 
στην υγεία των εργαζομένων και την οργάνωση 
της εργασίας, αποφασίζουν την άμεση εφαρμο-
γή της ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαισίου για το 
στρες στην εργασία, που συνήφθη την 27η Μα-
ΐου 2004 από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων (Σ.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή Εργοδο-
τική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα 
(BUSINESSEUROPE, πρ. UNICE), την Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσί-
ων Επιχειρήσεων (CEEP). Το κείμενο «Συμφωνία – 
Πλαίσιο για το στρες στην εργασία» προσαρτάται 
στην παρούσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως Προσάρτημα Β και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.»

Στον ελληνικό νόμο 3850/10, άρθρο 42, παρ. 1 
καθιερώνεται η νομική υποχρέωση του εργοδότη 
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων: «ο εργοδότης υποχρεούται να 
εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των ερ-
γαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας 

και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την 
υγεία και την ασφάλεια των τρίτων».

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνι-
κών κινδύνων, όπως και των φυσικών κινδύνων, 
στον χώρο εργασίας είναι ενδεικτική μιας οπτι-
κής που σηματοδοτεί μια ευρεία προσέγγιση 
στο ζήτημα της ανάπτυξης σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο. 

Δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για ανάπτυ-
ξη υγιούς και αποτελεσματικής επιχειρηματικό-
τητας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και της μέγι-
στης απόδοσης των οργανισμών και υπηρεσιών 
του δημοσίου τομέα, τα θέματα οργάνωσης της 
εργασίας και διαχείρισης και ανάπτυξης του αν-
θρώπινου δυναμικού αναδεικνύονται ως κάποιες 
από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας. 

Είναι σημαντικό για μια διοίκηση να αντιλαμ-
βάνεται ότι η ύπαρξη και διατήρηση σε έναν 
εργασιακό χώρο παραγόντων ευνοϊκών για την 
ανάπτυξη κακών ψυχοκοινωνικών συνθηκών 
έχει σοβαρή αρνητική επίδραση στην υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων και στα αποτελέ-
σματα της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Οι συνθήκες του προβληματικού σχεδιασμού 
και οργάνωσης της εργασίας και το αρνητικό 
ψυχοκοινωνικό περιβάλλον αποτελούν τροχο-
πέδη για την αποτελεσματική ανάπτυξη ενός 
φορέα και την παραγωγή των μέγιστων δυνα-
τών αποτελεσμάτων.

Οι νέες εργασιακές συνθήκες σε συνδυασμό με 
την οικονομική κρίση στην Ελλάδα συνοδεύο-
νται από σημαντικές προκλήσεις που καθιστούν 
αναγκαία την επιστημονική προσέγγιση του 
θέματος, την χάραξη πολιτικών πρόληψης και 
αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων 
και την ενεργοποίηση αποτελεσματικών διοικη-
τικών συστημάτων ελέγχου με στόχο ένα υψηλό 
επίπεδο υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
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