
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 
 
      
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Αθήνα 
Ιούλιος 2014 

 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 

 
Υπό την Εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 

 
Υπό την Εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 

 
Υπό την Εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας 

Συντακτική επιτροπή του ΕΙΕΑΔ 
Καθηγητής Κ. Π. Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής 
Σ. Π. Γαβρόγλου, PhD Διευθυντής 
Ο. Καμινιώτη, PhD Διευθύντρια 
Χ. Παϊδούση, PhD Διευθύντρια 
 
Επιμέλεια της έκδοσης 
Κ. Π. Αναγνωστόπουλος, Ο. Καμινιώτη 
 
Ο καθορισμός των περιεχομένων της Έκθεσης και η έγκριση των 
τελικών κειμένων έγινε από τη Συντακτική Επιτροπή. 
Η τυπογραφική διαμόρφωση της Έκθεσης έγινε από το ΕΙΕΑΔ. 
 
 
Τα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του 
συντάκτη ή των συντακτών τους. Περιεχόμενα αυτής 
της έκδοσης μπορούν να αναπαραχθούν εν μέρει, 
εξαιρουμένων των εμπορικών σκοπών, εφόσον 
υπάρξει ρητή αναφορά στην πηγή. Για την 
αναπαραγωγή ολόκληρου του εγγράφου απαιτείται 
προηγούμενη άδεια από το ΕΙΕΑΔ. 
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 
111 41 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210-2120700 
Φαξ: 210-2285122 
e-mail: info@eiead.gr 
Ιστοσελίδα: www.eiead.gr 
 
 
ISSN: 2241-4827 
Αθήνα, Ιούλιος 2014 
 



Πρόλογος του Υφυπουργού κ. Βασίλη Κεγκέρογλου 

 

βαθιά και παρατεταμένη ύφεση που βίωσε η χώρα φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της. 
Οι κύριες όμως συνέπειές της, όπως η μείωση της παραγωγικής δυναμικής της οικονομί-

ας καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, σηματοδοτούν ότι χρειάζεται ακόμη χρόνος και επι-
μονή στην εφαρμογή ενός νέου σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την 
οικονομική ανάκαμψη και τη σύνδεσή της με την απασχόληση.  

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης στην πρώτη του συνεδρίαση την 1η Σεπτεμβρίου 
2014 υιοθέτησε τη «Ρήτρα Απασχόλησης» ως μια σημαντική οικονομική και κοινωνική καινο-
τομία για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης σε όλες τις βασικές πολιτικές οι-
κονομικού και αναπτυξιακού περιεχομένου. Στόχος της Ρήτρας Απασχόλησης είναι να συμβα-
δίσει η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την Κοινωνική Πρόοδο και τη δημιουργία ποιοτικών 
και σταθερών θέσεων απασχόλησης μέσω παρεμβάσεων στο φορολογικό σύστημα, στα επενδυ-
τικά σχέδια, σε κάθε πρόγραμμα και στη νομοθεσία. Είμαστε συνεπώς προσηλωμένοι στην α-
πασχόληση με μια διπλή αποστολή με έντονα ανθρωπιστικά και, παράλληλα, οικονομικά χα-
ρακτηριστικά: την ανακούφιση και επανένταξη των ανέργων – και ιδιαίτερα των νέων – αλλά 
και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και τις καλές πρακτι-
κές άλλων χωρών.  

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί επιστημονικό βραχίονα 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές και 
ρευστό περιβάλλον, σε μια περίοδο ταχέων και σημαντικών αλλαγών τόσο στην οικονομία όσο 
και στην κοινωνία, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ανεξάρτητη αξιολόγηση που παρέχει η 
παρούσα Ετήσια Έκθεση αναδεικνύει, στις πραγματικές τους διαστάσεις, μια σειρά από κρίσι-
μα ζητήματα της απασχόλησης: τις πρόσφατες μισθολογικές εξελίξεις και τη σχέση τους με την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τις νέες μορφές και συνθήκες απασχόλησης, τις θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, τη λειτουργία της επαγγελματικής κατάρτισης και του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.ά. Η συνεισφορά του αυτή το καθιστά πολύτιμο σταθερο-
ποιητικό πυλώνα συνεννόησης των κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας, ένα κοινό σημείο 
αναφοράς για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό κοινωνικό διάλογο – δίχως τον οποίο ακόμα 
και μια καλών προθέσεων πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Το Κυβερνη-
τικό Συμβούλιο Απασχόλησης κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση αναγνωρίζοντας αυτή την 
ανάγκη αποφάσισε να αξιοποιήσει περαιτέρω το ΕΙΕΑΔ το οποίο θα αποτελέσει μαζί με τα Ιν-
στιτούτα των Κοινωνικών Εταίρων την «ομάδα» επιστημονικής στήριξης του Συμβουλίου. Για 
τη μετάβαση στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης η πολιτική βούληση είναι απαραί-
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τητη, αλλά δεν αρκεί, εάν δεν στηρίζεται στην επιστημονική γνώση και στον ακηδεμόνευτο και 
χωρίς προαπαιτούμενα κοινωνικό διάλογο. 

Η έκθεση που έχουμε στα χέρια μας «Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα. Ετήσια Έκθε-
ση 2013» αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στα οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά δεδομένα 
της χώρας μας και οφείλουμε έπαινο σε όλους του συντελεστές που με ιδιαίτερο καθήκον και 
αυταπάρνηση έφεραν εις πέρας αυτό το σημαντικό πόνημα. 
 

Βασίλης Κεγκέρογλου 

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

 



Πρόλογος 

 

επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και η βελτίωση ορισμένων δεικτών αποτελούν 
ενθαρρυντικά σημάδια ότι η χώρα έχει ξεπεράσει τα δυσκολότερα και μπορεί πλέον 

να ατενίζει με μια κάποια αισιοδοξία το μέλλον.  
Ωστόσο, δεν πρέπει να δημιουργούνται αυταπάτες. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και δύσκο-

λος. Ο παραγωγικός ιστός της χώρας έχει αποδυναμωθεί. Η ανεργία παραμένει απαράδε-
κτα υψηλή, η δε ανεργία των νέων βρίσκεται σε απελπιστικά επίπεδα και η προοπτική μιας 
χαμένης γενιάς με βαθμιαία απαξίωση των γνώσεων της δεν φαίνεται απίθανη. 

Τούτων δοθέντων, η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης θα προέλθει από 
την ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να εδραστεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της οικονομί-
ας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση, όμως, θα απαιτήσει χρόνο και συντονισμένες προσπά-
θειες. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Οι πολιτικές για την απασχόλη-
ση, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η κατάρτιση και η διαρθρωτική προσαρμογή 
των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελούν συνεχή φροντίδα της πολιτείας. Επιπλέον, η Ελλάδα 
μολονότι βρέθηκε στη δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, δεν είναι τριτοκοσμική χώρα. 
Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να παραγνωριστούν μια σειρά σύγχρονες απαιτήσεις σχετικά με 
την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Η Ετήσια Έκθεση 2013 του ΕΙΕΑΔ θα πρέπει να θεωρηθεί ως συνεισφορά σε τούτη την 
προσπάθεια. Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση θα πρέπει να προστεθούν στην 
ήδη αξιόλογη ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα του ΕΙΕΑΔ, και προσδοκούμε ότι 
θα αποδειχθούν πολλαπλά χρήσιμες τόσο στους μελετητές, όσο και στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικών.  

Η Ετήσια Έκθεση δημοσιεύεται με καθυστέρηση. Ο λόγος είναι ότι το ΕΙΕΑΔ βρέθηκε 
στη δυσχερή θέση να αντιμετωπίζει το κλείσιμό του με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ηθικό 
των εργαζομένων του. Παρά ταύτα, το προσωπικό υπερέβαλλε τον εαυτό του και συνέχισε 
να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω για τις 
προσπάθειές του το σύνολο του προσωπικού, και ειδικότερα όσους συνέβαλαν στην παρού-
σα Ετήσια Έκθεση. 

 
 

Καθηγητής Κ. Π. Αναγνωστόπουλος 

Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής 
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Πρόλογος
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Σύνοψη

Η Ετήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ εκδίδεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος και προσδοκά να ενημε-
ρώσει τους φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικών για την αγορά εργασίας και την επαγ-

γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικότερα τους φορείς που ασχολούνται με τις κοινωνικές 
πολιτικές αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα της αγοράς εργασίας εντός ή εκτός της Ελλάδας. 
Καλύπτει με τη θεματολογία 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 πο-
λιτικών για την αγορά εργασίας. Ακολουθούν οι περιλήψεις των κεφαλαίων.

Κεφάλαιο 1: Το μακροοικονομικό πλαίσιο το 2014 : Μια ανάγνωση και 
ερμηνεία, συγγραφέας: Πλάτων Τήνιος
Το 2013 ήταν το έκτο συνεχόμενο έτος ύφεσης. Σε  μια τέτοια κρίση,  προκειμένου η ανάλυση 

να μην αφήσει κενά, οφείλει να ξεπεράσει τα όρια μιας στενά μακροοικονομικής ανάγνωσης. Η 
μακρο-οικονομική προσαρμογή είναι πλησιέστερα στο τέλος παρά στην αρχή και έτσι το 2014 είναι 
έτος-καμπή. Για να υπάρξει αποτελεσματική στρατηγική εξόδου από την κρίση, απαιτείται πειστική 
απάντηση σε τριπλό έλλειμμα –δημοσιονομικό, εξωτερικό και ανταγωνιστικότητας. Η αναπροσαρ-
μογή εντός της ζώνης του ευρώ συνίσταται σε  απαιτητικό πρόγραμμα, του οποίου η υλοποίηση είναι 
στο κέντρο της σκηνής, δεδομένου ότι η ισορροπία του προγράμματος που τελικά εφαρμόστηκε 
απείχε από το αρχικό.  Η αλληλεπίδραση στόχων, υλοποίησης και αντιδράσεων εξηγεί τη δυναμική 
του προγράμματος, η οποία αναλύεται σε ένα χρονολόγιο της κρίσης.  Η εξέταση της γενικής μα-
κροοικονομικής κατάστασης καταλήγει ότι το 2014 μπορεί να αποτελέσει την έναρξη μιας βιώσιμης 
πορείας. Η πιθανότητα ανατροπής της αισιόδοξης αυτής ανάγνωσης, εξαρτάται από τρία πεδία: την 
εξωτερική ισορροπία, τα δημοσιονομικά και την κοινωνική πολιτική. Το αν βρεθεί η έξοδος από την 
κρίση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες διακυβέρνησης.

Κεφάλαιο 2: Χαρακτηριστικά και εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγραφέας: Ολυμπία Καμινιώτη
Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, τα οικονομικά και εργασιακά δεδομένα στην Ελλάδα δείχνουν τα 

πρώτα σημάδια μιας ισχνής ανάκαμψης. Η συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό συνε-
χίζει να διατηρείται χαμηλή συγκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι ρυθμοί μεταβολής της απα-
σχόλησης τα τελευταία έτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατηρούνται σε απογοητευτικά επίπεδα.  Το 2012 
παρουσιάζονται οι υψηλότερες μειώσεις του ρυθμού απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία 
τρίμηνα παρατηρείται αποκλιμάκωση της μείωσης της απασχόλησης. Στην Ελλάδα ο δευτερογενής 
τομέας έχει πληγεί εντονότερα από την κρίση ενώ ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει την υψηλότερη 
ανθεκτικότητα. Το 2012 το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 10,5%, παρουσι-
άζοντας μικρή ανοδική τάση από το 2009 και μετά. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών 
είναι εντυπωσιακές. Στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο το εργατι-
κό δυναμικό αντιμετωπίζει ποσοστά ανεργίας της τάξεως του 5% ενώ στην Ελλάδα και στην Ισπανία 
το ¼ του εργατικού δυναμικού πλήττεται από ανεργία για την περίοδο 2003-2012. Το ποσοστό του 
πληθυσμού σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο συνδέεται στενά με τη φτώχεια και τον κίνδυνο κοινω-
νικού αποκλεισμού, καθώς χωρίς εργασία τα νοικοκυριά στερούνται της βασικής πηγής εισοδήμα-
τος. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. το 2012. Το ποσοστό ανεργίας 
των νέων στην Ε.Ε. το 2012 ανέρχεται σε 23% και κυμαίνεται από 8,1% στη Γερμανία έως 55,3% 
στην Ελλάδα. Το ποσοστό των Ελλήνων νέων που δεν συμμετέχει σε απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση είχε προσεγγίσει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2008. Στη συνέχεια παρατη-
ρείται σημαντική απόκλιση, η οποία συνεχώς διευρύνεται. Γενικά, παρά τα πρώτα θετικά δείγματα 
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στα δημοσιονομικά μεγέθη, το ΑΕΠ και την ανεργία, η κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας 
παραμένει πολύ αρνητική. Οι εργασιακοί και οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας μάλιστα αποκλίνουν 
όλο και περισσότερο από τους αντίστοιχους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 3: Η μυστηριώδης μείωση της προσωρινής απασχόλησης, 
συγγραφέας: Σταύρος Π. Γαβρόγλου
Το παρόν κεφάλαιο, με επίκεντρο την παράδοξη συρρίκνωση της προσωρινής απασχόλησης στην 

ελληνική οικονομία από το 2010, διερευνά την ανάπτυξη της ευελιξίας και της επισφάλειας. Πρώτον, 
αποσαφηνίζονται οι εννοιολογικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην «ευελιξία» και την «επι-
σφάλεια» και ανάμεσα στις αντίστοιχες μεταβλητές «προσωρινή απασχόληση» και «ακούσια προ-
σωρινή απασχόληση» και παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών αυτών, σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, αναλύονται και παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωρι-
νής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, όπως ο βαθμός διάχυσης της προσωρινής απασχόλησης 
ανά κλάδο, ιδιωτικό-δημόσιο τομέα, ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, επάγγελμα, χώρα γέννησης, περι-
φέρεια και μερική-πλήρη απασχόληση. Τρίτον, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης, διαπιστώνεται ότι η μείωση της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα είναι αποτέ-
λεσμα της υποκατάστασης της συγκεκριμένης μορφής ευέλικτης απασχόλησης από άλλες, ταχέως 
αναπτυσσόμενες ευέλικτες μορφές απασχόλησης: μεταξύ 2010 και 2013 η μείωση της προσωρινής 
απασχόλησης κατά 22,9% είναι αποτέλεσμα της υποκατάστασής της από γοργά αυξανόμενες άλλες 
μορφές ευελιξίας, και συγκεκριμένα της μερικής απασχόλησης που αυξήθηκε κατά 46,6% και της 
υπερωριακής απασχόλησης που αυξήθηκε κατά 14,4%. Τέλος, εξετάζονται οι θεσμικοί παράγοντες 
για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις τείνουν να προσφεύγουν λιγότερο στην προσωρινή απα-
σχόληση ως μέσο επίτευξης ευελιξίας, και περισσότερο σε επισφαλείς εκδοχές της μερικής και της 
υπερωριακής απασχόλησης.

Κεφάλαιο 4: Η προσαρμογή του κόστους εργασίας στην περίοδο της κρίσης, 
συγγραφέας: Σταύρος Π. Γαβρόγλου
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση της εξέλιξης του κόστους εργασίας 

στην Ελλάδα από το β’ τρίμηνο 2010 έως το β’ τρίμηνο 2013. Εξετάζεται το κόστος εργασίας ανά 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά ιδιωτικό-δημόσιο τομέα, καθώς η κατανομή των μισθών 
στον κάθε τομέα. Η σύγκριση των εξελίξεων αυτών με αντίστοιχες της Ευρωζώνης αποκαλύπτει 
μεγάλη απόκλιση. Η μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας που συντελέστηκε στην Ελλάδα στο τε-
λευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, συνοδευόμενη από στασιμότητα στην παρα-
γωγικότητα της εργασίας, δεν είχε παρά μικρό αντίκτυπο στις εξαγωγικές επιδόσεις της ελληνικής 
οικονομίας, ενώ στο ίδιο διάστημα στις χώρες της Ευρωζώνης γενικότερα σημειώθηκε σημαντική 
αύξηση των εξαγωγών, με παράλληλη αύξηση του κόστους εργασίας αλλά και της παραγωγικότη-
τας. Η πορεία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού 
και του διεθνούς δανεισμού είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον κρίσιμο τομέα του κόστους ερ-
γασίας. Την περίοδο 2010-2013 ο δείκτης του συνολικού κόστους εργασίας ανά ώρα στο σύνολο της 
ελληνικής οικονομίας μειώθηκε κατά 18,7%, με το μισθολογικό κόστος να μειώνεται κατά 17,0% και 
το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας κατά 22,0%. Σε πραγματικές τιμές, το συνολικό κόστος 
εργασίας μειώθηκε κατά 25,2%, το μισθολογικό κόστος κατά 23,5% και το μη μισθολογικό κόστος 
κατά 28,5%. Οι κλάδοι που σημείωσαν την δραματικότερη προσαρμογή ήταν ο τουρισμός (παροχή 
καταλύματος & εστίασης), η Δημόσια Διοίκηση και η Υγεία, ενώ ηπιότερη προσαρμογή σημειώθη-
κε στους κλάδους της Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των Τεχνών, διασκέδασης & ψυχαγωγίας 
και του Χονδρικού & λιανικού εμπορίου. Η προσαρμογή ήταν εντονότερη στον δημόσιο παρά στον 
ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα σημειώνεται υπέρ-συγκέντρωση των εργαζομένων σε χαμηλά 
μισθολογικά κλιμάκια, ενώ στον δημόσιο τομέα η πλειονότητα των εργαζομένων εντάσσεται στα με-
σαία μισθολογικά κλιμάκια. Η προσαρμογή που επιχειρήθηκε στην Ελλάδα, εστιασμένη καθώς ήταν 
στη μείωση (ακόμα και ονομαστικών) μισθών, άφησε σχεδόν ανέπαφη την (χαμηλή) παραγωγικό-
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στα δημοσιονομικά μεγέθη, το ΑΕΠ και την ανεργία, η κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας 
παραμένει πολύ αρνητική. Οι εργασιακοί και οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας μάλιστα αποκλίνουν 
όλο και περισσότερο από τους αντίστοιχους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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συγγραφέας: Σταύρος Π. Γαβρόγλου
Το παρόν κεφάλαιο, με επίκεντρο την παράδοξη συρρίκνωση της προσωρινής απασχόλησης στην 
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αποσαφηνίζονται οι εννοιολογικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην «ευελιξία» και την «επι-
σφάλεια» και ανάμεσα στις αντίστοιχες μεταβλητές «προσωρινή απασχόληση» και «ακούσια προ-
σωρινή απασχόληση» και παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών αυτών, σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, αναλύονται και παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωρι-
νής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, όπως ο βαθμός διάχυσης της προσωρινής απασχόλησης 
ανά κλάδο, ιδιωτικό-δημόσιο τομέα, ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, επάγγελμα, χώρα γέννησης, περι-
φέρεια και μερική-πλήρη απασχόληση. Τρίτον, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης, διαπιστώνεται ότι η μείωση της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα είναι αποτέ-
λεσμα της υποκατάστασης της συγκεκριμένης μορφής ευέλικτης απασχόλησης από άλλες, ταχέως 
αναπτυσσόμενες ευέλικτες μορφές απασχόλησης: μεταξύ 2010 και 2013 η μείωση της προσωρινής 
απασχόλησης κατά 22,9% είναι αποτέλεσμα της υποκατάστασής της από γοργά αυξανόμενες άλλες 
μορφές ευελιξίας, και συγκεκριμένα της μερικής απασχόλησης που αυξήθηκε κατά 46,6% και της 
υπερωριακής απασχόλησης που αυξήθηκε κατά 14,4%. Τέλος, εξετάζονται οι θεσμικοί παράγοντες 
για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις τείνουν να προσφεύγουν λιγότερο στην προσωρινή απα-
σχόληση ως μέσο επίτευξης ευελιξίας, και περισσότερο σε επισφαλείς εκδοχές της μερικής και της 
υπερωριακής απασχόλησης.

Κεφάλαιο 4: Η προσαρμογή του κόστους εργασίας στην περίοδο της κρίσης, 
συγγραφέας: Σταύρος Π. Γαβρόγλου
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση της εξέλιξης του κόστους εργασίας 

στην Ελλάδα από το β’ τρίμηνο 2010 έως το β’ τρίμηνο 2013. Εξετάζεται το κόστος εργασίας ανά 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά ιδιωτικό-δημόσιο τομέα, καθώς η κατανομή των μισθών 
στον κάθε τομέα. Η σύγκριση των εξελίξεων αυτών με αντίστοιχες της Ευρωζώνης αποκαλύπτει 
μεγάλη απόκλιση. Η μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας που συντελέστηκε στην Ελλάδα στο τε-
λευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, συνοδευόμενη από στασιμότητα στην παρα-
γωγικότητα της εργασίας, δεν είχε παρά μικρό αντίκτυπο στις εξαγωγικές επιδόσεις της ελληνικής 
οικονομίας, ενώ στο ίδιο διάστημα στις χώρες της Ευρωζώνης γενικότερα σημειώθηκε σημαντική 
αύξηση των εξαγωγών, με παράλληλη αύξηση του κόστους εργασίας αλλά και της παραγωγικότη-
τας. Η πορεία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού 
και του διεθνούς δανεισμού είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον κρίσιμο τομέα του κόστους ερ-
γασίας. Την περίοδο 2010-2013 ο δείκτης του συνολικού κόστους εργασίας ανά ώρα στο σύνολο της 
ελληνικής οικονομίας μειώθηκε κατά 18,7%, με το μισθολογικό κόστος να μειώνεται κατά 17,0% και 
το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας κατά 22,0%. Σε πραγματικές τιμές, το συνολικό κόστος 
εργασίας μειώθηκε κατά 25,2%, το μισθολογικό κόστος κατά 23,5% και το μη μισθολογικό κόστος 
κατά 28,5%. Οι κλάδοι που σημείωσαν την δραματικότερη προσαρμογή ήταν ο τουρισμός (παροχή 
καταλύματος & εστίασης), η Δημόσια Διοίκηση και η Υγεία, ενώ ηπιότερη προσαρμογή σημειώθη-
κε στους κλάδους της Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των Τεχνών, διασκέδασης & ψυχαγωγίας 
και του Χονδρικού & λιανικού εμπορίου. Η προσαρμογή ήταν εντονότερη στον δημόσιο παρά στον 
ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα σημειώνεται υπέρ-συγκέντρωση των εργαζομένων σε χαμηλά 
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στη μείωση (ακόμα και ονομαστικών) μισθών, άφησε σχεδόν ανέπαφη την (χαμηλή) παραγωγικό-
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τητα της εργασίας. Ίσως για αυτό, οι εξαγωγές δεν αντέδρασαν καθόλου εντυπωσιακά, σε αντίθεση 
με την Ευρωζώνη γενικότερα, όπου η αύξηση του κόστους εργασίας, συνοδευόμενη από αύξηση της 
παραγωγικότητας, είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αυξηθούν εντυπωσιακά. Εάν συνεχιστούν 
οι υφιστάμενες τάσεις, το κόστος εργασίας στην Ελλάδα θα πέσει και άλλο τα επόμενα δύο χρόνια, 
κατά 16,3%, αποκλίνοντας περαιτέρω από τα ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ η αύξηση των εξαγωγών θα 
παραμείνει ζητούμενο.

Κεφάλαιο 5: Εξέλιξη πλευρών των (ατομικών) εργασιακών σχέσεων στο 
διάστημα 2007-2012, μέσα από τις Ετήσιες «Εκθέσεις Πεπραγμένων» του 
ΣΕΠΕ σχετικά με τις «Εργατικές διαφορές», συγγραφέας: Απόστολος 
Χαρίσης
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η εξέλιξη ορισμένων πλευρών των ατομικών εργασιακών σχέσεων 

στην Ελλάδα στο διάστημα 2007-2012, σύμφωνα με πληροφορίες που δίνονται από τις Εκθέσεις 
Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και συγκεκριμένα από τις αναφορές 
για την εξέλιξη των εργατικών διαφορών. Οι «εργατικές διαφορές» ταξινομούνται σε ορισμένες 
κατηγορίες, όπως «καταγγελία σύμβασης εργασίας», «χρονικά όρια εργασίας», «δεδουλευμένα» 
(δηλαδή η καταβολή ήδη δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους), «ετήσια άδεια και επί-
δομα άδειας», «επίδομα γιορτών», «ισότητα» και ορισμένα άλλα θέματα. Από την εξέταση των πα-
ραπάνω στοιχείων προέκυψε ότι οι «εργατικές διαφορές» αυξήθηκαν στη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης, ενώ άλλαξε και η κατανομή τους, το μερίδιο της καθεμιάς μέσα στο σύνολο των εργατικών 
διαφορών. Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζουν οι περιπτώσεις της μη καταβολής δεδουλευμένων απο-
δοχών κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη και οι περιπτώσεις μη καταβο-
λής επιδομάτων άδειας και γιορτών (13ος και 14ος μισθός). Επίσης, η ανάλυση των στοιχείων δείχνει 
ότι η πλειονότητα του συνόλου των εργατικών διαφορών, των παραβάσεων και παραβιάσεων της 
εργατικής νομοθεσίας εντοπίζεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους. Με βάση την ανάλυση 
της εξέλιξης των εργατικών διαφορών, αριθμητικά και δομικά, σχηματίζεται μια εικόνα για την πο-
ρεία των εργασιακών σχέσεων στη διάρκεια της κρίσης.

Κεφάλαιο 6: Εξέλιξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο διάστημα 2007-2012 
μέσα από τις εκθέσεις του ΣΕΠΕ, συγγραφέας: Απόστολος Χαρίσης
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η παρακολούθηση της εξέλιξης των μορφών ευέλικτης απασχό-

λησης, για τα έτη 2007-2012, όπως αυτή παρουσιάζεται στις «Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων» 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και συγκεκριμένα η μερική απασχόληση, η εκ πε-
ριτροπής απασχόληση, η απασχόληση με σύμβαση έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η 
απασχόληση με φασόν. Παρακολουθείται ακόμη και η εξέλιξη των μετατροπών συμβάσεων ερ-
γασίας (από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση και το αντίστροφο) που ξεκίνησε να 
καταγράφεται από το 2009. Από την εξέταση και ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι κυρίαρχη 
θέση στην ευέλικτη εργασία κατέχει η μερική απασχόληση, ενώ την πιο μεγάλη αύξηση στα χρό-
νια της κρίσης παρουσιάζει η εκ περιτροπής απασχόληση. Αντίθετα, η απασχόληση μέσω σύμβα-
σης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μειώνεται διαρκώς στην πορεία κλιμάκωσης της κρίσης, με 
τάση να εκμηδενιστεί σχεδόν. Από την ανάλυση των στοιχείων σχετικά με τις μετατροπές συμβά-
σεων εργασίας προκύπτει ότι συντελείται στα χρόνια της κρίσης μια μεγάλη αλλαγή της συνολι-
κής κατανομής της μισθωτής εργασίας σε πλήρη και ευέλικτη. Στο κείμενο παρουσιάζεται και η 
κλαδική κατανομή των μορφών ευελιξίας που καταγράφονται και η εξέλιξή της στο εξεταζόμενο 
χρονικό διάστημα.
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Κεφάλαιο 7: Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα κατά το 2013, συγγραφέας: Παναγιώτης Κυριακούλιας 
Στο κεφάλαιο αυτό και σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις,  καταγράφεται η γενική εικόνα της 

αγοράς εργασίας στην Ε.Ε. και αναλύεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή των πολιτικών και μέτρων της 
Ε.Ε. στα πεδία της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται για 
τις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, την προσπάθεια ενδυνάμωσης της κοινωνικής 
διάστασης της ΟΝΕ και τις πολιτικές καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, ενώ παρουσιάζονται 
οι ευρωπαϊκές εξελίξεις καθώς και οι εξελίξεις στα επιμέρους κράτη – μέλη της Ε.Ε. με έμφαση στα 
πεδία του εργατικού δικαίου, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου. Ως 
προς τις εθνικές εξελίξεις, το κεφάλαιο καταγράφει αναλυτικά τις δεσμεύσεις του Μνημονίου για το 
έτος 2013 (μεταρρύθμιση του συστήματος διαμόρφωσης των μισθών, μείωση του μη μισθολογικού 
εργασιακού κόστους, καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας, περαιτέρω μεταρρύθμιση της εργατικής 
νομοθεσίας) και παρουσιάζει τις αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Τέλος, γί-
νεται μια επισκόπηση των εξελίξεων στο μέτωπο των Εθνικών Συλλογικών Διαπραγματεύσεων για 
την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και της εν γένει πορείας 
του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας κατά το έτος 2013.  

Κεφάλαιο 8: Η ηθική/ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, 
συγγραφέας: Μαρία-Χριστίνα Τσιάμα
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης αναγνωρί-

ζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της 
εργασίας. Περιγράφεται σαν μια επίμονη, μακροχρόνια, σταδιακά αυξανόμενη επιθετική συμπερι-
φορά, εκ μέρους ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων, η οποία στρέφεται συστηματικά εναντίον ενός ή 
περισσοτέρων προσώπων. Πολλές μελέτες επισημαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ηθικής πα-
ρενόχλησης στα άτομα, τις επιχειρήσεις, τις οικογένειες των θυμάτων και την κοινωνία στο σύνολό 
της. Η ηθική παρενόχληση έχει το δυναμικό να βλάψει την σωματική και συναισθηματική υγεία του 
ατόμου-στόχου και να υπονομεύσει τα εργασιακά του συμφέροντα. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι 
συνδέεται με την αύξηση των απουσιών και της επιθυμίας για αποχώρηση από την εργασία καθώς 
και με τη μείωση της δέσμευσης στην επιχείρηση, της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. 
Πολυπληθείς έρευνες υποστηρίζουν ότι η ηθική παρενόχληση είναι το αποτέλεσμα της δυναμικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ατόμων και των οργανω-
σιακών και ψυχοκοινωνικών πλευρών του εργασιακού περιβάλλοντος. Προκειμένου η διοίκηση να 
προστατέψει τους εργαζόμενους από την ηθική παρενόχληση πρέπει να αναθεωρήσει εκείνες τις 
πρακτικές που μπορεί να ευνοούν άμεσα ή έμμεσα την εμφάνισή της, να αναγνωρίσει την ανάγκη 
αλλαγής κουλτούρας στον εργασιακό χώρο και να υιοθετήσει ξεκάθαρες πολιτικές ενάντια στην 
ύπαρξή της.

Κεφάλαιο 9: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, συγγραφέας: Κωνσταντίνα 
Μπασκόζου
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καλούνται (ανάμεσα σε 

άλλα) να στοχεύσουν σε μεταρρυθμίσεις τέτοιες που να προάγουν τη συμμετοχή στην αγορά εργα-
σίας, να μειώνουν την ανεργία, να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να καταπολεμήσουν την 
φτώχεια. Οι εξειδικευμένες πολιτικές και μέτρα για την απασχόληση που υιοθετούνται από τα κράτη 
μέλη μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

1) ενίσχυση και αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων 
(συστήματα ΣΕΚ, Διά Βίου Μάθησης, προώθηση κινητικότητας, κ.λπ.) 
2) επιδοματική ενίσχυση και ποικίλα συστήματα παροχών σε ανέργους ή/και εν γένει ευπαθείς 

ομάδες, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κοινωνικών συνεπειών της ανεργίας (παθητικές πολιτι-
κές) 
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3) προσπάθεια αντιστοίχισης προσφοράς-ζήτησης, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επιδότηση δημι-
ουργίας θέσεων εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν την ανεργία (ενερ-
γητικές πολιτικές). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συνοπτική ιστορική βιβλιογραφική αποτύπωση των 
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ), καταγραφή των ελληνικών ΕΠΑ όπως διαχειρίζονται 
από τον εθνικό φορέα τον ΟΑΕΔ, ενώ στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου παρουσιάζεται εκτενώς 
μια καλή πρακτική από το Βέλγιο, τα service vouchers (κουπόνια υπηρεσιών).

Κεφάλαιο 10: Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: Μεγάλες προσδοκίες, 
φτωχά αποτελέσματα, συγγραφέας: Χρύσα Παϊδούση
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια κριτική ανασκόπηση του τοπίου της συνεχιζόμενης επαγγελ-

ματικής κατάρτισης κατά το 2013. Παρουσιάζονται και αναλύονται τρεις σημαντικές όψεις των εξε-
λίξεων: α) σε θεσμικό επίπεδο, β) σε επίπεδο χρηματοδότησης προγραμμάτων κατάρτισης από τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια και γ) σε επίπεδο συμμετοχής του πληθυσμού 15+ στα προγράμματα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης. Από την προσέγγιση αυτή διαπιστώνεται ότι το κεντρικό ζήτημα των πολιτικών 
και των υλοποιούμενων προγραμμάτων κατά το προηγούμενο έτος ήταν τα υψηλά ποσοστά νεανι-
κής ανεργίας και η συμβολή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - «μαθητείας», στην 
ανάσχεσή της. Επίσης, συμπεραίνεται ότι παρότι υπήρξαν, και αυτή τη χρονιά, σημαντικές θεσμικές 
εξελίξεις και παρότι συνεχίσθηκε και εντάθηκε η χρηματοδότηση προγραμμάτων για κατάρτιση, τα 
αποτελέσματα ως προς τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στις ενέργειες κατάρτισης, ήταν 
πενιχρά. Το κυρίαρχο «διακύβευμα» που παραμένει είναι η αποφασιστική αύξηση της συμμετοχής 
των ενηλίκων στις ενέργειες κατάρτισης με ταυτόχρονη βελτίωση της απασχολησημότητας των κα-
ταρτιζομένων, εργαζομένων και ανέργων.

Κεφάλαιο 11: Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: ζητήματα 
εφαρμογής του στην Ελλάδα, συγγραφέας: Χρύσα Παϊδούση
Το κεφάλαιο αυτό, που αποτελεί μερική αναδημοσίευση μελέτης που εξέδωσε το ΕΙΕΑΔ, σχετι-

κά με το «Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης», επικεντρώνεται σε οκτώ βασικά σημεία-
παραμέτρους που εγείρει η εφαρμογή, του γερμανικής έμπνευσης μοντέλου, στην Ελλάδα. Μέσα 
από την ανάλυση των παραμέτρων αυτών αναδεικνύονται  τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής του, όπως,  η δομή και το μέγεθος της ελληνικής οικονο-
μίας, η αποδοχή του δυϊκού συστήματος από τους εμπλεκόμενους εταίρους (επιχειρήσεις, κράτος, 
εργαζόμενοι-εκπαιδευόμενοι), η χρηματοδότησή του, η σχολική διαρροή, η απορρόφηση των απο-
φοίτων στην αγορά κ.λπ. Παράγοντες οι οποίοι έχουν αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη του απώτε-
ρου στόχου που είναι η ανάσχεση της νεανικής ανεργίας σε μια χώρα, την Ελλάδα, που καταγράφει 
το υψηλότερο ποσοστό από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Κεφάλαιο 12: Αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, συγγραφέας: 
Ολυμπία Καμινιώτη
Σε περιόδους όπως η σημερινή διαπιστώνεται έντονα η ανάγκη του επαγγελματικού προσανατο-

λισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας λόγω των έντονων δυσκολιών ένταξης και εξέλιξης 
στην αγορά εργασίας. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η συμβουλευτι-
κή σταδιοδρομίας παράλληλα συνεργεί με σειρά άλλων πολιτικών που στοχεύουν στην προσωπική 
ανάπτυξη και την εργασιακή και κοινωνική ένταξη. Χωρίς να μπορεί να αντισταθμίσει τα προβλή-
ματα της κρίσης που οδηγούν στην ανεργία, λόγω της έλλειψης επαρκών θέσεων εργασίας, η συμ-
βουλευτική σταδιοδρομίας διευκολύνει τη μετάβαση του ατόμου στην αγορά εργασίας και μπορεί 
να αποτελέσει μια διά βίου διαδικασία με θετικά αποτελέσματα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας περιλαμβάνει εύρος δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενίσχυ-
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ση της αυτογνωσίας του ατόμου, στην πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και το καλύτερο δυ-
νατό συνδυασμό των ατομικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας. 
Διερευνά τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες, την αυτοεκτίμηση του συμβουλευόμενου σε διάφορους 
τομείς και τις επαγγελματικές αξίες του ατόμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξή του στην 
αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους φορείς συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 
σε διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθούνται και σε αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα αυτό 
από διάφορες χώρες.  



xvi

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ση της αυτογνωσίας του ατόμου, στην πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και το καλύτερο δυ-
νατό συνδυασμό των ατομικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας. 
Διερευνά τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες, την αυτοεκτίμηση του συμβουλευόμενου σε διάφορους 
τομείς και τις επαγγελματικές αξίες του ατόμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξή του στην 
αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους φορείς συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 
σε διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθούνται και σε αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα αυτό 
από διάφορες χώρες.  

xvii

Labour and Employment in Greece
Annual Report 2013

Summary

The Yearly Report of the NILHR is being published for the second 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 person in the subject. The themes covered in this publication range from 
developments in the basic characteristics of the labour market to more specialized issues relevant to 
employment or unemployment figures; in addition, some relevant policy issues are covered in the 
current publication. The abstracts of the chapters follow.  

Chapter 1: The macroeconomic framework in 2014: a reading and 
interpretation, Platon Tinios
The year 2013 was the sixth consecutive recession year. In such a crisis, in order for the 

interpretation not to leave gaps, it must transcend the boundaries of a narrowly macroeconomic 
narrative. Macroeconomic adjustment is nearing its end, making 2014 a possible turning-point. For 
an effective exit strategy to transpire, an answer must be found to a triple deficit: a fiscal deficit, 
an external deficit and a competitiveness deficit. Adjustment within the Eurozone constitutes a 
demanding project, which places implementation to central stage, given that the programme as 
ultimately implemented was at some distance from that originally planned. The interplay of objectives, 
implementation and reactions explains programme dynamics and can interpret the timeline of the 
crisis. The examination of the macroeconomic situation concludes that 2014 could mark a new viable 
trajectory. Whether this optimism is justified depends on progress on three fronts: the external 
balance, the fiscal situation and in social policy. Finding the exit from the crisis will ultimately be a 
test of governance capacity.

Chapter 2: Characteristics and developments in the labour market in Greece 
and the European Union, Olympia Kaminioti
After six years of recession, the economic and labour market data in Greece show the first signs 

of a weak recovery. The labour force participation rate continues to maintain low compared to the 
European average. Employment growth rates in recent years at European level remain very low. 
In 2012 the largest reduction in employment change was recorded in Greece, while in the past few 
quarters deceleration of the declining in employment is noted. In Greece, the secondary sector has 
been hit the hardest by the crisis, while the primary sector shows the highest resilience. In 2012 
the average unemployment rate in the EU was 10.5%, showing a slight upward trend since 2009. 
The differences between Member States are striking. In Germany, Austria, the Netherlands and 
Luxembourg the labour force is facing unemployment rates of around 5%, while in Greece and Spain 
¼ of the  labour force is hit by unemployment for the period 2003-2012. The percentage of the 
population in households without anyone working is strongly associated with poverty and the risk of 
social exclusion, as jobless households lack the basic source of income. Greece is characterized by the 
highest rate in the EU in 2012. Unemployment among young people in the European Union in 2012 
was 23%, ranging from 8.1% in Germany to 55.3% in Greece. The percentage of Greek young people 
not engaged in employment, education or training was significantly closer to the European average 
in 2008. Then there is a significant deviation, which is constantly expanding. Overall, despite the 
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initial positive samples in financial terms, GDP and unemployment, the situation in the Greek labor 
market remains very negative. The employment and economic indicators of Greece even diverge 
more and more from the indices of the European Union.

Chapter 3: The mysterious decrease of temporary employment, Stavros P. 
Gavroglou
This chapter attempts to explain the paradoxical shrinking of temporary employment in the 

Greek economy since 2010, through a broader investigation of the development of flexibility and 
precariousness. First, after clarifying the conceptual similarities and differences between “flexibility” 
and “precariousness” and  between the respective variables “temporary employment” and “involuntary 
temporary employment”, the evolution of these magnitudes is presented, at the national and the 
international level. Second, the main characteristics of temporary employment in Greece are analyzed 
and presented, such as the degree of diffusion of temporary employment by branch, by private-
private sector, age, gender, education, occupation, country of birth, region and part-time/full-time 
employment. Third, within a broader framework of flexible forms of employment, it is found that 
the shrinking of temporary employment in Greece is the outcome of the substitution of this form of 
flexible employment with other, rapidly growing forms of flexible employment: between 2010 and 
2013 the reduction of temporary employment by 22,9% is the outcome of its substitution with part-
time employment that rose by 46,6% and overtime work that rose by 14,4%. Lastly, it examines the 
institutional factors that facilitate the tendency of Greek companies to make less use of temporary 
employment as a means of achieving flexibility, in favor of precarious versions of part-time and 
overtime employment. 

Chapter 4: The adaptation of labour cost during the crisis, Stavros P. 
Gavroglou
This chapter presents and analyzes the evolution of labour costs in Greece from the 2nd quarter 

of 2010 to the 2nd quarter of 2013, largely on the basis of data from Eurostat’s Labour Cost Index. It 
investigates labour costs by economic activity and by private-public sectors, as well as the distribution 
of wages therein. Comparison of these developments with respective ones in the euro zone (EU-17) 
reveals a great disparity. The major reduction of labour costs that took place in the Greek economy 
during the last period, and especially in the public sector, was accompanied by the stagnation of labour 
productivity, and has so far had but a minor impact on the export performance of the Greek economy; 
during the same period, euro zone’s exports increased significantly, as did its labour costs as well as its 
labour productivity. The path of adaptation of the Greek economy to the requirements of international 
competition and international lending had impressive results on the critical factor of labour costs. 
During 2010-2013 the index of total labour costs per hour in the total of the Greek economy was reduced 
by 18.7%, with wage costs declining by 17.0% and non-wage labour costs per hour by 22.0%. In real 
terms, total labour costs per hour were reduced by 25.2%, with wage costs declining by 23.5% and non-
wage labour costs by 28.5%. The sectors experiencing the most dramatic adaptation were the Tourism 
(accommodation & food services), Public administration and Human health & social work activities, 
while the adaptation was milder in Real estate activities, and Arts, entertainment & recreation and 
in Wholesale & retail trade. Adaptation was more intensive in the public rather than in the private 
sector. In the private sector there is an over-concentration of workers at the low end of the wage scale, 
while in the public sector the majority of workers are positioned at the middle of the wage scale. The 
adaptation that was attempted in Greece, focused as it was on the reduction of (even nominal) labour 
costs, left (low levels of) labour productivity almost intact. This is perhaps why exports did not respond 
impressively at all; by contrast, in the euro zone as a whole, increases in labour costs, accompanied by 
increases in labour productivity, helped increase exports quite impressively. If current trends continue, 
labour costs in Greece will continue to fall in next two years, by 16.3%, diverging further from European 
levels, while the needed rise in exports will remain elusive.



xviii

ANNUAL REPORT 2013

initial positive samples in financial terms, GDP and unemployment, the situation in the Greek labor 
market remains very negative. The employment and economic indicators of Greece even diverge 
more and more from the indices of the European Union.

Chapter 3: The mysterious decrease of temporary employment, Stavros P. 
Gavroglou
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and “precariousness” and  between the respective variables “temporary employment” and “involuntary 
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private sector, age, gender, education, occupation, country of birth, region and part-time/full-time 
employment. Third, within a broader framework of flexible forms of employment, it is found that 
the shrinking of temporary employment in Greece is the outcome of the substitution of this form of 
flexible employment with other, rapidly growing forms of flexible employment: between 2010 and 
2013 the reduction of temporary employment by 22,9% is the outcome of its substitution with part-
time employment that rose by 46,6% and overtime work that rose by 14,4%. Lastly, it examines the 
institutional factors that facilitate the tendency of Greek companies to make less use of temporary 
employment as a means of achieving flexibility, in favor of precarious versions of part-time and 
overtime employment. 

Chapter 4: The adaptation of labour cost during the crisis, Stavros P. 
Gavroglou
This chapter presents and analyzes the evolution of labour costs in Greece from the 2nd quarter 

of 2010 to the 2nd quarter of 2013, largely on the basis of data from Eurostat’s Labour Cost Index. It 
investigates labour costs by economic activity and by private-public sectors, as well as the distribution 
of wages therein. Comparison of these developments with respective ones in the euro zone (EU-17) 
reveals a great disparity. The major reduction of labour costs that took place in the Greek economy 
during the last period, and especially in the public sector, was accompanied by the stagnation of labour 
productivity, and has so far had but a minor impact on the export performance of the Greek economy; 
during the same period, euro zone’s exports increased significantly, as did its labour costs as well as its 
labour productivity. The path of adaptation of the Greek economy to the requirements of international 
competition and international lending had impressive results on the critical factor of labour costs. 
During 2010-2013 the index of total labour costs per hour in the total of the Greek economy was reduced 
by 18.7%, with wage costs declining by 17.0% and non-wage labour costs per hour by 22.0%. In real 
terms, total labour costs per hour were reduced by 25.2%, with wage costs declining by 23.5% and non-
wage labour costs by 28.5%. The sectors experiencing the most dramatic adaptation were the Tourism 
(accommodation & food services), Public administration and Human health & social work activities, 
while the adaptation was milder in Real estate activities, and Arts, entertainment & recreation and 
in Wholesale & retail trade. Adaptation was more intensive in the public rather than in the private 
sector. In the private sector there is an over-concentration of workers at the low end of the wage scale, 
while in the public sector the majority of workers are positioned at the middle of the wage scale. The 
adaptation that was attempted in Greece, focused as it was on the reduction of (even nominal) labour 
costs, left (low levels of) labour productivity almost intact. This is perhaps why exports did not respond 
impressively at all; by contrast, in the euro zone as a whole, increases in labour costs, accompanied by 
increases in labour productivity, helped increase exports quite impressively. If current trends continue, 
labour costs in Greece will continue to fall in next two years, by 16.3%, diverging further from European 
levels, while the needed rise in exports will remain elusive.
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Summary

Chapter 5: Labour relations’ developments in the period 2007-2012, based on 
the “Yearly Reports of SEPE about “Labour dispute”, Apostolos Charissis
In this chapter we follow the development of certain aspects of individual labour relations in 

Greece in 2007-2012, according to information given by the Annual Reports of the Hellenic Labour 
Inspectorate (SEPE), and specifically, reports on the progress of labour disputes. The “labour disputes” 
are classified into categories such as “notice of termination”, “timeouts work”, “payment of accrued 
salary”, “annual leave and holiday pay”, “holiday allowance”, “gender equality in the workplace” and 
other relevant matters. The aforementioned data showed that, “labour disputes” increased during 
the economic crisis; moreover, the share of each type of dispute in the total category has changed. 
Great increase was identified, in cases of “non-payment” of accrued salaries, especially if we take 
into account the non-payment of annual leave (holiday payments and the so-called “13th and 14th 
salaries”). Also, the examination of data shows that the majority of labour disputes, infringements 
and violations of labour laws were identified in specific economic sectors. Based on the analysis of 
the evolution of labour disputes, quantitative and qualitative, a picture of the state of labour relations 
during the crisis in Greece, is formed.

Chapter 6: Developments in flexible forms of employment in the period 2007-
2012 based on SEPE reports, Apostolos Charissis
This chapter attempts to monitor the development of flexible forms of employment, between 2007-

2012, as presented in the Annual Reports of the Labour Inspectorate (SEPE) namely part-time, job 
rotation, employment on temporary contract, independent work or supply services. Furthermore, it 
attempts to monitor the evolution of conversion contracts (from full to part-time or job rotation and 
vice versa) started to be recorded since 2009. Part time is an important form of flexible employment; 
work rotation shows the biggest increase in the years of the Greek economic crisis. In contrast, 
contracted employment service shows a steady decrease in the course of the crisis. An analysis of the 
data on the conversion of labour relations that occurs in the same years, showed a great change in 
the overall distribution of full and flexible paid employment. The text and figures present the sectoral 
distribution of recorded forms of flexible employment and there development between 2007-2012.

Chapter 7: The developments in labour relations in Europe and in Greece 
during 2013, Panagiotis Kyriakoulias
As regards the European developments, the chapter briefly reviews the general situation in the 

EU labour market field, and analyses the implementation of basic policies and measures of the EU in 
the areas of employment and labour relations. Special references are made to the policies combating 
youth unemployment, the effort to reinforce the social dimension of the EMU and the policies to 
combat undeclared work. Also a special presentation is made on the European as well as the EU 
member states developments as regards labour law, collective bargaining and social dialogue. As to 
the national industrial relations developments, the chapter reports on the  major commitments of 
the Memorandum for the year 2013 (reform of the system of wage formation, reducing non -wage 
labor costs, combating undeclared work, further reform of labour legislation) and the corresponding 
legislative initiatives of the Greek government. Finally, an overview is given of the National Collective 
Bargaining developments leading to the signing the National General Collective Labour Agreement 
(NGCA) and of the overall development of the social dialogue in Greece during 2013.

Chapter 8: Workplace bulling, Maria-Christina Tsiama
During the past decades bullying has being increasingly recognized as a prevalent problem in 

contemporary working life. Workplace bullying is seen as persistent, long lasting, escalated aggression, 
systematically targeted towards one or more individuals by one individual or a group. Several studies 
points out the serious negative effects bullying may have on individuals, organizations, families of the 
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victims and society as a whole. Bullying has the potential to damage target’s physical and emotional 
health and undermine their professional interests. In addition it has been shown to be associated with 
higher absenteeism and intend to leave the organization and decreased commitment, productivity and 
efficiency. Various researches support the view that bullying is the result of a dynamic interaction of 
various factors ranging from personality traits to organizational and psychosocial work environment 
aspects. In order to protect employees from bullying, management must reconsider those practices 
which may foster directly or indirectly to its occurrence, recognize the need to change the culture of 
the workplace and develop clear company policies against it. 

Chapter 9: Active labour market policies, Konstantina Baskozou
As part of the Strategy “ Europe 2020 “, the Member States are called (among other things) to 

target such reforms that will promote labour market participation, reduce unemployment, promote 
social inclusion and combat poverty. Specific policies and measures for employment adopted by the 
Member States can be categorized as follows :

1) enhance and upgrade the skills of workers (CVT systems, Lifelong Learning, promoting mobility, 
etc.)

2) aid for allowance and various benefit schemes for unemployed and/or generally vulnerable 
groups in order to minimize the social consequences of unemployment (passive labour policies)

3) trying to match supply and demand, skills upgrading and job creation subsidy to tackle the 
causes of unemployment (active labour policies). This study is a concise historical literature charting 
on Active Labour Market Policies (ALMP), recording of Greek ALMP as administered by the 
competent national Employment Agency - OAED, while the final chapter presents a thoroughly good 
practice from Belgium, the so called “service vouchers”.

Chapter 10: Continuing vocational training: great expectations, poor results, 
Chryssa Paidoussi
In this chapter, a critical review on the subject of continuing vocational training in 2013 is 

attempted. Three important aspects of the evolution of continuing vocational training are presented 
and analysed: a) the institutional aspect, b) the financing of training programs by European funds and 
c) the percentage of participation of population of 15+ on vocational training programs. This approach 
reveals that last year the major issue, was youth unemployment and the possible contribution of 
vocational education and training- “apprenticeship” in order to bring it to halt. It is also concluded 
that although this year significant institutional developments took place and despite continued and 
intensified funding for training programs, there was no increase in participation in the training 
seminars. The most significant challenge that remains is the decisive increase of participation in 
training courses while improving the employability of workers and the unemployed.

Chapter 11: Dual vocational training system (DVT): Implementation issues in 
Greece, Chryssa Paidoussi
This chapter, which is partly a republication of an EIEAD study, on the “dual system of vocational 

education”, focuses on eight key points raised by the application of the German-inspired model, 
in Greece. Through this analysis, issues highlighted to be taken into account when designing the 
application strategy of the system, such as the structure and the size of the Greek economy, the 
acceptance of the dual system between the involved partners (social partners, stakeholders, trainees), 
the system funding, the dropout problem, labour market absorption of DVT graduates etc. These 
factors may play a decisive role in achieving the ultimate goal, which is halting youth unemployment 
in Greece, that registers the highest rate among EU members States.
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xxi

Summary

Chapter 12: Effective practices in vocational guidance and career counseling, 
Olympia Kaminioti
In times like today the need of vocational guidance and career counseling is becoming more 

obvious than at other times due to the intense difficulties of entering and advancing in the labour 
market. Career guidance can be extremely helpful in dealing with difficulties in entering or re-
entering the labour market while it provides synergies to a number of other policies aiming at personal 
development and employment and social inclusion. Without being able to overcome the causes of 
the crisis and the lack of available positions, it can facilitate labour integration and reintegration; 
it could be a life long process with positive outcomes both at the personal and social level. Career 
guidance includes a range of activities aimed at increasing self-awareness of the individual, providing 
information on the labour market and the best possible combination of individual characteristics to 
labour market needs. It explores the interests, the abilities, the self-esteem and the work values   of 
the individual, to provide help in his/her effective integration in the labour market. This chapter 
refers to career guidance providers, discusses the various approaches followed and highlights some 
effective practices in this field from various countries.
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1Το μακροοικονομικό πλαίσιο το 2014 : 
Μια ανάγνωση και ερμηνεία

Πλάτων Τήνιος
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1 ΕΙΣαγωγή

Τ ο 2013 ήταν για την Ελλάδα το έκτο 
συνεχόμενο έτος ύφεσης. Η βαθειά 
οικονομική κρίση που άρχισε το 2008 

ήταν σε εξέλιξη, τροφοδοτούμενη όμως και 
από κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις στο 
εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της χώρας. 
Σε μια κρίση τέτοιας διάρκειας και τέτοιου βά-
θους, μια ανάλυση που παρέμενε εντός των 
συντεταγμένων μιας στενά μακροοικονομικής 
ανάγνωσης θα άφηνε πολλά κενά κατανόησης, 
ερμηνείας εξελίξεων αλλά και χαρτογράφησης 
εναλλακτικών επιλογών. Για να μπορεί να ερ-
μηνευτεί η δυναμική των πραγμάτων, απαι-
τείται να γίνουν κατανοητές οι κοινωνικές και 
πολιτικές αιτίες της κρίσης, αλλά και με ποιον 
τρόπο αυτές επιστρέφουν, αλλάζοντας τα οι-
κονομικά δεδομένα και την οικονομική πολιτι-
κή. Η παρατήρηση αυτή έχει γενική εφαρμο-
γή, αλλά έχει κατά μείζονα λόγο σημασία στα 
αντικείμενα που πραγματεύεται ο τόμος αυτός, 
δηλαδή τις προοπτικές ανάπτυξης και ό,τι ση-
μαίνουν αυτές για την απασχόληση. 

Η επισκόπηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή 
κατά την οποία η (μακρο) οικονομική προσαρ-
μογή είναι πλησιέστερα στο τέλος παρά στην 
αρχή. Παρά ταύτα, το περίγραμμα των κοινω-
νικών προεκτάσεων δεν είναι ακόμη σαφές και 
θα μπορούσαν να υπάρχουν εξελίξεις σε πολλές 
και διαφορετικές κατευθύνσεις. Η προσπάθεια 
του κεφαλαίου αυτού, πέραν μιας γενικότερης 
επισκόπησης είναι να αναλύσει τους παράγο-
ντες που θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στο μέλ-
λον αλλά και να σηματοδοτήσει επερχόμενα 
σημεία καμπής. Ο λόγος είναι διττός: αφενός 
για να γίνει κατανοητή η κρίση στο σύνολό της 
(που δεν είναι μόνο, ούτε κυρίως οικονομική). 
Αφετέρου δε εξαιτίας της παρατήρησης ότι 
οι κρίσεις, όσο και αν είναι επώδυνες, αποτε-

λούν και ευκαιρίες ανανέωσης και θεμελίωσης 
νέων εξελίξεων1. Η ιστορική εξέταση μεγάλων 
οικονομικών κρίσεων αποκαλύπτει τον ρόλο 
τους στην ανανέωση και τη συνολικότερη 
ανασυγκρότηση. Το κρίσιμο σημείο όμως εί-
ναι ότι αυτή η ανασυγκρότηση εμφανίζεται με 
ευκρίνεια μόνον εκ των υστέρων. Καθ’ όλο το 
διάστημα κατά το οποίο βιωνόταν η κρίση, οι 
απαρχές του νέου επισκιάζονταν από τον σχο-
λιασμό της καθημερινότητας των εξελίξεων. 
Είναι σημαντικό, συνεπώς, να προσπαθούμε 
να ξεχωρίζουμε τα δενδρύλλια του αναδυόμε-
νου νέου δάσους ανάμεσα στις ενδείξεις της 
καταστροφής που περνάει. 

Το κείμενο αυτό αρχίζει εξετάζοντας τα αί-
τια της κρίσης, ερμηνεύοντάς την πρωτίστως 
ως κρίση παραγωγής. Αυτό προδιαγράφει και 
τη στρατηγική εξόδου, αφού πρέπει να βρεθεί 
πειστική και διατηρήσιμη απάντηση στα τρι-
πλό έλλειμμα – το δημοσιονομικό, το εξωτερι-
κό και της ανταγωνιστικότητας. Η επιλογή της 
στρατηγικής της αναπροσαρμογής εντός της 
ζώνης του ευρώ έθεσε τις επιταγές υλοποίη-
σης ενός ιδιαίτερα σύνθετου και απαιτητικού 
προγράμματος. Οι δυσκολίες εφαρμογής του 
προγράμματος που είχε επιλεγεί αναγάγουν 
τη σημασία της υλοποίησης στο κέντρο της 
σκηνής αφού η ισορροπία του προγράμμα-
τος που τελικά εφαρμόστηκε απείχε από αυτό 
που αρχικά επιλέχτηκε σε σημαντικά σημεία. 
Έχοντας περιγράψει την αλληλεπίδραση στό-
χων, υλοποίησης και αντιδράσεων, η δεύτερη 

1 Αυτή είναι και η βάση της θεωρίας εξέλιξης του 
Schumpeter –όπου η ‘δημιουργική καταστροφή’ προα-
παιτεί την καταστροφή του παλαιού για να αναδυθεί το 
νέο. Οι Acemoglu και Robinson (2013) δίδουν έμφαση 
στη διακυβέρνηση και τη συνεκτική διοίκηση ως τον 
κρίσιμο παράγοντα που εξηγεί τις μακροχρόνιες διαφο-
ρές μεταξύ κρατών. 
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ενότητα τελειώνει προτείνοντας ένα χρονο-
λόγιο της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, το 2013 
εμφανίζεται ως ένα κρίσιμο έτος για την υλο-
ποίηση της στρατηγικής που θέτει τη χώρα στο 
μεταίχμιο της μετά Μνημόνιο εποχής. Η τελευ-
ταία ενότητα, εξετάζοντας τη γενική μακροοι-
κονομική κατάσταση καταλήγει ότι το 2014 θα 
είναι έτος καμπής και ότι μπορεί να αποτελέσει 
την έναρξη μιας βιώσιμης θετικής πορείας. Το 
κατά πόσον η αισιόδοξη αυτή ανάγνωση δεν 
θα ανατραπεί, εστιάζεται σε τρία πεδία: στην 
εξωτερική ισορροπία, στα δημοσιονομικά και 
στην κοινωνική πολιτική. Η Ελλάδα το 2014 θα 
βρίσκεται ‘επί ξυρού ακμής’. Το αν βρούμε την 
έξοδο από την κρίση εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τις ικανότητες διακυβέρνησης. Δηλαδή 
από τις ικανότητες των οποίων η έλλειψη μας 
βύθισε στην κρίση. 

2 ή ΟΙκΟνΟΜΙκή δυναΜΙκή ΤήΣ 
ΕΠΟχήΣ ΤήΣ κΡΙΣήΣ
Οι εξελίξεις του 2013 δεν μπορούν να γίνουν 

κατανοητές αν δεν τοποθετηθούν στο ευρύτε-
ρο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης 
της κρίσης. Από το 2010 καταβάλλονται προ-
σπάθειες υλοποίησης μιας στρατηγικής που 
υποβάλλεται από τη διάγνωση των αιτιών του 
προβλήματος για την αναπροσαρμογή εντός 
της ευρωζώνης. Ο ρυθμός και η ταχύτητα προό-
δου του προγράμματος, τα μέτρα που το συνα-
παρτίζουν αλλά και οι προσαρμογές που έγιναν 
στην πορεία δεν ήταν εξ αρχής προδιαγεγραμ-
μένες ούτε σχεδιάστηκαν με τον τρόπο που 
τελικά εφαρμόστηκαν. Συνεπώς έχει σημασία 
να κατανοήσουμε την εξέλιξη της οικονομικής 
πολιτικής ως το αποτέλεσμα μιας δυναμικής 
διαδικασίας, όπου οι επιδιώξεις αντιμετωπί-
ζουν διοικητικούς περιορισμούς, απρόοπτες 
συνέπειες και αντιδράσεις που καταλήγουν σε 
αναθεωρήσεις της τακτικής προκειμένου να 
διατηρηθεί η κεντρική στρατηγική στόχευση. 
Σημαντικό σημείο στον μηχανισμό και πιθα-
νή αιτιολόγηση παρεκκλίσεων είναι ο τρόπος 
αντίληψης και ερμηνείας των εξελίξεων από 
τον σχολιασμό που συχνά έπαιξε το τελευταίο 
διάστημα αυτόνομο ρόλο.  

Σε μακροοικονομικούς όρους η Ελλάδα στην 
αρχή της κρίσης βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα 
‘τριπλό έλλειμμα’ (Χριστοδουλάκης 2012): Μια 
κρίση χρέους που οφειλόταν σε διαρθρωτικά 
δημοσιονομικά ελλείμματα. Ένα εξίσου χαίνον 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών 

που οφειλόταν σε χρόνιο έλλειμμα ανταγωνι-
στικότητας. Το τελευταίο, υπό μια έννοια, ήταν 
πιο βασικό αφού αποτελούσε τη γενεσιουργό 
αιτία των άλλων ελλειμμάτων.2 Σε μια τέτοια 
κατάσταση, η λύση που θα προέκριναν τα εγχει-
ρίδια μακροοικονομίας θα ήταν μια προσαρμο-
γή του παραγωγικού ιστού με βασικό εργαλείο 
μια υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Το ότι 
η Ελλάδα από το 2001 είχε το ευρώ ως νόμι-
σμα απέτρεπε αυτή την λύση – η αποτροπή της 
οποίας έμοιαζε σε (υπερατλαντικούς κυρίως) 
σχολιαστές ως μια ιδιαίτερα εκκεντρική θέση. 
Αυτό συνεπώς συγκροτεί ίσως και το κεντρι-
κό χαρακτηριστικό της ελληνικής κρίσης: Από 
τη μια πλευρά υπήρχε η κεντρική στρατηγική 
επιλογή της κυβέρνησης αλλά και των διεθνών 
θεσμών– της προσαρμογής εντός του ευρώ, 
δηλαδή αυτού που χαρακτηρίστηκε ως ‘εσω-
τερική υποτίμηση’. Από την άλλη πλευρά, την 
άποψη αυτή αντιμάχονταν άλλοι επικαλούμε-
νοι τη λογική των εγχειριδίων και οι οποίοι 
επιχειρηματολογούσαν ή ανέμεναν με κάποιο 
τρόπο την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ – το 
περιβόητο ‘Grexit’. (π.χ. Lynn 2011).

Η επιλογή εγκατάλειψης του όπλου της ισο-
τιμίας δεν προέκυψε το 2010. Αντιθέτως ήταν 
συνειδητό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης ότι οι 
υποτιμήσεις δεν βοηθούσαν στη διόρθωση του 
βασικού διαρθρωτικού προβλήματος. Η υπο-
τίμηση του σταθεροποιητικού προγράμματος 
1985/7 δεν απέτρεψε αυτή του 1990/2 που 
έλαβε χώρα σε συνθήκες υψηλότερου πληθω-
ρισμού. Η τελευταία υποτίμηση ήταν αυτή που 
προηγήθηκε της εισόδου στην ΟΝΕ το 1998. 
Η συμμετοχή στην ΟΝΕ και η απεμπόλιση της 
δυνατότητας προσαρμογής της συναλλαγμα-
τικής ισοτιμίας επιδιώχθηκε ως η πλέον απο-
τελεσματική μέθοδος αποτροπής επανειλημ-
μένων υποτιμήσεων (Χαρδούβελης 2011). Η 
είσοδος στην ΟΝΕ με τη ρητή μετατροπή των 
συστημικών παραμέτρων θα ήταν τμήμα της 
αναζήτησης απάντησης στο πρόβλημα αντα-
γωνιστικότητας.

Άλλωστε, τα διαρθρωτικά προβλήματα και η 
δυσκολία επίλυσής τους είχαν επισημανθεί πολύ 
πριν – ενώ η δυνατότητα επανειλημμένων υπο-
τιμήσεων είχε εκτιμηθεί ως ανασχετικός παρά-
γων των αναγκαίων αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, 
η ένταξη στην ΟΝΕ βοηθούσε σε αυτό, αφού 
εξασφάλιζε ένα σταθερό εποπτικό περιβάλλον 

2 Π.χ. ΟECD (2007), (2011), IMF (2010), Χαρδούβελης 
(2011).



5

Το μακροοικονομικό πλαίσιο το 2014 : Μια ανάγνωση και ερμηνεία

και ένα σαφή στόχο, η προσήλωση στον οποίο 
θα ήταν πέραν κάθε αμφισβητήσεως. Η ένταξη 
στην ΟΝΕ συνεπώς ήταν κάτι σαν στοίχημα, το 
οποίο θα έθετε σε λειτουργία έναν ‘ενάρετο κύ-
κλο’ κατά τον οποίο τόσο η βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας όσο και η μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης θα ήταν τα εργαλεία και 
συστατικά της εσωτερικής παραγωγικής αναδι-
άταξης. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικα-
σία ήταν η σταθερότητα στις χρηματαγορές και 
η αξιοποίηση του ‘δώρου’ της μείωσης των επιτο-
κίων εξυπηρέτησης του (ήδη μεγάλου) δημόσιου 
χρέους. Συνεπώς, η διαδικασία μιας ‘εσωτερικής 
υποτίμησης’ – δηλαδή μιας διαδικασίας παρα-
γωγικής και δημοσιονομικής ανασυγκρότησης 
σε περιβάλλον σταθερών ισοτιμιών – δεν είναι 
ένα επαχθές κόστος της ΟΝΕ (όπως θεωρούν 
οι υπερατλαντικοί σχολιαστές) αλλά ένας από 
τους πραγματιστικούς λόγους για τους οποίους 
επελέγη να μπει η Ελλάδα στο κοινό νόμισμα. 
Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής της 
Ελλάδας, η είσοδος στην ΟΝΕ έγινε προκειμέ-
νου να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Έτσι, ο 
ισχυρισμός ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ένα κακό 
που επιβλήθηκε από την ΟΝΕ ισοδυναμεί με την 
αντιστροφή αιτίου και αιτιατού. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι αρχικές ελπίδες 

διαψεύστηκαν. Αν και η Ελλάδα επωφελήθηκε 
από σειρά ετών υψηλής μεγέθυνσης ως το 2008 
(Διάγραμμα 1), τα χαμηλά επιτόκια της ευρω-
ζώνης δεν αξιοποιήθηκαν για την κατοχύρωση 
της ανταγωνιστικότητας αλλά έγιναν εργαλείο 
για τη στήριξη εισοδημάτων (και κατανάλω-
σης), εν πολλοίς αυξάνοντας το μέγεθος του 
δημοσίου. Ως το 2007, η διαφορική εξίσωση 
εξέλιξης του δημοσίου χρέους εξασφάλιζε (ορι-
ακά) σταθερότητα στον λόγο χρέος προς ΑΕΠ 
(χάρις στην υψηλή μεγέθυνση, και τα χαμηλά 
επιτόκια). Από τότε όμως, συνεπικουρούμενου 
και του ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνη-
σης, το δημόσιο χρέος εισήλθε σε εκρηκτική 
πορεία. Η αποκάλυψη της υποεκτίμησης του 
ελλείμματος του 2009 τον Οκτώβριο του ιδίου 
χρόνου οδήγησε τους Ευρωπαίους εταίρους σε 
έμπρακτη διάψευση κάθε παρεξήγησης ότι το 
χρέος ενός μέλους της ευρωζώνης τελούσε υπό 
(έμμεση) εγγύηση από τα λοιπά μέλη. Κατόπιν 
αυτού, ο αποκλεισμός από τις αγορές ήταν ανα-
πόφευκτος και η μόνη δυνατότητα παραμονής 
στην ευρωζώνη ήταν με την παροχή ρευστότη-
τας από πιστωτές οι οποίοι, εκ των πραγμάτων 
και μέσω του Μνημονίου Συναντίληψης, επέ-
βλεπαν την εφαρμογή προγράμματος προσαρ-
μογής –‘εσωτερικής υποτίμησης’.

διάγραμμα 1
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές στην Ελλάδα, 2004-2013 (επίπεδο και ρυθμός μεταβολής)

Έχει ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί ότι οι 
στόχοι του προγράμματος προσαρμογής δεν 
διαφέρουν ουσιωδώς από τους διακηρυγμέ-
νους στόχους όλων των προγραμμάτων στα-
θεροποίησης των προηγούμενων 15 ετών. Το 

γενικό περίγραμμα του προγράμματος και τα 
επιμέρους μεγάλα συστατικά του περιγράφο-
νται σε προηγούμενα προγράμματα (μαζί και 
με την αποκήρυξη των υποτιμήσεων). Μια 
δεύτερη ουσιαστική παρατήρηση προκύπτει 

1
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από το ότι η πτώση του ΑΕΠ (δηλαδή ο πρώτος 
χρόνος ύφεσης), άρχισε ήδη το 20083, δύο χρό-
νια πριν αλλάξει η δημοσιονομική στάση και 
σε μια εποχή κατά την οποία το δημοσιονομι-
κό έλλειμμα ήταν μεγάλο. Αυτό αναδεικνύει με 
πανηγυρικό τρόπο ότι η ύφεση προϋπάρχει της 
λιτότητας. Αντιθέτως, στην αρχή της κρίσης 
πρέπει να τοποθετήσουμε την υποχώρηση της 
ανταγωνιστικότητας, του περιορισμού ρευστό-
τητας και μια προϊούσα καταστροφική επιδεί-
νωση του κλίματος και της απαισιοδοξίας από 
την πλευρά του ιδιωτικού τομέα.

Ένα σημείο που συχνά αγνοείται είναι ότι η 
κεντρική επιλογή της προσαρμογής εντός του 
νομίσματος δεν είναι αποκλειστικό εύρημα της 
Ελλάδας. Η Λεττονία που δεν μετέχει στο ευρώ 
προέβη σε εκτενέστατο πρόγραμμα σταθερο-
ποίησης το 2008 υπό την επίβλεψη του ΔΝΤ 
(IMF 2012) διατηρώντας παράλληλα σταθερή 
ισοτιμία με το ευρώ που είναι το νόμισμα των 
βασικότερων της εταίρων και στο οποίο εν και-
ρώ φιλοδοξεί να συμμετέχει. Το σκεπτικό επι-
λογής είναι στις δύο περιπτώσεις συγκρίσιμο.

Συμπερασματικά, η κρίση εμφανίστηκε μεν 
ως μακροοικονομικό φαινόμενο (δημοσιονο-
μικά ελλείμματα, μη βιώσιμο χρέος, έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας), αλλά οι ρίζες της ήταν 
κατά βάση διαρθρωτικές και μικροοικονομικές. 
ή ελληνική κρίση είναι στην ρίζα της και 
στους θεμελιώδεις μηχανισμούς μια κρί-
ση της ιδιωτικής παραγωγής. Η διαδικασία 
της εσωτερικής υποτίμησης και μεταρρύθμισης 
του δημοσίου τομέα δεν υπήρξε αποτέλεσμα 
αυτοσχεδιασμών κατά τους πρώτους μήνες του 
2010, αλλά ήταν τμήμα των επιδιώξεων της πο-
λιτικής από την πρώτη στιγμή της εισόδου στην 
ΟΝΕ. Επίσης, η δραματική επιδείνωση του ‘τρι-
πλού ελλείμματος’ το 2009 δεν προέκυψε κατά 
κύριο λόγο εξαιτίας δυσλειτουργιών στο ενιαίο 
νόμισμα, όσο και αν η έλλειψη σε κοινοτικό επί-
πεδο διαδικασιών επίλυσης κρίσεων και χάρα-
ξης επίλυσης επιδείνωσε τον τρόπο εξέλιξης της 
κρίσης4. Η συμμετοχή στο ενιαίο νόμισμα για 
την Ελλάδα (αλλά και για άλλες χώρες του νό-

3 Η μείωση αυτή προέκυψε μετά την αναθεώρηση του 
ΑΕΠ το 2011 – Ιορδάνογλου (2013) σελ. 180.

4 Η επιδείνωση αυτή οφειλόταν σε καθυστερήσεις στην 
ωρίμανση απόψεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Η ωρίμανση αυτή γινόταν υπό την ασφυκτική πίεση των 
αγορών, πράγμα που εξηγεί τόσο τη χρονική πορεία όσο 
και τη σταδιακή προσαρμογή στις τελικές απόψεις. Για 
παράδειγμα, το δεύτερο Μνημόνιο συμπλήρωσε κενά 
και διόρθωσε προσεγγίσεις του πρώτου. 

του) ήταν τμήμα μιας μακράς διαδικασίας και 
στρατηγικής σύγκλισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπάρχει και υπήρχε ακριβώς για να διευκολύνει 
αυτή τη διαδικασία σύγκλισης. 

Η σύντομη αυτή αναδρομή πρέπει να μας 
προϊδεάσει για ένα σχεδόν μόνιμο χαρακτηρι-
στικό της ελληνικής κρίσης: τη διάσταση μετα-
ξύ του φαίνεσθαι (της ερμηνείας των θεμάτων) 
και του είναι, μεταξύ αιτίου και αιτιατού αλλά 
και μεταξύ μακροοικονομικών συμπτωμάτων 
και μικροοικονομικών αιτιωδών μηχανισμών. 
Η διάσταση αυτή εξηγεί την πορεία εξέλιξης 
της οικονομικής πολιτικής στο εσωτερικό αλλά 
και το είδος της βοήθειας και παρέμβασης από 
εξωτερικούς θεσμούς.

3 ή δυναΜΙκή ΤήΣ δΙαΜΟΡφωΣήΣ 
 ΤήΣ ΟΙκΟνΟΜΙκήΣ ΠΟλΙΤΙκήΣ 

καΤα Τήν κΡΙΣή 
Οι εξελίξεις από το 2010 και έπειτα προκύ-

πτουν από την αλληλεπίδραση τριών παραγό-
ντων: Πρώτον, από την προσπάθεια εφαρμογής 
μιας συνολικής στρατηγικής προσαρμογής που 
βασίζεται στην κεντρική ιδέα της εσωτερικής 
υποτίμησης. Η στρατηγική αυτή αναλύεται σε 
εσωτερικές (εντός Ελλάδος) και εξωτερικές (σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο) εξελίξεις και, εν πολλοίς, 
αποτελεί σταθερό στοιχείο με μικροπροσαρ-
μογές. Ο δεύτερος παράγων προκύπτει κατά 
τη διαδικασία υλοποίησης. Αβλεψίες και διοι-
κητικές ελλείψεις κατέληξαν στην εφαρμογή 
ενός προγράμματος ουσιωδώς διαφορετικού 
από αυτό που σχεδιάστηκε. Κεντρικό στοιχείο 
σε αυτή τη διαδικασία ήταν και η κατά πολύ 
μεγαλύτερη διάρκεια και βάθος της ύφεσης, 
το οποίο διαμόρφωσε την έκταση και εμβέλεια 
των κοινωνικών επιπτώσεων. Ο τρίτος παρά-
γων είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιπτώσεις 
αυτές μεταβολίστηκαν στην δημόσια συζήτη-
ση εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό καθόρισε με 
την σειρά του τις συντεταγμένες της πολιτικής 
συζήτησης και τις επιλογές για ενδεχόμενες 
προσαρμογές τόσο στο ακολουθούμενο πρό-
γραμμα όσο και τις διαθέσιμες μεσομακροπρό-
θεσμες επιλογές. 

3.1 ή συνολική στρατηγική 
Η Ελλάδα έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα πρό-

βλημα, η επίλυση του οποίου δεν είχε προβλε-
φθεί στην αρχιτεκτονική του ενιαίου νομίσμα-
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τος. Συνεπώς, ενδεδειγμένες αντιδράσεις συχνά 
καθυστερούσαν επειδή το οπλοστάσιο αντιμε-
τώπισής τους έπρεπε να συζητηθεί και να εφαρ-
μοστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας. Παρά 
ταύτα, η θεμελιώδης κατανομή ευθυνών ήταν 
κατ’ αρχήν δεδομένη: η εσωτερική προσαρμογή 
(για την οποία κυρίως υπεύθυνη ήταν η ελληνι-
κή κυβέρνηση συνεπικουρούμενη από την ‘τρό-
ικα’) θα αντιμετώπιζε το πρωτογενές έλλειμμα 
του δημοσίου, ενώ η εξωτερική προσαρμογή 
και η βιωσιμότητα του χρέους θα αποφασιζόταν 
επικουρικά από τους διεθνείς παράγοντες. Στην 
πράξη όμως η διάκριση αυτή δεν ήταν απόλυτη 
και τα δύο επίπεδα συχνά συγχέονταν. 

Η εξωτερική διάσταση είχε επιφορτιστεί 
με την αξιοπιστία του προγράμματος προκει-
μένου να αποτραπεί μια έκρηξη του χρέους η 
οποία θα οδηγούσε σε άναρχη χρεοκοπία και 
πιθανότατα έξοδο από το ευρώ. Η προσπάθεια 
αυτή έγινε με ενέργειες στον λογαριασμό κε-
φαλαίου (‘κάτω από τη γραμμή’): (α) Με δανει-
ακά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση του χρέους, 
(β) με άμεση ελάφρυνση (κούρεμα) του χρέους 
που βρισκόταν στα χέρια ιδιωτών σε δύο ξε-
χωριστές περιπτώσεις, σωρευτικά κατά 75%, 
(γ) με μεταφορά υποχρεώσεων από ιδιώτες σε 
κυβερνήσεις και την ΕΚΤ, (δ) με επιμήκυνση 
του χρόνου αποπληρωμής του χρέους και με 
μείωση επιτοκίων και (ε) με ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών, ώστε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε στις τράπεζες 
από το κούρεμα των ομολόγων. Στο τέλος του 
2013 παρέμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (μια κα-
θυστέρηση που εξακολουθούσε να περιορίζει 
την ρευστότητα). Επίσης το ευρύτερο θέμα της 
βιωσιμότητας του χρέους πρόκειται να επανε-
ξεταστεί μετά την επίσημη διαπίστωση πρωτο-
γενούς πλεονάσματος για το έτος 2013- ως ένα 
είδος επιστεγάσματος της προσπάθειας. Όσο 
αναμένεται αυτό πληθαίνουν οι φωνές για την 
ανάγκη περαιτέρω δράσης στο μέτωπο αυτό: 
Η έκθεση του ΟΟΣΑ (�ECD 2013) για παρά-�ECD 2013) για παρά- 2013) για παρά-
δειγμα, χρησιμοποιώντας χαμηλότερο ρυθμό 
μεταβολής του ΑΕΠ, καταλήγει σε σημαντικά 
μεγαλύτερη αναμονή του λόγου χρέους/ΑΕΠ 
στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Η ελληνική κρίση από το 2010 δρομολόγη-
σε τη δημιουργία νέων εργαλείων πολιτικής 
και μηχανισμών διακυβέρνησης στην Ε.Ε. Το 
πλέον προφανές είναι τα ίδια τα μνημόνια και 
η επίβλεψή τους από το τριαδικό σχήμα ΔΝΤ, 
ΕΚΤ, και Επιτροπή των Ε.Κ. Συχνά, οι εσωτε-

ρικές εξελίξεις καθυστερούν αναμένοντας το 
αποτέλεσμα συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Όπως και να έχει το θέμα, γεγονός παρα-
μένει ότι η συμμετοχή της εξωτερικής ενεργού 
ζήτησης στη διευκόλυνση των προγραμμάτων 
των χωρών υπό μνημόνια είναι ιδιαίτερα αναι-
μική και πολύ κατώτερη από αυτήν των ΗΠΑ5. 
Όποια και να είναι η αιτία, η ζήτηση για ελλη-
νικές εξαγωγές από άλλες χώρες της ευρωζώ-
νης περιορίζεται λόγω εσωτερικών εξελίξεων 
εκεί, που κρατούν τη ζήτηση χαμηλά.

Η εσωτερική στρατηγική καλείται να 
απαντήσει πειστικά στο τριπλό έλλειμμα. Με 
δεδομένη την κεντρική επιλογή παραμονής 
στο ευρώ, η παροχή των μνημονιακών δανεί-
ων είχε στόχο τη διευκόλυνση μιας στρατηγι-
κής που αναλύεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) 
Εσωτερική υποτίμηση για την προώθηση αντα-
γωνιστικότητας δηλαδή τον περιορισμό του κό-
στους παραγωγής στην Ελλάδα, συγκρινόμενη 
με παραγωγή σε άλλες χώρες. Δεδομένου ότι ο 
παράγων εργασία είναι ο κυρίαρχος προσδιορι-
στικός παράγων του σχετικού κόστους παραγω-
γής, αυτό αναγκαστικά μεταφραζόταν σε μει-
ώσεις του μοναδιαίου εργατικού κόστους. (β) 
Αναδιάρθρωση του δημοσίου για να μειωθεί το 
δημοσιονομικό έλλειμμα και (γ) Διαρθρωτικές 
αλλαγές για την προώθηση ευελιξίας και ταχύ-
τητας προσαρμογής στην οικονομία.

Η αρχική ιδέα κατά βάση ήταν ότι μια μεί-
ωση στο μέγεθος του ευρύτερου δημοσίου θα 
δημιουργούσε χώρο ώστε να μπορέσει η πα-
ραγωγή του ιδιωτικού τομέα να αναπληρώσει 
το δημιουργούμενο κενό – με την προϋπόθε-
ση ότι είχε ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα 
για να διεκδικήσει διεύρυνση του μεριδίου των 
εξαγωγών ή υποκατάσταση εισαγωγών. Η ευ-
ελιξία είχε στόχο να επιτρέψει η προσαρμογή 
αυτή να γίνει ταχύτερα και να περιορίσει έτσι 
τα προβλήματα της μεταβατικής περιόδου. 

Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν εξελίχθη-
καν όπως αναμενόταν, ούτε το μείγμα πολιτικών, 
ούτε και η χρονική τους κλιμάκωση. Το άμεσο 
αποτέλεσμα ήταν η μη εκπλήρωση των στόχων 
και η εκδήλωση μιας πολύ βαθύτερης ύφεσης. Το 
τελευταίο από μόνο του έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην εικόνα εκτροχιασμού του προγράμματος. Η 
συζήτηση γύρω από το βάθος και την έκταση της 

5 Έχει καταγραφεί δημόσια διαφωνία μεταξύ του ΔΝΤ και 
της ΕΚΤ για την ανάγκη αναθεώρησης προς τα πάνω 
του στόχου πληθωρισμού ως εργαλείο διευκόλυνσης 
τόσο της εξωτερικής ζήτησης όσο και της προσπάθειας 
περιορισμού του λόγου χρέους προς ονομαστικό ΑΕΠ.
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ύφεσης έλαβε χώρα με ιδιαίτερα τεχνικούς όρους 
ως μια διχογνωμία για το βέλτιστο μέγεθος των 
‘δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών’ που εφαρ-
μόστηκαν ή θα έπρεπε να εφαρμοστούν (IMF 
2013): η εξέλιξη του προγράμματος έδειξε ότι οι 
αρχικές εκτιμήσεις για την έκταση της ύφεσης 
ήταν αισιόδοξες. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα 
ήταν χειρότερο από το αναμενόμενο και, συνε-
πώς, κατέστησε απαραίτητες αναθεωρήσεις και 
επεκτάσεις του προγράμματος. Μεγάλο μέρος 
του σχολιασμού πολιτικής, αλλά και της εκ των 
υστέρων ανάλυσης από το ίδιο το ΔΝΤ (IMF 
2013), εστιάζει στις αστοχίες αυτές. Η συζήτηση 
αυτή έχει σημασία για την καλύτερη προετοιμα-
σία προγραμμάτων σταθεροποίησης – όπως π.χ. 
αυτά που ακολούθησαν το ελληνικό, όπως αυτό 
της Κύπρου. Όμως στην περίπτωση της Ελλάδος 
δεν είναι σαφές αν ακριβέστερες προβλέψεις θα 
μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε ουσιωδώς δι-
αφορετικό πρόγραμμα, αφού τα όρια του προ-
γράμματος υπαγορεύονταν από αυτό που ήταν 
πολιτικά εφικτό την εποχή εισήγησης του προ-
γράμματος. Είναι πιθανόν, μάλιστα, πιο απαισι-
όδοξες προβλέψεις τότε να είχαν περιορίσει (για 
πολιτικούς λόγους) την παρέμβαση, οδηγώντας 
πιθανώς σε χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι 
ένα παράδειγμα της σύμπλευσης πολιτικών και 
οικονομικών παραγόντων στην εξέλιξη της κρί-
σης. Μια αποκλειστικά οικονομική οπτική που 
αγνοεί το (μεταλαμβανόμενο) πολιτικά εφικτό 
είναι πιθανόν να παραπλανεί όσο και μια προ-
σέγγιση πολιτικού βολονταρισμού ερήμην των 
οικονομικών.

Όπως και να έχει το πράγμα, στα τέλη του 
2013 το μεγαλύτερο τμήμα της δημοσιονομικής 
προσαρμογής βρισκόταν στο παρελθόν, πράγμα 
που σηματοδοτήθηκε από τον ισοσκελισμό της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ίσως μάλιστα 
και ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Με αυτόν 
τον τρόπο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τα τέλη 
του 2013 εισάγουν μια νέα, ποιοτικά διαφορετι-
κή, πράξη του δράματος της ελληνικής κρίσης.

3.2 ή υλοποίηση του προγράμματος 
Τα προβλήματα στην πραγματοποίηση προ-

γραμματισμένων ενεργειών έπαιξαν ιδιαίτερο 
ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα. Είναι σημαντικό 
να κατανοηθούν οι παράγοντες που ευθύνονται 
για αυτό, αλλά και η δυναμική τους μέσα στον 
χρόνο. Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, 
από το 2010 οι παράγοντες διαμόρφωσης πολι-
τικής, δηλαδή η πολιτική οικονομία, είχαν αλ-

λάξει ριζικά. Το παιχνίδι άλλαξε εξαιτίας τριών 
παραγόντων: της εμφάνισης νέων παικτών, της 
αλλαγής των κανόνων του παιχνιδιού και της 
εκδίκηση της προηγηθείσας αδράνειας.

Πρώτον, οι Νέοι Παίκτες. το Μνημόνιο εισή-
γαγε στην πολιτική οικονομία ένα νέο παίκτη με 
αποφασιστικές αρμοδιότητες: την τρόικα ως τον 
μοναδικό πιστωτή αλλά και νέους κανόνες του 
παιχνιδιού. Η παρουσία της τρόικας έδωσε ένα 
εύκολο σημείο επικέντρωσης κριτικής και προ-
σωποποίηση των δυσκολιών του προγράμμα-
τος. Πολλοί εσωτερικοί παίκτες περιορίζονταν 
στον σχολιασμό μεμονωμένων προτάσεων της 
τρόικας χωρίς την υποχρέωση να προτείνουν 
εναλλακτικά. Οι διαφορές και το ασυμβίβαστο 
των προτάσεων ήταν αναμενόμενο να προσθέ-
σουν προστριβές. Από τη σκοπιά των πιστωτών 
η κύρια έλλειψη ήταν στην απουσία ενστέρνισης 
των επιδιώξεων (‘ιδιοκτησίας’) του προγράμμα-
τος (�rogr�mme o�nership) το οποίο αντιμετω-�rogr�mme o�nership) το οποίο αντιμετω- o�nership) το οποίο αντιμετω-o�nership) το οποίο αντιμετω-) το οποίο αντιμετω-
πιζόταν ως ευθύνη των πιστωτών. Η πάροδος 
του χρόνου με μικρά μόνο βήματα διευκόλυνε 
την απόδοση του συνόλου της ευθύνης στο ίδιο 
το πρόγραμμα και στη λιτότητα, λησμονώντας 
τη δημοσιονομική κατάρρευση του 2009. Έτσι 
η ελληνική πολιτική σκηνή ανασυγκροτήθηκε 
με κεντρικό σημείο αναφοράς την θέση ως προς 
το Μνημόνιο.

Δεύτερον, αλλαγή στους κανόνες του παι-
χνιδιού, με την εφαρμογή ενός αυστηρού και 
άκαμπτου εισοδηματικού περιορισμού στο δη-
μόσιο. Σε αντίθεση με την κατάσταση προ της 
κρίσης (όταν η εμπεδωμένη αδράνεια οδηγού-
σε σε δανεισμό), κάθε αδυναμία επίτευξης των 
δημοσιονομικών στόχων έπρεπε να αντισταθ-
μιστεί με ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα.6 Η 
αδυναμία δανεισμού σημαίνει ότι το δημοσιο-
νομικό αποτέλεσμα αποτελεί σταθερό στόχο. 
Τυχόν αστοχίες έπρεπε να διορθωθούν εντός 
του ιδίου έτους. Υποχώρηση ή ελλιπής εφαρμο-
γή ενός τμήματος του προγράμματος θα πρέπει 
οπωσδήποτε να αναπληρώνεται με άλλα μέτρα 
σε άλλους τομείς. 

Έτσι, αν για οποιοδήποτε λόγο τα διαρθρω-
τικά μέτρα ή οι ‘στοχευμένες περικοπές’ δεν 
αποδώσουν τα αναμενόμενα, τότε πρέπει να 
αναζητηθούν αντίστοιχα μέτρα που να αποδώ-

6 Με αυτόν τον τρόπο το θεωρητικό ενδεχόμενο της ‘Ρι-
καρδιανής ισοτιμίας’ (π.χ. Abel και Bern�ke, 2010) – 
δηλαδή της αδυναμίας αύξησης της ενεργού ζήτησης 
με δανεισμό αφού προεξοφλείται η ισόποση αύξηση της 
φορολογίας για την εξυπηρέτησή του – μεταφέρεται ως 
πραγματικότητα.
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σουν στον χρόνο που υπολείπεται. Αυτό στην 
πράξη σήμαινε ότι έπρεπε να εξευρεθούν νέες 
έκτακτες φορολογίες ή εισφορές, αλλά και πε-
ρικοπές σε μεγάλα κονδύλια υπό τον έλεγχο 
του δημοσίου – όπως οι συντάξεις ή οι μισθοί 
ή οι δημόσιες επενδύσεις. Οι μη προγραμματι-
σθείσες - πλην αναγκαστικές - ενέργειες είναι 
οι τακτικές ‘αθέλητες συνέπειες’ των προβλη-
μάτων εφαρμογής και αποτέλεσαν κρίσιμα 
(και σχεδόν μόνιμα) συνθετικά σημεία του 
προγράμματος όπως πραγματικά εφαρμόστη-
κε αντί του πώς προγραμματίστηκε.

Τρίτον, η ελλιπής ικανότητα διακυβέρνησης, 
εκδίκηση της καθυστέρησης στον εκσυγχρο-
νισμού του δημοσίου. Η μη λειτουργική διάρ-
θρωση του δημοσίου έθετε σαφή πλην δύσκο-
λα προσδιορίσιμα εκ των προτέρων όρια στη 
διοικητική ικανότητα εφαρμογής φιλόδοξων 
προγραμμάτων. Αυτά τα προβλήματα δημιουρ-
γούσαν καθυστερήσεις πρωτογενώς ή δημιουρ-
γούσαν σημεία εμπλοκής στα οποία κοινωνικές 
ή πολιτικές αντιδράσεις καθυστερούσαν προ-
γραμματισθείσες ενέργειες. Τέτοια θέματα δια-
κυβέρνησης συμπεριλαμβάνουν: υπερκαλυπτό-
μενα πεδία ευθύνης και ασάφεια στον διαχωρι-
σμό αρμοδιοτήτων. Ανεπαρκή ή παραπλανητική 
στατιστική πληροφόρηση. Η έλλειψη δημόσιας 
συζήτησης συχνά σήμαινε ότι προβλήματα στην 
υλοποίηση εντοπίζονταν κατόπιν εορτής - με συ-
νέπεια να απαιτούνται πλήθος διασαφηνίσεων 
και άλλων διοικητικών ενεργειών. Η πληθώρα 
κανονιστικών μέτρων και διοικητικών πράξεων 
(προκειμένου να τελεσφορήσουν νομοθετικές 
πρωτοβουλίες) επενεργούσε με την απροθυ-
μία ανάληψης ευθύνης, με αποτέλεσμα να κα-
θυστερούν ιδιαίτερα εκείνες οι ενέργειες και 
διαρθρωτικά μέτρα γύρω από τις οποίες είχαν 
εκδηλωθεί διαφωνίες. Καθώς οι κοινωνικές και 
πολιτικές προεκτάσεις λειτουργούν σωρευτικά, 
τα προβλήματα αυτού του είδους αυξάνονταν 
σε αριθμό, σε συχνότητα αλλά και σε οικονομι-
κές επιπτώσεις. 

Σωρευτικό αποτέλεσμα του νέου τρόπου λει-
τουργίας της πολιτικής οικονομίας ήταν η με-
γαλύτερη διάρκεια του προγράμματος σε σχέ-
ση με το αρχικό πρόγραμμα. Εξίσου σημαντική 
για τις οικονομικές επιπτώσεις όμως ήταν και 
η αλλαγή στην ισορροπία του προγράμματος, 
επειδή οι καθυστερήσεις αφορούσαν περισσό-
τερο θέματα όπου αντιδράσεις και αντιστάσεις 
ήταν ισχυρότερες και όπου η ευελιξία ήταν εξ 
αρχής μικρότερη. Συνέπεια αυτού ήταν η αλ-
λαγή ισορροπίας του προγράμματος σε συγκε-
κριμένες κατευθύνσεις:

Ισορροπία μεταξύ περικοπών δαπανών •	
και αυξήσεων φόρων

Το πρόγραμμα βασίζεται περισσό-o 
τερο στην αύξηση της φορολογίας. 
Δεδομένων των αντιστάσεων στη 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
ο μεγαλύτερος φόρτος φόρων σή-
μαινε μεγάλες επιβαρύνσεις περί-
που για τους ίδιους ανθρώπους που 
συγκροτούν τη ‘συνήθη’ φορολογι-
κή βάση. 

Ισορροπία μεταξύ δημόσιων οικονομι-•	
κών και ρευστότητας

Το τραπεζικό σύστημα επηρεά-o 
στηκε από ελλείψεις ρευστότητας 
καθώς οι καταθέσεις μειώθηκαν 
ενώ το ημόσιο είχε προτεραιότητα 
στην εναπομείνασα ρευστότητα. 
Ιδιαίτερα χαμένες ήταν μικρές επι-
χειρήσεις. Το κούρεμα ομολόγων 
είχε μείζονα επίπτωση στην κεφα-
λαιακή επάρκεια τραπεζών.
Άμεση συνέπεια ήταν το κλείσιμο o 
επιχειρήσεων, οι αλλεπάλληλες πε-
ρικοπές κύκλου εργασιών και η με-
γάλη αύξηση της ανεργίας.

Ισορροπία μεταξύ επίπτωσης στον •	
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Καθώς η 
προσαρμογή στο δημόσιο καθυστερού-
σε, το μερίδιο προσαρμογής εκεί που 
υπήρχε περιθώριο (δηλαδή στον ιδιωτι-
κό και μάλιστα στις μικρές επιχειρήσεις 
και κατασκευές) διευρύνθηκε.
Η βαθύτερη ύφεση περιέπλεκε την •	
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων 
αλλά και την βιωσιμότητα του χρέους.
Οι περικοπές έγιναν κατά προτεραι-•	
ότητα εκεί όπου οι αντιστάσεις ήταν 
μικρότερες: στις δημόσιες επενδύσεις, 
σε νεότερα προγράμματα. Αυτό επί-
σης είχε ως συνέπεια την απουσία νέων 
προγραμμάτων στοχευμένων στην ελά-
φρυνση των επιπτώσεων της κρίσης. 

4 χΡΟνΟλΟγΙΟ ΤήΣ κΡΙΣήΣ
Όσο και αν δημιουργήθηκαν αντιστάσεις 

και αναταράξεις, η ανταπόκριση στην κρίση 
και η υλοποίηση της στρατηγικής προχώρησε. 
Ως αποτέλεσμα, μετά τέσσερα χρόνια, η κατά-
σταση στις αρχές του 2014 εμφανίζεται ουσι-
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ωδώς διαφοροποιημένη. Η κρίση πέρασε από 
μια σειρά φάσεις:

2001– 2007. ‘Ισορροπία στο χείλος A. 
του γκρεμού’. Καθόσον διάστημα οι ρυθ-
μοί μεγέθυνσης ήταν υψηλοί και τα επι-
τόκια ήταν χαμηλά, ακόμη και το δημόσιο 
χρέος που ξεπερνούσε το ΑΕΠ μπορούσε 
να εξυπηρετηθεί και να διατηρηθεί στα 
ίδια επίπεδα.
2007-2009 Εκτροχιασμός.B.  Καθώς οι 
ευνοϊκές συνθήκες υποχώρησαν (εν μέρει 
και λόγω της εκδήλωσης της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης στις ΗΠΑ) και διευρύν-
θηκε και το πρωτογενές έλλειμμα, η πορεία 
του δημόσιου χρέους κατέστη εκρηκτική. 
Η έκταση του προβλήματος επιχειρήθηκε 
να συγκαλυφθεί μέσω ανακριβών στατιστι-
κών στοιχείων.
2009-2010 Σταδιακή συνειδητοποίη-C. 
ση. Η αριθμητική του χρέους οδηγούσε σε 
αδυναμία εξυπηρέτησης που υπογράμμιζε 
την έλλειψη βιωσιμότητας και την ανάγκη 
λήψης δραματικών μέτρων. Εξίσου σαφής 
όμως ήταν και η ανυπαρξία πρόβλεψης σε 
θεσμικό επίπεδο της πιθανότητας χρεωκο-
πίας κράτους εντός του ευρώ.
2010-2012 δανειακές συμβάσεις και D. 
Μνημόνια για την αποτροπή της εξόδου 
από το ευρώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε 
αναζήτηση αξιοπιστίας καθώς ο κίνδυνος 
ελληνικής εξόδου παραμένει ως υπαρξια-
κός κίνδυνος για το ευρώ. Η περίοδος αυτή 
υποδιαιρείται περαιτέρω:

Μάιος 2010 και το πρώτο Μνημόνιο 1 
μαζί με την εμφάνιση της Τρόικας
 Συμπληρωματικά μέτρα στο μεσο-2 
πρόθεσμο του 2011
Το δεύτερο Μνημόνιο και το πρώτο 3 
κούρεμα του χρέους (Μάρτιος 2012).

2012-2013E.  Προσαρμογή εντός της ευ-
ρωζώνης. Το ενδεχόμενο εξόδου υποχω-
ρεί μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Ιούλιος 2012-τέλη 2013. Οι ελλεί-1 
ψεις υλοποίησης αναπληρώνονται 
σταδιακά. Το πρόγραμμα επηρε-
άζει πλέον και τον δημόσιο τομέα 
με ευρείας έκτασης προσαρμογές 
(εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου, κι-
νητικότητα κ.λπ.).
Τέλη του 2013- ;; Το πρώτο πρωτο-2 

γενές πλεόνασμα υπογραμμίζει ότι 
η οικονομική σταθεροποίηση έχει 
αρχίσει να αποδίδει, ενώ το μεγα-
λύτερο τμήμα της δημοσιονομικής 
προσαρμογής βρίσκεται πλέον στο 
παρελθόν.

Έτσι μετά τέσσερα χρόνια η Ελλάδα είναι 
στα πρόθυρα της τελευταίας φάσης.

αρχή της Μετα-Μνημονιακής περι-F. 
όδου – πιθανώς από τα μέσα του 2014 
όταν αναμένεται το επίσημο τέλος του 
Μνημονίου. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας 
αυτό το τέλος ήλθε με τη δυνατότητα πρό-
σβασης στις διεθνείς αγορές. Στην περί-
πτωση της Ελλάδας οι διευθετήσεις στο 
χρέος σημαίνουν ότι η ανάγκη αυτή θα εί-
ναι περιορισμένη. Είναι σίγουρο όμως ότι 
θα υπάρξουν σημαντικές (και ως τώρα ακό-
μη άδηλες) αλλαγές στον τρόπο άσκησης 
της οικονομικής πολιτικής με μεγαλύτερη 
αυτονομία του εσωτερικού παράγοντα.

5 ή ΣυνΟλΙκή 
ΜακΡΟΟΙκΟνΟΜΙκή 
ΕΙκΟνα Των ΜνήΜΟνΙακων 
ΠΕΡΙΟδων
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

κρίσης αναδεικνύεται περισσότερο αν συγκρι-
θεί με την πορεία άλλων κρατών που εφήρ-
μοσαν αντίστοιχα προγράμματα εσωτερικής 
υποτίμησης. Η Ιρλανδία και Πορτογαλία ακο-
λούθησαν την Ελλάδα σε Μνημόνια (με την ου-
σιαστική διαφορά ότι δεν υπήρξε απομείωση 
χρέους). Συγκρίσιμη περίπτωση είναι επίσης η 
Λεττονία η οποία αν και δεν είναι τμήμα της 
ευρωζώνης επέλεξε σταθεροποίηση διατηρώ-
ντας σταθερή την εξωτερική ισοτιμία του νομί-
σματος με τη ζώνη του ευρώ.

Εξετάζοντας την πορεία του ΑΕΠ, το βάθος 
και η διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα είναι 
αμέσως ορατά (Διάγραμμα 2). Η Λεττονία αντι-
μετώπισε μια πιο απότομη μείωση στην αρχή 
της κρίσης, αλλά έχει ήδη αρχίσει μια ουσιαστι-
κή ανάκαμψη. Σε αντίθεση, στην Ελλάδα ο ρυθ-
μός μεγέθυνσης του ΑΕΠ παρέμενε αρνητικός 
μετά από 6 χρόνια, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
έχει χάσει το ένα τέταρτο της προ κρίσης αξίας 
του. Η ανεργία άρχισε να ανεβαίνει μετά την 
πτώση του ΑΕΠ, και απογειώθηκε μετά τα μέσα 
του 2010. Η μεγάλη αύξηση συνέπεσε με αλ-



11

Το μακροοικονομικό πλαίσιο το 2014 : Μια ανάγνωση και ερμηνεία

λαγές στο καθεστώς προστασίας της εργασίας 
που έφεραν στη επιφάνεια κρυμμένη ανεργία. 
Η επίπτωση αυτή συνδυάστηκε με τη δηλητηρι-
ώδη συνέπεια της μειωμένης ρευστότητας στον 
ιδιωτικό τομέα που επιδείνωσε την κατακόρυφη 
πτώση της εγχώριας ζήτησης. Παρά τις δύο απο-
μειώσεις χρέους, ο ΟΟΣΑ προβλέπει την ανάγκη 
περαιτέρω προσαρμογών στον ‘λογαριασμό κε-
φαλαίου’ (βλέπε στη συνέχεια τον Πίνακα 1).

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις κυριαρχή-
θηκαν από τη δημοσιονομική προσαρμογή η 
οποία προδιαγράφει και την εξέλιξη του ΑΕΠ. 
Το διαρθρωτικό έλλειμμα μειώθηκε μεταξύ 
2009 και 2012 κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ – τρεις φορές μεγαλύτερη από τη 

Λεττονία και από τα μεγαλύτερα ποσοστά στα 
χρονικά (Διάγραμμα 3). Σε αντίθεση με τη 
Λεττονία, η προσαρμογή ήταν οπισθοβαρής 
– το έτος με τη μεγαλύτερη μείωση ήταν το 
2012 και όχι το 2009, επιβεβαιώνοντας τη δι-
άγνωση για καθυστερήσεις οφειλόμενες στην 
έλλειψη διοικητικής ικανότητας. Μια επιπλέ-
ον ουσιαστική διαφορά της ελληνικής περί-
πτωσης ήταν στο ότι η μείωση του ΑΕΠ ήταν 
μεγαλύτερη της μείωσης του ελλείμματος 
- εξαιτίας των επιπτώσεων της ρευστότητας 
στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό συνδέεται με την 
έλλειψη ευελιξίας στην οικονομία καθόσον το 
μέγεθος που προσαρμόζεται είναι οι ποσότη-
τες, παρά οι τιμές.

διάγραμμα 3
Δημοσιονομική προσαρμογή και μακροοικονομικές εξελίξεις

διάγραμμα 2
Εξέλιξη στο ΑΕΠ σε πραγματικές τιμές (2008=100) και στην ανεργία στις χώρες της ‘κρίσης’: Η 

Ελλάδα και οι άλλες χώρες

Πηγή: �ECD, 2013: 14. Βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας, Eurost�t, IMF, Fin�nci�l Soundness 
Indic�tors d�t�b�se, �ECD, �ECD Economic �utlook d�t�b�se.

Πηγή: �ECD, 2013: 59.
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Η διαφορετική επίπτωση της ύφεσης με-
ταξύ των διαφορετικών τομέων της παρα-
γωγής έχει επίπτωση και στην απασχόληση. 
Ξεχωριστοί τομείς παραγωγής επηρεάζονται 
με διαφορετικό τρόπο αναλόγως της φάσης 
του κύκλου και των μειώσεων της ζήτησης. Το 
Διάγραμμα 4 εξετάζει την πορεία διαφόρων 

κλάδων με τη μορφή δείκτη (2008=100). Δύο 
κλάδοι με μεγάλη μείωση είναι το χονδρικό 
εμπόριο και οι κατασκευές. Το 2012 το προ-
ϊόν της μεταποίησης ήταν κατά 20% μικρότε-
ρο από το 2008, στο χονδρεμπόριο κατά 32%, 
ενώ στις κατασκευές είχε κατακρημνιστεί 
κατά 68%.

διάγραμμα 4
Προστιθέμενη αξία ανά κλάδο (2005=100), Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η κοινωνική 
πολιτική και οι κοινωνικοί θεσμοί αποτέλε-
σαν τμήμα της συνολικότερης δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Σε αντίθεση με χώρες όπως η 
Ιρλανδία και η Κύπρος, το είδος των κοινω-
νικών δαπανών που αντιμετωπίζουν με άμε-
σο τρόπο τις συνέπειες της κρίσης (εγγυήσεις 
εισοδήματος, λοιπές βραχυχρόνιες δαπάνες, 
παροχές χορηγούμενες με έλεγχο εισοδήμα-
τος) ήταν σχετικά περιορισμένες. Αντιθέτως, 
η υπερεκπροσώπηση μακροχρόνιων υποχρε-
ώσεων όπως οι συντάξεις, σε συνδυασμό με 
καθυστερήσεις στην προσαρμογή στις δημο-
γραφικές εξελίξεις, τροφοδοτούσε το διαρθρω-
τικό έλλειμμα του δημοσίου. Με άλλα λόγια, η 
κοινωνική προστασία ως το 2013 ελάχιστα είχε 
ανταποκριθεί στον ρόλο άμβλυνσης των κοινω-
νικών επιπτώσεων των οικονομικών εξελίξεων, 
αποτελώντας έτσι τμήμα του προβλήματος και 
όχι της λύσης. Σε ριζική αντίστιξη η Ιρλανδία 
κατά την περίοδο προ της κρίσης είχε προβεί σε 
αλλαγές που ενίσχυσαν την ανταπόκριση των 
κοινωνικών δαπανών στον οικονομικό κύκλο. 

Ως αποτέλεσμα, οι κοινωνικές δαπάνες στην 
κρίση της Ιρλανδίας έπαιξαν ρόλο αυτόματου 
σταθεροποιητή ως προς την ζήτηση, ενώ ενδε-
χομένως επέτρεψαν και την υιοθέτηση μιας πιο 
εμπροσθοβαρούς μακροοικονομικής πολιτικής. 
Οι επικεντρωμένες παροχές στην Ιρλανδία με-
ταξύ 2007 και 2010 αυξήθηκαν από 4,4% του 
ΑΕΠ σε 7,6% το 2010. Αντιθέτως στην Ελλάδα 
από το 1996 ως το 2010 οι παροχές αυτού του 
είδους ήταν ουσιαστικά στάσιμες στο 1,9%. 
Ο Τinios (2013) εξετάζοντας συγκριτικά την 
πορεία κοινωνικών δαπανών στις χώρες του 
Μνημονίου, καταλήγει ότι στην Ελλάδα οι δα-
πάνες αυξάνονται ‘όποτε μπορούμε’, ενώ στις 
άλλες χώρες (και κυρίως στην Ιρλανδία) ‘όποτε 
χρειάζεται’. Στο πλαίσιο αυτό στην Ιρλανδία η 
κοινωνική πολιτική μπορεί να χαρακτηριστεί 
ότι ανταποκρίθηκε σε ένα ρόλο ‘παραγωγικού 
συντελεστή’. Ατυχώς ένα τέτοιο πράγμα δεν 
ίσχυε ούτε κατ’ ελάχιστον στην Ελλάδα, όταν 
πολλές διαρθρωτικές προσαρμογές στην κοι-
νωνική προστασία έγιναν μεσούσης της κρίσης 
και ως τμήμα του Μνημονίου.
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Πίνακας 1
Μακροοικονομικοί δείκτες και προβολές ΟΟΣΑ

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (τιμές 2005)

                                   2010 τρέχουσες τιμές € δισεκ. 2011 2012 2013 2014
αΕΠ 222,2 -7,1 -6,4 -3,5 -0,4

Ιδιωτική κατανάλωση 163,1 -7,7 -9,1 -6,4 -2,6

Κυβερνητική κατανάλωση 40,7 -5,2 -4,2 -4,9 -4,0

Επενδύσεις 39,2 -19,6 -19,2 -9,6 -1,2

Τελική εσωτερική ζήτηση 243,0 -9,2 -9,7 -6,5 -2,7

Συνολική εσωτερική ζήτηση 242,8 -8,7 -9,4 -5,7 -2,8

Εξαγωγές προϊόντων και 
υπηρεσιών 49,4 0,3 -2,4 2,3 6,6

Εισαγωγές προϊόντων και 
υπηρεσιών 70,0 -7,3 -13,8 -7,9 -1,7

Καθαρές εξαγωγές -20,6 2,4 4,0 3,1 2,4

Άλλοι δείκτες (ρυθμοί αύξησης)

Δυνητικό ΑΕΠ -0,9 -1,1 -2,3 -1,1

Κενό παραγωγής -7,6 -12,6 -13,6 -13,1

Απασχόληση -6,8 -8,0 -4,7 -1,5

Ανεργία 17,7 24,2 27,2 27,1

Αποπληθωριστής ΑΕΠ 1,0 -0,8 -2,2 -1,9

Εναρμονισμένος ΔΤΚ 3,1 1,0 -0,7 -1,6

Τιμές καταναλωτή 1,1 -0,3 -2,1 -1,7

Ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών -9,9 -3,4 -0,4 1,3

Πρωτογενές καθαρό αποτέλεσμα 
γενικής κυβέρνησης -2,4 -4,1 0,0 1,2

Χρέος γενικής κυβέρνησης 170,3 157,0 176,6 181,3

Καθαρό χρέος γενικής κυβέρνησης 142,5 102,5 123,0 129,5

Πηγή: �ECD, 2013: σελ. 15

Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει σε περιληπτική 
μορφή τις εξελίξεις ως το 2013 και τις προοπτι-
κές για το 2014, όπως αυτές εκτιμώνται στην 
έκθεση του ΟΟΣΑ (�ECD 2013). Οι εκτιμήσεις 
αυτές δεν απέχουν ουσιωδώς και από τις λοιπές 
επίσημες εκθέσεις, όπως αυτές της Τραπέζης 
της Ελλάδος (2013) ή της Εισηγητικής Έκθεσης 
του Προϋπολογισμού του 2014 (Υπουργείο 
Οικονομικών 2013). Η αναμενόμενη εικόνα 
περιλαμβάνεται στα εξής σημεία: 

Το 2013 είναι το τελευταίο έτος της •	
βαθειάς ύφεσης, προετοιμάζοντας μια 
ισορροπία σε χαμηλό σημείο για το 
2014.

Αν και αναμένεται κάποια ύφεση •	 συνο-
λικά για το 2014, η καθοδική προσαρ-
μογή θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 
έτους. Θα ακολουθήσει άνοδος από τα 
μέσα του έτους – η πρώτη τέτοια από 
το 2008.
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Η συρρίκνωση της κυβερνητικής κατα-•	
νάλωσης (μείωση του δημόσιου τομέα) 
θα συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό συνει-
σφέροντας αρνητικά στην τελική ζήτη-
ση στην οικονομία.
Οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να μειώ-•	
νονται, αλλά με μικρότερο ρυθμό, με 
κάποιες προοπτικές ανάκαμψης στο 
δεύτερο ήμισυ, αναλόγως του κλίματος 
που θα επικρατεί στις ιδιωτικές επεν-
δύσεις.
Η βασική θετική διαφοροποίηση σε •	
σχέση με το παρελθόν έχει να κάνει με 
το εξωτερικό ισοζύγιο. Αυτό ήδη από το 
2013 λειτουργούσε θετικά αλλά η ευ-
εργετική του επίδραση αναμένεται να 
ενταθεί το 2014. 
Οι θετικές εξωτερικές εξελίξεις έχουν •	
να κάνουν με τον τουρισμό, αλλά και 
με τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρε-
σιών.
Ένα σημείο που έχει αρχίσει να κάνει •	
την εμφάνισή του είναι μειώσεις στο 
γενικό επίπεδο των τιμών, πολύ μεγα-
λύτερες αν εξαιρεθούν οι αυξήσεις στην 
έμμεση φορολογία. Οι μειώσεις αυτές 
τονώνουν τα πραγματικά εισοδήμα-
τα ιδίως αυτά που καθορίζονται διοι-
κητικά (συντάξεις, επιδόματα), αλλά 
δυσχεραίνουν το έργο της δημοσιονο-
μικής προσαρμογής συμπιέζοντας τις 
ελαστικότητες της φορολογίας.

6 ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ή Ελλαδα ΕΠΙ 
ξυΡΟυ ακΜήΣ
Η γενική εικόνα συνεπώς που προκύπτει με 

σαφήνεια είναι το τέλος της επιδείνωσης, δηλα-
δή μια εξισορρόπηση της οικονομίας. Η εξισορ-
ρόπηση αυτή θα μπορούσε να ακολουθηθεί από 
ένα σενάριο θετικών εξελίξεων οι οποίες μπο-
ρούν να εμπεδώσουν αυτοτροφοδοτούμενη ανά-
πτυξη. Στο θετικό αυτό σενάριο η ανάκτηση του 
χαμένου εδάφους (και η αξιοποίηση των όποιων 
θετικών στοιχείων έχει εξασφαλίσει τη μακρό-
χρονη σταθεροποίηση) προσφέρει το κατάλλη-
λο έδαφος για εμπέδωση επενδυτικών προσδο-
κιών οι οποίες, με την σειρά τους, θεμελιώνουν 
μια πορεία εξόδου. Η πορεία αυτή μπορεί να θε-
μελιωθεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και τη διεκδίκηση μεριδίου παραγωγής από την 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Από ένα σημείο 
και μετά, η επιτυχία θα επιβραβεύεται μέσω της 
δημιουργίας προσδοκιών μεγαλύτερης ανάπτυ-
ξης και τη μετάφραση αυτών των προσδοκιών 
σε επενδυτικό κλίμα. Το βάθος της ύφεσης από 
μόνο του μπορεί να δικαιολογήσει προσδοκίες 
ταχείας μεγέθυνσης εμπεδώνοντας ένα ενάρετο 
κύκλο.

Όπως όμως αναγνωρίζει και η ενδιάμεση 
έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος (2013), τα 
πρώτα βήματα αυτής της ανάκαμψης είναι ευ-
άλωτα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές 
αβεβαιότητες και κίνδυνοι. Στο αρνητικό σενά-
ριο η διακοπή της αρνητικής πορείας μπορεί να 
είναι παροδική και ενδέχεται να ακολουθηθεί 
από περαιτέρω επιδείνωση. Κρίσιμο σημείο θα 
είναι η διάψευση των (ούτως ή άλλως εύθραυ-
στων) ευνοϊκών προσδοκιών και η αντιστρο-
φή του επενδυτικού κλίματος. Ο πυρήνας του 
αρνητικού σεναρίου εκκινεί από εξελίξεις της 
οικονομικής πολιτικής που μπορούν να προκύ-
ψουν από πολιτικές εξελίξεις που διευρύνουν 
την αβεβαιότητα κυρίως ως προς το μέλλον 
και την επιμονή σε διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις. Όπως αναφέρθηκε, η στρατηγική από το 
2010 (παρά τις κατά καιρούς αναπροσαρμο-
γές) ήταν αυτή της εσωτερικής υποτίμησης. Η 
πιθανή (και ομολογουμένως καθυστερημένη) 
ανάκαμψη του 2014 θα έλθει ως επιστέγασμα 
αυτής της επιλογής. Αμφισβήτηση της κεντρι-
κής επιλογής θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογή, 
η οποία βραχυπρόθεσμα θα εντείνει την ύφεση 
(ασχέτως της μεσοπρόθεσμης επιτυχίας της ή 
μη): θα συρρικνωθούν οι θετικές αναμενόμενες 
εξελίξεις (εξαγωγές, επενδυτικό κλίμα) πριν 
προλάβει να αποδώσει η όποια αναθέρμανση 
της ζήτησης από άλλες πηγές (επιλογές οικο-
νομικής πολιτικής) επιχειρηθεί να γίνει. Έτσι, 
χωρίς να υπεισέλθει κανείς στο κατά πόσον 
εναλλακτικές πηγές αναθέρμανσης της ζήτη-
σης μπορούν να χρηματοδοτηθούν, οι βραχυ-
πρόθεσμες εξελίξεις στη διάρκεια της αναπρο-
σαρμογής θα είναι αρνητικές. 

Οι πολιτικές εξελίξεις εν πολλοίς εξαρτώ-
νται από τη δυναμική εξέλιξη της οικονομικής 
πολιτικής που εξετάστηκε στην προηγούμενη 
ενότητα και κυρίως στις κοινωνικές και οικονο-
μικές ‘παράπλευρες απώλειες’ αλλά και από το 
πώς αυτές μεταβολίζονται στην πολιτική συζή-
τηση και μετά από αυτό από την κοινή γνώμη.

Στο σημείο αυτό τρεις οικονομικοί παράγο-
ντες μπορούν να υπεισέλθουν καταλυτικά:

Πρώτον, οι εξελίξεις στην εξωτερική ζή-
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τηση για ελληνικά προϊόντα είναι η βασική 
εξωτερική πηγή ‘θετικών εκπλήξεων’. Ήδη ο 
τομέας τουρισμού το 2013 αποτέλεσε ίσως τον 
σημαντικότερο θετικό παράγοντα το 2013, μια 
επίδοση που μπορεί να συνεχιστεί το 2014. 
Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
εξαγωγών μπορεί να οδηγήσει σε διευρυμένο 
μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς (�ECD, 2013). 
Εκεί κρίσιμο ρόλο θα παίξουν (α) οι εξελίξεις 
στο παγκόσμιο εμπόριο και (β) η ενδεχόμενη 
αναθέρμανση της ζήτησης στον πυρήνα της ευ-
ρωζώνης. 

Δεύτερον, οι εξελίξεις στα δημοσιονομι-
κά. Η κάλυψη του δημοσιονομικού κενού ως 
το 2014 αποτέλεσε έναν άθλο, αφού βασίστηκε 
και σε μη επαναμβανόμενα έκτακτα μέτρα και 
περικοπές. Κατά το 2014 θα πρέπει να αποδει-
χθεί κατά πόσον οι αλλαγές που έχουν προωθη-
θεί και προωθούνται στη διάρθρωση της φορο-
λογίας, στη φορολογική διοίκηση αλλά και στις 
δομές της κρατικής μηχανής είναι βιώσιμες και 
αποδοτικές σε βάθος χρόνου. Το νέο δημοσι-
ονομικό τοπίο πρέπει να πείσει μακροοικονο-
μικά με την έννοια ότι μπορεί να προσεγγίζει 
τους απαιτούμενους απαιτητικούς στόχους. 
Πιο σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει να πείσει 
και μικροοικονομικά, στο μέτρο που θεωρείται 
κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποτελεσμα-
τικό. Μια επιτυχία στη δημοσιονομική πολιτι-
κή είναι πιθανόν να ‘επιβραβευτεί’ με μια τρίτη 
απομείωση του χρέους, αυτού που βρίσκεται 
στα χέρια κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θε-
σμών. Μια τέτοια επιβράβευση θα αποτελέσει 
μια έμπρακτη αναγνώριση και ψήφο εμπιστο-
σύνης ότι η ελληνική προσαρμογή ολοκληρώ-
θηκε, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κλίμα.

Τρίτον, οι εξελίξεις στην κοινωνική πολι-
τική έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν απο-
τελεσματικά την εικόνα της οικονομικής πολι-
τικής και να αποτελέσουν ένα είδος απάντησης 
σε πολιτικές και κοινωνικές αιτιάσεις. Με αυτόν 
τον τρόπο η κοινωνική πολιτική αναλαμβάνει 
ένα κρίσιμο ρόλο στην οικονομική στρατηγική, 
αφού είναι το βασικότερο εργαλείο ‘νομιμοποί-
ησης’ της οικονομικής πολιτικής, εκπέμποντας 

ένα σήμα κοινωνικής δικαιοσύνης και έγκαιρης 
ανταπόκρισης σε υπαρκτά προβλήματα. Στην 
Ιρλανδία ο τομέας αυτός φαίνεται να έπαι-
ξε ουσιαστικό ρόλο στην ταχύτερη έξοδο από 
το Μνημόνιο. Η ανακοίνωση ότι στην Ελλάδα 
σημαντικό τμήμα του διαρθρωτικού πλεονά-
σματος θα ανακυκλωθεί και με την μορφή κοι-
νωνικών παροχών, προφανώς, εξυπηρετεί μια 
αντίστοιχη λογική, όπου η κοινωνική πολιτική 
στηρίζει τις οικονομικές επιλογές. 

Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού εξαρτά-
ται από τον τρόπο που θα μεταφερθεί η αύξη-
ση πόρων στην κοινωνία και συγκεκριμένα από 
τον βαθμό που θα ικανοποιεί το ‘περί δικαίου 
αίσθημα’. Στον χώρο της διάρθρωσης της κοι-
νωνικής προστασίας υπάρχουν διιστάμενοι πα-
ράγοντες. Από την μια πλευρά η αναδιάρθρωση 
παλαιότερων δομών (πρωτίστως των συντάξε-
ων), αν και προχωρά, δεν έχει ακόμη ολοκλη-
ρωθεί. Από την άλλη πλευρά, αναπτύσσονται 
πρωτοβουλίες προς νεωτερικές κατευθύνσεις 
που σχετίζονται άμεσα με την κρίση. Τέτοιες 
είναι πρωτοβουλίες στον χώρο της απασχόλη-
σης και ανεργίας, και τα πρώτα πιλοτικά βήμα-
τα στον χώρο των εγγυήσεων εισοδήματος. Η 
επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στον 
χώρο της υγείας τόσο όσον αφορά την παροχή 
όσο και την ασφάλιση μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εξοικονομεί πόρους και δημιουργεί χώρο για 
άλλες πρωτοβουλίες. 

Οι δύο από τους τρεις θετικούς παράγοντες 
εξαρτώνται από το πώς θα υλοποιηθούν – δη-
λαδή από τη διοικητική ικανότητα του κρατι-
κού μηχανισμού. Άλλωστε, ο πυρήνας των αι-
τιών της ελληνικής κρίσης δεν βρισκόταν σε 
συγκυριακές αλληλουχίες αρνητικών εκπλήξε-
ων αλλά σε βαθειά θεμελιωμένες δυσλειτουρ-
γίες και αστοχίες των εγχώριων μηχανισμών 
διακυβέρνησης. Συνεπώς, ούτε το αν το 2014 
θα είναι θετικό θα κριθεί από τέτοιους τυχαί-
ους παράγοντες. Θα κριθεί από τον συνδυασμό 
τόσο της προσπάθειας όσο και της διοικητικής 
ικανότητας. Δηλαδή από το πόσο έχουν διορ-
θωθεί τα ‘κακώς κείμενα’ που σωρευτικά οδή-
γησαν στην κρίση. 
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2χαρακτηριστικά και Εξελίξεις στην αγορά Εργασίας στην Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ολυμπία καμινιώτη
Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ

1 ΕΙΣαγωγή

Τ ο 2013 υπήρξε ο έκτος χρόνος ύφεσης 
της ελληνικής οικονομίας. Η ύφεση στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2013 εξασθένισε 

σχετικώς με τα προηγούμενα τρίμηνα. Πρόσφατα 
δεδομένα και μελέτες αναφέρονται σε σταθερο-
ποίηση του ΑΕΠ και πιθανώς ισχνή αύξησή του 
κατά τη διάρκεια του 2014.1 Αντιστοίχως, η ανερ-
γία δείχνει (εξαιρετικά) μικρή αποκλιμάκωση 
τους τελευταίους μήνες. Βεβαίως, η ανάσχεση 
των αρνητικών τάσεων στην ανάπτυξη και στην 
ανεργία δεν μεταβάλλουν το τοπίο της οικονομί-
ας και της αγοράς εργασίας. 

Συνεπώς συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε τις 
δραματικές επιπτώσεις της ύφεσης τόσο στην 
αγορά εργασίας όσο και σε άλλους τομείς. Στην 
περίοδο των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει 
πολλά στον οικονομικό και εργασιακό χάρτη 
της χώρας. Η οικονομία και η αγορά εργασί-
ας δίνουν την εικόνα ασθενή σε καταστολή. Η 
καταστολή επιβλήθηκε αφενός για να απαλ-
λαγεί ο ασθενής από τις παθογένειες που τον 
χαρακτηρίζουν και αφετέρου λόγω της ίδιας 
της αγωγής που του επιβλήθηκε. Το ζητούμενο 
στην παρούσα φάση είναι αν θα ανακάμψει ο 
ασθενής, αν τα ζωτικά του όργανα θα χρεια-
στούν περαιτέρω μηχανική υποστήριξη, αν θα 
μπορέσει να «ξαναγεννηθεί» κατά κάποιο τρό-
πο μετά τη νάρκωση έχοντας μειώσει την επί-
δραση των παθογενειών του, και θα βελτιώσει 
την κατάστασή του ενεργοποιώντας τις δυνα-
τότητές του. Ή διαφορετικά, αν θα χρειάζεται 
μακροχρόνια «αγωγή καταστολής», με αποτέ-
λεσμα τη συνέχεια των ήδη διαμορφωμένων 
καταστροφικών αποτελεσμάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τις βασικές 
εξελίξεις στα εργασιακά θέματα αξιοποιώντας 

1 ΙΟΒΕ (2014).

τα πιο πρόσφατα2 στατιστικά δεδομένα και συ-
γκρίνοντας την κατάσταση στην Ελλάδα με τις 
χώρες της Ε.Ε. των 28 πλέον κρατών-μελών. 
Διερευνούμε αρχικά τα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής αγοράς εργασίας σε τρεις βασικούς 
τομείς: τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, 
την απασχόληση και την ανεργία. Στη συνέχεια 
το επίκεντρο του κειμένου μεταφέρεται σε μια 
ειδικότερη ομάδα του πληθυσμού, τους νέους, 
εξετάζοντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας 
για τη συγκεκριμένη ομάδα.

2 ΣυΜΜΕΤΟχή ΣΤΟ ΕΡγαΤΙκΟ 
δυναΜΙκΟ
Η συμμετοχή του πληθυσμού εργάσιμης 

ηλικίας στο εργατικό δυναμικό αποτελεί σημα-
ντικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας κα-
θότι προσδιορίζει την ενεργοποίηση του πλη-
θυσμού μιας κοινωνίας ή μιας συγκεκριμένης 
κοινωνικής ομάδας σε σχέση με τα εργασιακά 
θέματα. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρού-
νται στον βαθμό συμμετοχής στο εργατικό δυ-
ναμικό μεταξύ χωρών αλλά και μεταξύ κοινω-
νικών ομάδων της ίδιας χώρας αποδίδονται σε 
πολιτισμικούς, δημογραφικούς, εργασιακούς 
και άλλους κοινωνικούς παράγοντες.3

Τα ποσοστά συμμετοχής του συνόλου του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στην Ελλάδα ήταν 
και παραμένουν μικρότερα του κοινοτικού μέ-

2 Ο κορμός του παρόντος κεφαλαίου είχε ολοκληρωθεί 
τον Δεκέμβριο του 2013, τότε που τα πιο πρόσφατα δε-
δομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού ήταν εκείνα 
του Β΄τριμήνου 2013. 

3 Για αναλυτικότερες παρατηρήσεις σχετικά με τους 
παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στο ερ-
γατικό δυναμικό και τις διαφοροποιήσεις των κρατών 
μελών της Ε.Ε.-27, βλέπε Καμινιώτη (2013).
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σου όρου κυρίως λόγω των χαμηλών ποσοστών 
συμμετοχής των γυναικών. Τα ποσοστά ενερ-
γοποίησης αυξάνονται διαχρονικά τόσο στην 
Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα. Διατηρείται όμως 
μια διαφορά 3-4 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 
των κοινοτικών και των ελληνικών ποσοστών. 
Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργα-
τικό δυναμικό στην Ε.Ε. παρατηρούνται στη 
Σουηδία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία και στη 

Φινλανδία και τα χαμηλότερα στην Κροατία, 
στη Μάλτα και στην Ιταλία. Στον Πίνακα 1 πα-
ρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής του πλη-
θυσμού 15-64 ετών στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την περίοδο 2003-2012. Ο Πίνακας 
2 και το Διάγραμμα 1 εξειδικεύεται στα ποσοστά 
συμμετοχής Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τις αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ 
τους διαχρονικά.

Πίνακας 1
Ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού 15-64 ετών στο εργατικό δυναμικό στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε.Ε.-28 68,9 69,2 69,7 70,1 70,3 70,7 70,9 70,9 71,1 71,7
Βέλγιο 64,3 65,3 66,7 66,5 67,1 67,1 66,9 67,7 66,7 66,9
Βουλγαρία 61,7 62,8 62,1 64,5 66,3 67,8 67,2 66,5 65,9 67,1
Τσέχικη 
Δημοκρατία

70,2 69,9 70,4 70,3 69,9 69,7 70,1 70,2 70,5 71,6

Δανία 79,4 80,2 79,8 80,6 80,1 80,7 80,2 79,4 79,3 78,6
Γερμανία 72,1 72,1 73,8 74,9 75,6 75,9 76,3 76,6 77,2 77,1
Εσθονία 70,1 70,2 70,1 72,4 72,9 74,0 74,0 73,8 74,7 74,9
Ιρλανδία 68,2 68,7 70,8 71,9 72,5 72,0 70,6 69,4 69,2 69,2
Ελλάδα 65,1 66,5 66,8 67,0 67,0 67,1 67,8 68,2 67,7 67,9
Ισπανία 67,4 68,5 69,7 70,8 71,6 72,6 73,0 73,4 73,7 74,1
Γαλλία 69,9 69,8 69,9 69,8 69,9 70,0 70,5 70,5 70,4 71,0
Κροατία 62,3 63,9 63,3 62,8 63,4 63,2 62,4 61,4 60,8 60,5
Ιταλία 61,6 62,7 62,5 62,7 62,5 63,0 62,4 62,2 62,2 63,7
Κύπρος 72,2 72,7 72,4 73,0 73,9 73,6 73,0 73,6 73,5 73,5
Λεττονία 69,1 69,2 69,6 71,3 72,8 74,4 73,9 73,2 72,8 74,4
Λιθουανία 72,1 69,3 68,4 67,4 67,9 68,4 69,8 70,2 71,4 71,8
Λουξεμβούργο 64,6 65,8 66,6 66,7 66,9 66,8 68,7 68,2 67,9 69,4
Ουγγαρία 60,6 60,2 61,3 62,0 61,9 61,5 61,6 62,4 62,7 64,3
Μάλτα 59,1 57,6 58,1 57,6 58,4 58,9 59,1 60,4 61,6 63,1
Ολλανδία 76,5 76,6 76,9 77,4 78,5 79,3 79,7 78,2 78,4 79,3
Αυστρία 71,7 70,2 72,4 73,7 74,7 75,0 75,3 75,1 75,3 75,9
Πολωνία 64,0 63,7 64,4 63,4 63,2 63,8 64,7 65,3 65,7 66,5
Πορτογαλία 72,9 72,8 73,4 73,9 74,1 74,2 73,7 74,0 74,1 73,9
Ρουμανία 63,4 63,9 62,3 63,6 63,0 62,9 63,1 63,6 63,3 64,2
Σλοβενία 66,9 69,9 70,7 70,9 71,3 71,8 71,8 71,5 70,3 70,4
Σλοβακία 69,8 69,7 68,9 68,6 68,3 68,8 68,4 68,7 68,7 69,4
Φινλανδία 76,8 76,2 74,7 75,2 75,6 76,0 75,0 74,5 74,9 75,2
Σουηδία 77,9 77,7 78,7 78,8 79,1 79,3 78,9 79,1 79,9 80,3
Ηνωμένο Βασίλειο 75,0 75,0 75,4 75,7 75,5 75,8 75,7 75,5 75,7 76,3

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu
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Πίνακας 2

Ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού 15-64 ετών στο εργατικό δυναμικό 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε.Ε.-28 68,9 69,2 69,7 70,1 70,3 70,7 70,9 70,9 71,1 71,7
Ελλάδα 65,1 66,5 66,8 67,0 67,0 67,1 67,8 68,2 67,7 67,9
Διαφορά Ε.Ε.28 
–Ελλάδας (π.μ.)

3,8 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,1 2,7 3,4 3,8

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu, ίδιοι υπολογισμοί

αποτέλεσμα να αποτελεί τη συνιστώσα των 
επιμέρους τάσεων. Για παράδειγμα, έχει υπο-
στηριχτεί ότι σε τέτοιες περιόδους το ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών αυξάνεται ακόμα 
ταχύτερα για να αντισταθμίσει τις απώλει-
ες εργασιακών θέσεων των ανδρών (Cerrutti 
2000). Από την άλλη πλευρά, σε περιόδους οι-
κονομικής κρίσης, το φαινόμενο των αποθαρ-
ρυμένων ανέργων που σταματούν να αναζη-

διάγραμμα 1 
Ποσοστά συμμετοχής 15-64 ετών στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η γενικότερη τάση αύξησης των ποσοστών 
συμμετοχής προκύπτει κατά κύριο λόγο από 
την αυξανόμενη τάση συμμετοχής των γυ-
ναικών στην αγορά εργασίας και από τη δι-
εύρυνση του εργασιακού βίου τόσο για τους 
άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Βεβαίως, σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης μεταβάλλονται 
τόσο οι αποφάσεις των νοικοκυριών όσο και 
οι κρατικές πολιτικές, με συνέπεια το τελικό 
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τούν απασχόληση και εξέρχονται της αγοράς 
εργασίας αυξάνεται (Verick 2011). Σύμφωνα 
με άλλους ερευνητές, οι δύο προαναφερθείσες 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, δηλαδή η 
αποθάρρυνση των ανέργων και η ενεργοποί-
ηση των γυναικών συμβαίνουν ταυτόχρονα 
(Khit�rishvili 2013).

Στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα, τα τελευταία έτη παρατηρήθη-
κε μια σημαντική έξοδος από την αγορά ερ-
γασίας λόγω συνταξιοδότησης, κυρίως εξαι-
τίας των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, 
που δημιούργησαν αίσθημα ανασφάλειας 
για μερίδα εργαζομένων, και παράλληλα συ-
νεχίστηκε η τάση αύξησης της εισόδου στην 
αγορά εργασίας των γυναικών, μια τάση που 
προϋπήρχε της κρίσης. Το ζητούμενο στην 
παρούσα περίοδο είναι να αυξηθεί περαιτέ-
ρω το ποσοστό συμμετοχής των ομάδων που 
παραδοσιακά δεν συμμετέχουν ισότιμα στην 
αγορά εργασίας, δηλαδή των γυναικών κα-
θώς και ορισμένων άλλων ομάδων του πληθυ-
σμού, που λόγω προβλημάτων υγείας ή άλλων 
χαρακτηριστικών είναι σχετικώς αποκλεισμέ-
νοι από την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, 
η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό των αλ-
λοδαπών στην Ελλάδα είναι σχεδόν η ίδια με 
τη συμμετοχή των Ελλήνων. Η απόκλιση όμως 
των ποσοστών συμμετοχής ανδρών και γυ-
ναικών είναι πολύ υψηλότερη για τους μετα-
νάστες συγκριτικά με τους Έλληνες (Eurost�t 
2011). Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
έχει νόημα ως προετοιμασία για τη συμμετο-
χή στην απασχόληση και, για να μη μειώνε-
ται λόγω αποθάρρυνσης από τη μακροχρόνια 
ανεργία, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν 
εστιασμένες πολιτικές για τις διαφορετικές 
ομάδες-στόχου που χαρακτηρίζονται από χα-
μηλά ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργα-
σίας.

3 χαΡακΤήΡΙΣΤΙκα 
αΠαΣχΟλήΣήΣ
Όπως ισχύει για τους περισσότερους δεί-

κτες της αγοράς εργασίας, οι εξελίξεις στον 
τομέα της απασχόλησης ποικίλουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εξετάζοντας τα τριμηνιαία στοιχεία 
από το πρώτο τρίμηνο του 2011 έως το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2013, παρατηρούμε ότι στο 

σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ρυθμός 
μεταβολής της απασχόλησης κυμαίνεται με-
ταξύ μηδέν και μονάδος, άλλοτε με θετικό και 
άλλοτε με αρνητικό πρόσημο. Τα 7 τελευταία 
τρίμηνα της εξεταζόμενης περιόδου μάλιστα 
το πρόσημο διατηρείται αρνητικό, μια εξέλι-
ξη καθόλου ενθαρρυντική για το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα διακρίνεται για τις χειρότερες 
επιδόσεις στον τομέα της απασχόλησης για το 
σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου. Το 2012 
παρουσιάζονται οι υψηλότερες μειώσεις του 
ρυθμού απασχόλησης στην Ελλάδα ενώ τα τε-
λευταία τρίμηνα παρατηρείται αποκλιμάκω-
ση της μείωσης της απασχόλησης. Αρνητικές 
εξελίξεις στην απασχόληση παρατηρούνται 
επίσης στην Ισπανία, στην Κροατία, στην 
Πορτογαλία, στη Σλοβενία και στην Κύπρο. 
Στην Κύπρο μάλιστα παρατηρείται η χει-
ρότερη επίδοση για το δεύτερο τρίμηνο του 
2013, συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες χώ-
ρες. Αντιθέτως, η Γερμανία, η Εσθονία, η 
Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η 
Αυστρία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
χαρακτηρίζονται από θετικές εξελίξεις στον 
τομέα της απασχόλησης. Στον Πίνακα 3 πα-
ρουσιάζεται ο ρυθμός μεταβολής της απα-
σχόλησης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της 
εξέλιξης του ρυθμού μεταβολής της απασχό-
λησης από την έναρξη της κρίσης μέχρι το 
2013 μεταξύ Ελλάδος και του μέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή του 2008 
έως και το πρώτο τρίμηνο του 2010 ο ρυθμός 
μεταβολής της απασχόλησης στην Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν μικρές 
μόνο αποκλίσεις. Οι εντονότατες επιπτώ-
σεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόλη-
ση φαίνονται στη συνέχεια, καθώς ο ρυθμός 
μεταβολής της απασχόλησης στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρείται περίπου 
σταθερός, ενώ για την Ελλάδα σημειώνει ρα-
γδαία και απότομη μείωση. Από το τρίτο τρί-
μηνο του 2012 αποκλιμακώνεται η μείωση της 
απασχόλησης στην Ελλάδα, εξακολουθεί όμως 
να λαμβάνει αρνητικές τιμές. Στο διάγραμμα 2 
παρουσιάζεται ο ρυθμός μεταβολής της απα-
σχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση από το πρώτο τρίμηνο του 2008 έως 
το δεύτερο τρίμηνο του 2013.
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Πίνακας 3

Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2011Τ1-2013Τ2
 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2

Ε.Ε.-28 0,7 0,5 0,1 -0,2 -0,6 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4
Βέλγιο 1,5 1,6 1,3 1,1 0,7 0,2 0,0 -0,2 -0,3 -0,3
Βουλγαρία -1,6 -2,3 -2,3 -2,6 -2,3 -3,5 -1,9 -2,3 -1,7 0,7
Τσέχικη 
Δημοκρατία

0,3 0,1 -0,1 -0,4 0,0 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3

Δανία -0,5 -0,5 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,5 -0,1 0,3
Γερμανία 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 1,1 0,8 0,6 0,6
Εσθονία 6,5 7,7 8,9 4,8 3,2 3,1 1,2 1,2 2,3 3,0
Ιρλανδία -2,7 -1,7 -2,2 -0,5 -0,9 -1,4 -0,2 0,1 1,1 1,9
Ελλάδα -3,8 -4,8 -6,3 -7,6 -8,8 -9,1 -8,9 -6,5 -6,5 -4,3
Ισπανία -1,4 -1,1 -2,0 -3,0 -3,8 -4,5 -4,2 -4,4 -4,2 -3,7
Γαλλία 0,6 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4
Κροατία -4,4 -1,4 -1,7 -1,8 -3,1 -3,4 -3,6 -5,4 -1,1 :
Ιταλία 0,2 0,8 0,7 -0,4 -0,9 -0,8 0,5 -0,1 -1,3 -2,2
Κύπρος 1,5 0,9 0,3 -0,9 -3,2 -4,0 -4,2 -4,8 -4,9 -6,1
Λεττονία -8,6 -7,9 -8,5 -7,6 0,9 0,5 4,4 0,6 3,9 3,0
Λιθουανία 1,0 2,5 -0,1 -1,4 1,5 1,8 3,0 0,8 1,2 1,0
Λουξεμβούργο 2,7 3,1 3,1 2,9 2,9 2,4 2,2 2,3 1,6 1,7
Ουγγαρία 0,8 0,8 0,8 -0,7 0,1 0,7 -0,5 -0,1 -0,1 :
Μάλτα 2,7 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 2,1 2,5 2,4 3,6
Ολλανδία 0,9 0,6 0,7 0,6 0,2 -0,1 -0,4 -0,5 -0,9 -0,8
Αυστρία 1,7 1,7 1,8 1,5 1,7 1,4 1,1 0,9 0,6 0,6
Πολωνία 2,0 1,0 0,4 0,6 -3,1 -3,6 -3,5 -3,5 -0,6 -0,5
Πορτογαλία -1,6 -0,8 -0,7 -3,1 -4,3 -4,2 -4,1 -4,3 -5,2 -4,0
Ρουμανία 1,6 -3,0 -2,7 0,0 -0,5 1,8 2,7 2,1 0,9 0,2
Σλοβενία -2,1 -1,7 -1,6 -1,1 -0,2 -0,5 -0,9 -1,6 -2,7 -2,5
Σλοβακία 2,3 2,3 1,7 0,9 0,6 0,2 -0,1 -0,6 -1,0 -1,3
Φινλανδία 1,3 1,9 1,4 1,4 0,8 -0,1 0,0 -0,6 -1,1 -0,7
Σουηδία 2,8 2,5 2,1 1,8 1,0 0,7 0,6 0,5 0,8 0,8
Ηνωμένο 
Βασίλειο

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

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu

διάγραμμα 2
Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα:2008Τ1-2013Τ2

9 
 

 Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα:2008Τ1-
2013Τ2 

 

 

Ακολούθως, εξετάζουμε τις μεταβολές της απασχόλησης στους τομείς 

οικονομικής παραγωγής στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το 

2008, σημειώνονται θετικές μεταβολές στην απασχόληση, τόσο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Την περίοδο 2003-2008 στην 

Ελλάδα παρατηρούνται υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης 

σχετικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια, ακόμα και τότε, οι ρυθμοί 

αύξησης της απασχόλησης υπολείπονται σημαντικά των αυξήσεων του 

προϊόντος που είχαν σημειωθεί την ίδια περίοδο στην Ελλάδα. Την περίοδο 

2009-2012, οι ετήσιες μειώσεις απασχόλησης στην Ελλάδα κλιμακώνονται 

ενώ αυξομειώσεις παρατηρούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2012 στην 

Ελλάδα η απασχόληση μειώθηκε κατά 8,3% συγκριτικά με το προηγούμενο 

έτος, ενώ η μείωση στους τρεις τομείς παραγωγής ήταν 3,7% στον πρωτογενή, 

14% στο δευτερογενή και 7,9% στον τριτογενή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

2012 παρατηρούνται μειώσεις 1,5%, 1,9% και 0,1% στον πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα αντίστοιχα. Συνεπώς, φαίνεται ότι στην 

Ελλάδα ο δευτερογενής τομέας έχει πληγεί εντονότερα από την κρίση, ενώ ο 

πρωτογενής τομέας εμφανίζει την υψηλότερη ανθεκτικότητα. 

 

4 Πίνακας 4 

Μεταβολές απασχόλησης στους τομείς παραγωγής 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ε.Ε.-28 σύνολο 0,4 0,6 1,0 1,6 1,8 1,0 -1,8 -0,5 0,3 -0,6 
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Ακολούθως, εξετάζουμε τις μεταβολές της 
απασχόλησης στους τομείς οικονομικής πα-
ραγωγής στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μέχρι το 2008, σημειώνονται θετι-
κές μεταβολές στην απασχόληση, τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Την 
περίοδο 2003-2008 στην Ελλάδα παρατηρού-
νται υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης της απασχό-
λησης σχετικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Βέβαια, ακόμα και τότε, οι ρυθμοί αύξησης της 
απασχόλησης υπολείπονται σημαντικά των 
αυξήσεων του προϊόντος που είχαν σημειωθεί 
την ίδια περίοδο στην Ελλάδα. Την περίοδο 
2009-2012, οι ετήσιες μειώσεις απασχόλησης 

στην Ελλάδα κλιμακώνονται ενώ αυξομειώσεις 
παρατηρούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 
2012 στην Ελλάδα η απασχόληση μειώθηκε 
κατά 8,3% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, 
ενώ η μείωση στους τρεις τομείς παραγωγής 
ήταν 3,7% στον πρωτογενή, 14% στο δευτερο-
γενή και 7,9% στον τριτογενή. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2012 παρατηρούνται μειώσεις 1,5%, 
1,9% και 0,1% στον πρωτογενή, δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα αντίστοιχα. Συνεπώς, φαί-
νεται ότι στην Ελλάδα ο δευτερογενής τομέας 
έχει πληγεί εντονότερα από την κρίση, ενώ ο 
πρωτογενής τομέας εμφανίζει την υψηλότερη 
ανθεκτικότητα.

Πίνακας 4

Μεταβολές απασχόλησης στους τομείς παραγωγής

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ε.Ε.-28 σύνολο 0,4 0,6 1,0 1,6 1,8 1,0 -1,8 -0,5 0,3 -0,6

Ελλάδα σύνολο 1,2 2,4 3,0 1,9 1,4 1,2 -0,6 -2,6 -5,6 -8,3

Ε.Ε.-28 πρωτογενής 
τομέας -2,5 -1,5 -1,4 -3,7 -1,7 -2,0 -1,9 0,0 -2,4 -1,5

Ελλάδα πρωτογενής 
τομέας -2,6 -11,3 -3,5 -1,5 -2,0 -0,4 2,6 0,4 -5,0 -3,7

Ε.Ε.-28 δευτερογενής 
τομέας -1,1 -0,6 0,1 1,1 1,6 0,3 -5,6 -3,4 -0,6 -1,9

Ελλάδα δευτερογενής 
τομέας 1,4 0,5 2,4 0,3 2,9 2,5 -4,3 -7,7 -13,7 -14,0

Ε.Ε.-28 τριτογενής 
τομέας 1,3 1,3 1,6 2,3 2,2 1,5 -0,4 0,5 0,7 -0,1

Ελλάδα τριτογενής 
τομέας 2,0 6,1 4,4 3,0 1,6 1,1 0,0 -1,6 -3,6 -7,8

Ακολούθως θα εξετάσουμε δύο επιπλέον 
χαρακτηριστικά της απασχόλησης, τη μερική 
απασχόληση και την αυτοαπασχόληση στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευ-
έλικτες μορφές απασχόλησης – μεταξύ των 
οποίων και η μερική απασχόληση - προωθού-
νται από την ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλη-
σης και παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μερική 
απασχόληση αυξήθηκε από το 16% της συ-
νολικής απασχόλησης το 2003 στο 19,2% της 
συνολικής απασχόλησης το 2012. Μεγάλες δι-
αφορές παρατηρούνται μεταξύ των κρατών-
μελών σχετικώς με τη διάδοση της μερικής 
απασχόλησης, που κυμαίνονται από το 2,2% 

στη Βουλγαρία στο 49,2% στην Ολλανδία. Οι 
διαφορές αυτές υποδηλώνουν ουσιαστικές δι-
αφορές των αγορών εργασίας στα διάφορα 
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επη-
ρεάζοντας σημαντικά και τα συνολικά ποσο-
στά απασχόλησης καθώς σε ορισμένες χώρες, 
όπως την Ολλανδία, οι μισοί απασχολούμενοι 
είναι μερικώς απασχολούμενοι, σε άλλες χώ-
ρες, όπως την Αυστρία, το ¼ των απασχολου-
μένων είναι μερικώς απασχολούμενοι, ενώ σε 
άλλες το σύνολο σχεδόν των απασχολουμένων 
είναι πλήρως απασχολούμενοι. Ορισμένες 
από τις χώρες που παρουσιάζουν υψηλά πο-
σοστά μερικής απασχόλησης, εμφανίζουν 
και υψηλά συνολικά ποσοστά απασχόλησης, 
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όπως η Ολλανδία, δηλαδή στις χώρες αυτές η 
απασχόληση «μοιράζεται» μεταξύ περισσο-
τέρων ατόμων. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνε-
ται και με την ανάλυση συσχέτισης, σύμφωνα 
με την οποία, διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά 
μερικής και συνολικής απασχόλησης για το 
2012 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χαρακτηρίζονται από συντελεστή συσχέτισης 
0,646 και η σχέση είναι στατιστικά σημαντι-
κή. Φυσικά, σημαντικό στοιχείο είναι ο βαθ-
μός στον οποίο η μερική απασχόληση είναι 
εκούσια ή ακούσια, μια άλλη σημαντική πηγή 

διαφοροποιήσεων μεταξύ των κρατών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα 
η πλειοψηφία της μερικής απασχόλησης ήταν 
και παραμένει ακούσια και για τον λόγο αυτό 
χαρακτηρίζεται και επισφαλής.4 Στον Πίνακα 
5 συνοψίζονται τα ποσοστά μερικής απασχό-
λησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την περίοδο 2003-2012 και στο Διάγραμμα 
3 παρουσιάζονται τα ποσοστά μερικής απα-
σχόλησης για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε τριμηνιαία βάση από το 2008 έως 
το 2013. 

4 Περισσότερα για το θέμα αυτό στο σχετικό κεφάλαιο 
του Σ. Γαβρόγλου στην παρούσα έκδοση.

Πίνακας 5

Ποσοστά μερικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε.Ε.-28 16,0 16,7 17,2 17,5 17,5 17,5 18,0 18,5 18,8 19,2
Βέλγιο 20,4 21,5 21,7 22,0 21,9 22,4 23,2 23,7 24,7 24,7
Βουλγαρία 2,1 2,7 1,9 1,8 1,5 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2
Τσέχικη Δημοκρατία 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,8 5,1 4,7 5,0
Δανία 20,3 21,9 21,5 23,0 23,0 23,8 25,2 25,6 25,1 24,8
Γερμανία 21,2 21,9 23,4 25,2 25,4 25,1 25,3 25,5 25,7 25,7
Εσθονία 6,7 6,9 6,6 6,7 7,2 6,4 9,4 9,8 9,3 9,2
Ιρλανδία 16,7 16,6 16,8 16,6 17,3 18,1 21,0 22,2 23,1 23,5
Ελλάδα 3,9 4,5 4,8 5,5 5,4 5,4 5,8 6,2 6,6 7,6
Ισπανία 8,2 8,8 12,2 11,8 11,6 11,8 12,6 13,1 13,7 14,6
Γαλλία 16,8 16,9 17,1 17,1 17,2 16,8 17,2 17,6 17,6 17,7
Κροατία 6,6 6,5 7,8 7,0 6,6 6,9 6,9 7,5 7,6 6,3
Ιταλία 8,5 12,4 12,7 13,1 13,4 14,1 14,1 14,8 15,2 16,8
Κύπρος 7,6 7,5 7,6 6,6 6,4 6,8 7,5 8,3 9,0 9,7
Λεττονία 9,4 9,8 7,6 5,8 5,6 5,5 8,4 9,3 8,8 8,9
Λιθουανία 8,6 8,4 6,8 9,5 8,1 6,5 8,0 7,8 8,3 8,9
Λουξεμβούργο 13,4 16,3 17,4 17,1 17,8 17,9 17,6 17,5 18,0 18,5
Ουγγαρία 4,1 4,3 3,9 3,8 3,9 4,3 5,2 5,5 6,4 6,6
Μάλτα 8,9 7,8 9,4 9,7 10,6 11,1 10,7 11,7 12,4 13,2
Ολλανδία 44,6 45,2 45,7 45,8 46,3 46,8 47,7 48,3 48,5 49,2
Αυστρία 18,3 20,0 20,8 21,3 21,8 22,6 23,7 24,3 24,3 24,9
Πολωνία 9,3 9,6 9,8 8,9 8,5 7,7 7,7 7,7 7,3 7,2
Πορτογαλία 8,8 8,1 8,2 8,1 8,8 8,6 8,4 8,4 10,1 11,0
Ρουμανία 10,6 9,2 9,2 8,6 8,6 8,6 8,5 9,7 9,3 9,1
Σλοβενία 5,8 8,3 7,8 8,0 8,1 8,1 9,5 10,3 9,5 9,0
Σλοβακία 2,2 2,5 2,4 2,7 2,5 2,5 3,4 3,8 4,0 4,0
Φινλανδία 12,5 12,8 13,3 13,5 13,4 12,7 13,3 13,9 14,1 14,1
Σουηδία 22,2 23,1 24,0 24,3 24,2 25,7 26,0 25,8 25,2 25,0
Ηνωμένο Βασίλειο 25,0 25,1 24,2 24,3 24,2 24,2 25,0 25,7 25,5 25,9

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu
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διάγραμμα 3

Μερική απασχόληση στο σύνολο της απασχόλησης, Ε.Ε.-28 και Ελλάδα, 2008Τ1 – 2013Τ2

13 
 

 

Διάγραμμα 3 

Μερική απασχόληση στο σύνολο της απασχόλησης, Ε.Ε.-28 και Ελλάδα, 
2008Τ1 – 2013Τ2 

 

 

 Ο βαθμός αυτοαπασχόλησης στο σύνολο της συνολικής απασχόλησης 

προσδίδει ιδιαιτερότητες στην αγορά εργασίας. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το 2012 ανέρχεται σε 15,6% και παρουσιάζει μικρή διαχρονική 

μείωση. Στην Ελλάδα το 2012 ανερχόταν σε 34,6% και παρουσιάζει, όπως και 

για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρή διαχρονική μείωση. Οι 

διαφορές των κρατών μελών κυμαίνονται από 5,2% στη Σουηδία έως 32,5% 

στη Ρουμανία. Τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης και τα ποσοστά συνολικής 

απασχόλησης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 συνδέονται 

με συντελεστή συσχέτισης -0,531 ο οποίος είναι στατιστικά σημαντικός. Αν 

και η συσχέτιση δεν υποδηλώνει αιτιακή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 

δείχνει ότι τα υψηλά επίπεδα αυτοαπασχόλησης συνδέονται με χαμηλά 

επίπεδα συνολικής απασχόλησης. 

 

Ο βαθμός αυτοαπασχόλησης στο σύνολο 
της συνολικής απασχόλησης προσδίδει ιδιαι-
τερότητες στην αγορά εργασίας. Στο σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 ανέρχεται 
σε 15,6% και παρουσιάζει μικρή διαχρονι-
κή μείωση. Στην Ελλάδα το 2012 ανερχόταν 
σε 34,6% και παρουσιάζει, όπως και για το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρή δι-
αχρονική μείωση. Οι διαφορές των κρατών 
μελών κυμαίνονται από 5,2% στη Σουηδία 
έως 32,5% στη Ρουμανία. Τα ποσοστά αυτοα-
πασχόλησης και τα ποσοστά συνολικής απα-
σχόλησης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2012 συνδέονται με συντελεστή 
συσχέτισης -0,531 ο οποίος είναι στατιστικά 
σημαντικός. Αν και η συσχέτιση δεν υποδη-
λώνει αιτιακή σχέση μεταξύ των δύο μετα-
βλητών, δείχνει ότι τα υψηλά επίπεδα αυτο-
απασχόλησης συνδέονται με χαμηλά επίπεδα 
συνολικής απασχόλησης.

4 XαΡακΤήΡΙΣΤΙκα ανΕΡγΙαΣ
Ακολούθως εξετάζουμε τα χαρακτηρι-

στικά και τις εξελίξεις της ανεργίας στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2012 
το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ήταν 10,5%, παρουσιάζοντας μικρή 

ανοδική τάση από το 2009 και μετά. Οι δι-
αφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών 
είναι για άλλη μια φορά εντυπωσιακές. Στη 
Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία και 
στο Λουξεμβούργο το εργατικό δυναμικό 
αντιμετωπίζει ποσοστά ανεργίας της τάξεως 
του 5%, ενώ στην Ελλάδα και την Ισπανία το 
¼ του εργατικού δυναμικού πλήττεται από 
ανεργία. Με βάση τα ποσοστά ανεργίας του 
2012 μπορούμε να διακρίνουμε τις χώρες σε 
τρεις ομάδες:

Τις χώρες που χαρακτηρίζονται από 1 
ποσοστά ανεργίας αρκετά χαμηλότε-
ρα του μέσου όρου: Βέλγιο, Τσέχικη 
Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Λουξεμ- 
βούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, 
Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, 
Σουη- δία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Τις χώρες των οποίων το ποσοστό 2 
ανεργίας προσεγγίζει το μέσο όρο: 
Βουλγαρία, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, 
Κύπρος, Ουγγαρία και Πολωνία.

Τις χώρες με ποσοστά ανεργίας αρ-3 
κετά υψηλότερα του μέσου όρου: 
Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, 
Λεττονία, Λιθουανία, Πορτογαλία 
και Σλοβακία.
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Πίνακας 6
Ποσοστά αυτοαπασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ε.Ε.-28 16,2 16,2 16,0 15,7 15,5 15,3 15,5 15,6 15,5 15,6

Βέλγιο 16,6 16,5 16,3 16,2 16,1 16,0 16,2 16,2 16,2 16,3

Βουλγαρία 28,7 28,5 27,8 27,2 26,5 26,4 26,7 27,1 26,6 26,1
Τσέχικη 
Δημοκρατία

17,9 17,5 16,6 16,7 16,6 16,4 17,0 17,5 17,5 17,9

Δανία 6,7 6,4 6,3 6,2 6,0 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9

Γερμανία 10,6 10,9 11,3 11,4 11,3 11,1 11,1 11,0 11,1 10,9

Εσθονία 8,9 9,7 8,1 8,1 9,1 7,8 8,2 8,3 8,5 8,8

Ιρλανδία 17,6 17,7 16,9 16,3 16,9 17,5 17,6 16,9 16,4 16,5

Ελλάδα 36,5 35,7 35,6 35,1 34,3 33,7 34,0 34,1 34,2 34,6

Ισπανία 14,8 14,6 14,2 13,8 13,5 13,4 13,4 13,3 13,2 14,1

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

Κροατία 16,1 15,8 15,4 15,3 15,1 14,7 14,7 14,4 13,6 12,0

Ιταλία 25,6 25,7 24,7 24,4 24,1 23,6 23,2 23,4 23,2 23,1

Κύπρος 22,8 22,6 22,1 20,6 19,7 17,8 17,8 17,3 17,3 16,4

Λεττονία 13,4 13,5 11,9 11,9 11,0 10,3 11,6 11,7 11,6 11,6

Λιθουανία 20,5 18,7 17,1 15,8 13,7 11,5 12,1 10,9 10,6 11,1

Λουξεμβούργο 6,8 6,7 6,5 6,2 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1

Ουγγαρία 13,8 13,6 12,7 12,2 11,6 11,4 10,9 10,6 10,8 10,7

Μάλτα 11,9 12,0 12,1 12,1 12,2 12,2 12,6 12,5 12,2 12,6

Ολλανδία 13,5 13,7 13,9 13,9 13,7 13,5 13,6 13,8 14,0 14,4

Αυστρία 13,4 13,5 13,5 13,6 13,4 13,4 13,5 13,5 13,3 13,1

Πολωνία : 26,8 25,8 24,5 23,5 23,0 22,8 22,8 22,7 22,4

Πορτογαλία 16,6 15,9 15,4 14,9 14,5 14,5 14,5 13,9 13,8 14,4

Ρουμανία 38,3 31,9 33,5 31,3 31,3 30,5 32,0 34,2 32,5 32,5

Σλοβενία 17,5 17,4 17,2 17,1 16,9 16,8 17,5 17,9 18,3 18,6

Σλοβακία 11,4 13,3 13,7 14,0 14,5 15,5 16,6 16,6 16,0 15,6

Φινλανδία 11,4 11,4 11,3 11,5 11,5 11,4 12,0 12,0 11,9 12,1

Σουηδία 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 5,6 5,6 5,3 5,2

Ηνωμένο Βασίλειο 12,2 12,2 12,1 12,3 12,5 12,5 12,7 13,2 13,4 13,7

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu
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Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα ποσοστά 
ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από το 2003 έως το 2012 και στο Διάγραμμα 
4 τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2001 έως το 2012. 
Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι μέχρι το 2009 

τα ποσοστά ανεργίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαφέρουν ελάχιστα αλλά στη συνέ-
χεια αποκλίνουν όλο και περισσότερο, καθώς η 
Ελλάδα πλήττεται από πολύ υψηλότερα ποσο-
στά ανεργίας από αυτά που χαρακτηρίζουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πίνακας 7

Ποσοστά ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ε.Ε.-28 9,2 9,3 9,1 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,5

Βέλγιο 8,2 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6

Βουλγαρία 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3
Τσέχικη 
Δημοκρατία

7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0

Δανία 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,5 6,0 7,5 7,6 7,5

Γερμανία 9,8 10,5 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5

Εσθονία 10,1 9,7 7,9 5,9 4,6 5,5 13,8 16,9 12,5 10,2

Ιρλανδία 4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7

Ελλάδα 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3

Ισπανία 11,4 10,9 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0

Γαλλία 8,9 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7 9,6 10,2

Κροατία 14,1 13,8 12,8 11,4 9,6 8,4 9,1 11,8 13,5 15,9

Ιταλία 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7

Κύπρος 4,1 4,6 5,3 4,6 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9

Λεττονία 10,7 10,6 9,1 6,9 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0

Λιθουανία 12,4 11,3 8,0 5,2 3,8 5,3 13,6 18,0 15,4 13,4

Λουξεμβούργο 3,8 5,0 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1

Ουγγαρία 5,8 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9

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

Ολλανδία 4,2 5,1 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3

Αυστρία 4,3 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3

Πολωνία 19,8 19,1 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1

Πορτογαλία 7,1 7,5 8,6 8,6 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9 15,9

Ρουμανία 6,8 8,0 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0

Σλοβενία 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9

Σλοβακία 17,7 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0

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

Σουηδία 6,6 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0

Ηνωμένο Βασίλειο 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu
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διάγραμμα 4

Ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2001-2012
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Διάγραμμα 4 
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 Οι αποκλίσεις των ποσοστών ανεργίας μεταξύ Ελλάδος και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα εντονότερες για τις γυναίκες. Το 2012 το 

ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα ήταν 28,1% και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 10,6%. Τα σχετικά δεδομένα παρουσιάζονται στο 

Διάγραμμα 5. 
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 Στον Πίνακα 8 παρουσιάζουμε την κατάσταση ανεργίας στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια άλλη σκοπιά και συγκεκριμένα το ποσοστό του 

πληθυσμού σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο για την περίοδο 2003-2012. Το 

ποσοστό αυτό συνδέεται στενά με τη φτώχεια και τον κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού, καθώς χωρίς εργασία τα νοικοκυριά στερούνται της βασικής 

πηγής εισοδήματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σχετικό ποσοστό διατηρείται 

περίπου στο 10% (10,9% το 2012). Στην Ελλάδα το σχετικό ποσοστό 

αυξάνεται από 10,3% το 2010, σε 13,7% το 2011 και στη συνέχεια εκτοξεύεται 

στο 17,5% το 2012. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό 

μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Στο Διάγραμμα 6 

παρουσιάζονται τα ποσοστά της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 

φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα, η τιμή του σχετικού δείκτη ήταν προ της 

κρίσης σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο, το 2010 το ποσοστό 

της Ελλάδας είναι σχεδόν ταυτόσημο με το ευρωπαϊκό και στη συνέχεια 

διαμορφώνεται για την Ελλάδα σε πολύ υψηλότερα μεγέθη συγκριτικά με το 

μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Στον Πίνακα 8 παρουσιάζουμε την κατά-
σταση ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από μια άλλη σκοπιά και συγκεκριμέ-
να το ποσοστό του πληθυσμού σε νοικοκυριά 
χωρίς εργαζόμενο για την περίοδο 2003-2012. 
Το ποσοστό αυτό συνδέεται στενά με τη φτώ-
χεια και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 
καθώς χωρίς εργασία τα νοικοκυριά στερού-
νται της βασικής πηγής εισοδήματος. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το σχετικό ποσοστό διατη-
ρείται περίπου στο 10% (10,9% το 2012). Στην 
Ελλάδα το σχετικό ποσοστό αυξάνεται από 
10,3% το 2010, σε 13,7% το 2011 και στη συνέ-

χεια εκτοξεύεται στο 17,5% το 2012. Η Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το 2012. Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζονται 
τα ποσοστά της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμ-
μα, η τιμή του σχετικού δείκτη ήταν προ της 
κρίσης σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρω-
παϊκό μέσο, το 2010 το ποσοστό της Ελλάδας 
είναι σχεδόν ταυτόσημο με το ευρωπαϊκό και 
στη συνέχεια διαμορφώνεται για την Ελλάδα 
σε πολύ υψηλότερα μεγέθη συγκριτικά με το 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας 8
Πληθυσμός σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε.Ε.-28 10,4 10,4 10,3 9,8 9,3 9,2 10,1 10,5 10,6 10,9
Βέλγιο 14,4 13,8 13,7 13,6 12,3 12,0 12,8 12,5 12,9 12,7
Βουλγαρία 15,9 14,4 13,7 12,1 10,2 9,0 9,7 12,0 13,3 13,6
Τσέχικη Δημοκρατία 7,7 8,0 7,4 7,2 6,5 6,0 6,7 6,7 6,3 6,5
Δανία 9,4 9,4 8,6 7,7 8,1 6,8 8,3 9,5 9,9 10,2
Γερμανία 10,9 11,1 11,1 10,6 9,6 9,2 9,4 9,1 8,4 8,2
Εσθονία 10,2 9,7 8,6 6,6 6,0 6,2 10,4 12,2 9,8 9,7
Ιρλανδία 9,1 8,6 8,3 7,9 7,9 9,0 12,7 14,6 15,6 15,9
Ελλάδα 9,0 9,1 8,9 8,1 8,0 7,5 8,5 10,3 13,7 17,5
Ισπανία 7,3 7,2 6,6 6,3 6,2 7,4 10,8 11,8 12,9 15,0
Γαλλία 10,2 10,2 10,4 10,5 10,0 9,7 10,4 10,4 10,3 10,5
Κροατία 13,5 11,8 12,2 12,4 11,3 10,8 11,2 12,1 12,7 13,8
Ιταλία 9,6 9,4 9,8 9,5 9,2 9,6 10,4 11,0 11,1 11,7
Κύπρος 5,1 5,1 5,3 5,2 4,7 4,9 5,6 5,9 6,2 7,5
Λεττονία 8,8 8,1 8,5 6,7 6,6 6,4 10,5 11,5 11,2 10,4
Λιθουανία 8,2 7,8 6,8 6,9 7,0 9,0 12,0 13,8 13,0 12,4
Λουξεμβούργο 7,5 7,1 6,7 7,1 7,0 7,9 7,3 6,7 7,2 6,5
Ουγγαρία 11,7 12,0 12,3 11,8 11,9 12,5 13,1 12,9 12,5 11,6
Μάλτα 8,5 8,8 8,2 7,9 7,7 8,1 8,2 7,5 7,1 7,2
Ολλανδία 7,8 7,9 7,9 7,4 6,5 5,9 6,0 7,2 7,1 7,3
Αυστρία 6,8 8,2 8,4 7,6 7,1 7,0 7,3 7,2 7,1 7,1
Πολωνία 15,0 15,5 14,8 13,2 11,6 10,1 10,2 10,3 10,0 10,1
Πορτογαλία 5,3 5,3 5,7 5,8 5,7 5,5 6,7 7,2 8,2 9,9
Ρουμανία 11,5 11,8 11,3 10,3 10,4 10,5 10,9 11,0 11,7 10,9
Σλοβενία 8,8 7,7 7,1 7,4 6,5 6,4 7,5 8,3 8,9 8,6
Σλοβακία 10,3 10,5 10,3 9,5 8,9 7,5 8,2 9,2 8,7 8,4
Φινλανδία 11,0 11,1 10,5 9,5 9,1 8,1 9,7 9,5 9,4 9,3
Σουηδία : : : : : : 11,3 10,9 10,4 11,1
Ηνωμένο Βασίλειο 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,7 11,5 11,9 11,9 11,4

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu
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Πολωνία 15,0 15,5 14,8 13,2 11,6 10,1 10,2 10,3 10,0 10,1 

Πορτογαλία 5,3 5,3 5,7 5,8 5,7 5,5 6,7 7,2 8,2 9,9 

Ρουμανία 11,5 11,8 11,3 10,3 10,4 10,5 10,9 11,0 11,7 10,9 

Σλοβενία 8,8 7,7 7,1 7,4 6,5 6,4 7,5 8,3 8,9 8,6 

Σλοβακία 10,3 10,5 10,3 9,5 8,9 7,5 8,2 9,2 8,7 8,4 

Φιλανδία 11,0 11,1 10,5 9,5 9,1 8,1 9,7 9,5 9,4 9,3 

Σουηδία : : : : : : 11,3 10,9 10,4 11,1 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,7 11,5 11,9 11,9 11,4 

Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
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7 ΝΕΟΙ 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας που 

αφορούν μια συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα, τους νέους. Το ποσοστό 

ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 ανέρχεται σε 23% και 

5 νΕΟΙ
Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τις εξελί-

ξεις στην αγορά εργασίας που αφορούν μια 
συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα, τους 
νέους. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 ανέρχεται σε 
23% και κυμαίνεται από 8,1% στη Γερμανία 
έως 55,3% στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των 
νέων, οι αποκλίσεις Ελλάδος-Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι οι εντονότερες. Ενώ μέχρι το 
2009 στην Ελλάδα ήταν άνεργο το ¼ των 
νέων, στη συνέχεια η πλειοψηφία του εργατι-
κού δυναμικού νεαρής ηλικίας πλήττεται από 
ανεργία. Αν εξετάσουμε την κατά φύλο κα-
τανομή της ανεργίας, διαπιστώνουμε ακόμα 
εντονότερες αποκλίσεις μεταξύ Ελλάδος και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρουσιάζο-
νται στο Διάγραμμα 7. 
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Ποσοστά ανεργίας γυναικών (15-24 ετών) στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.-28
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 Ένας σημαντικός δείκτης για την αγορά εργασίας γενικά αλλά 

ειδικότερα για τους νέους εκτιμά το ποσοστό των ατόμων μιας ηλικιακής 

ομάδας που δεν είναι απασχολούμενοι ή εκπαιδευόμενοι-καταρτιζόμενοι σε 

μια δεδομένη χρονική στιγμή ως προς το συνολικό πληθυσμό της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδος. Ο δείκτης αυτός έχει ακόμα μεγαλύτερη 

σημασία για τους νέους που βρίσκονται στο ξεκίνημα της εργασιακής τους 

πορείας.5 Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 το ποσοστό των νέων 

18-24 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν 17,1%. Τα 

χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο, 

στην Αυστρία, στη Δανία, στη Γερμανία και στη Σουηδία. Το υψηλότερο 

ποσοστό το 2012 χαρακτηρίζει την Ελλάδα, 28,4%. Το ποσοστό των Ελλήνων 

νέων που δεν συμμετέχει σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση είχε 

προσεγγίσει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2008. Στη συνέχεια, όπως 

αποτυπώνεται και στην πλειοψηφία των οικονομικών και κοινωνικών 

δεικτών,6 παρατηρείται σημαντική απόκλιση, η οποία συνεχώς διευρύνεται. 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα ποσοστά των νέων 18-24 ετών στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2003-2012 που δεν βρίσκονται σε 

απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

 

                                                             
5 Για περισσότερα στοιχεία σχετικώς με αυτό τον δείκτη, βλέπε Καμινιώτη και Μπασκόζου (2014). 
6Βλέπε για παράδειγμα Καμινιώτη (2012) και Καμινιώτη (2013).  
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Πίνακας 10
Ποσοστά ανεργίας νέων (15-24 ετών) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ε.Ε.-28 18,7 19,1 18,9 17,6 15,7 15,8 20,1 21,1 21,5 23,0

Βέλγιο 21,8 21,2 21,5 20,5 18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 19,8

Βουλγαρία 26,6 24,3 21,0 18,3 14,1 11,9 15,1 21,8 25,0 28,1

Τσέχικη Δημοκρατία 17,6 20,4 19,3 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5

Δανία 9,2 8,2 8,6 7,7 7,3 8,1 11,8 13,9 14,3 14,0

Γερμανία 11,6 13,8 15,6 13,8 11,9 10,6 11,2 9,9 8,6 8,1

Εσθονία 20,8 21,6 16,1 11,9 10,1 12,1 27,5 32,9 22,3 20,9

Ιρλανδία 8,7 8,7 8,6 8,7 9,1 13,3 24,0 27,6 29,1 30,4

Ελλάδα 26,8 26,9 26,0 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 55,3

Ισπανία 22,6 22,0 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 53,2

Γαλλία 19,2 20,8 21,3 22,4 19,8 19,3 24,0 23,7 22,9 24,7

Κροατία 23,6 23,5 24,0 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3

Ιταλία 8,8 10,2 13,9 10,0 10,2 9,0 13,8 16,6 22,4 27,8

Κύπρος 17,6 20,4 19,3 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5

Λεττονία 18,2 18,3 13,6 12,1 10,6 13,6 33,3 36,2 31,0 28,5

Λιθουανία 24,7 22,1 14,9 8,6 6,8 12,2 29,0 35,3 32,6 26,7

Λουξεμβούργο 11,2 16,4 14,6 15,5 15,6 17,3 16,5 15,8 16,4 18,0

Ουγγαρία 13,2 15,5 19,4 19,1 18,1 19,9 26,5 26,6 26,1 28,1

Μάλτα 17,4 16,6 16,5 15,9 13,9 12,2 14,4 13,1 13,8 14,2

Ολλανδία 7,3 9,0 9,4 7,5 7,0 6,3 7,7 8,7 7,6 9,5

Αυστρία 8,1 9,7 10,3 9,1 8,7 8,0 10,0 8,8 8,3 8,7

Πολωνία 41,9 39,6 36,9 29,8 21,6 17,2 20,6 23,7 25,8 26,5

Πορτογαλία 17,8 18,9 19,8 20,1 20,4 20,2 24,8 27,7 30,1 37,7

Ρουμανία 19,5 21,0 19,7 21,0 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7

Σλοβενία 17,3 16,1 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6

Σλοβακία 33,8 33,4 30,4 27,0 20,6 19,3 27,6 33,9 33,7 34,0

Φινλανδία 21,8 20,7 20,1 18,7 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 19,0

Σουηδία 17,4 20,4 22,6 21,5 19,2 20,2 25,0 24,8 22,8 23,7

Ηνωμένο Βασίλειο 12,2 12,1 12,8 14,0 14,3 15,0 19,1 19,6 21,1 21,0

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu
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Ένας σημαντικός δείκτης για την αγορά ερ-
γασίας γενικά αλλά ειδικότερα για τους νέους 
εκτιμά το ποσοστό των ατόμων μιας ηλικιακής 
ομάδας που δεν είναι απασχολούμενοι ή εκ-
παιδευόμενοι-καταρτιζόμενοι σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή ως προς το συνολικό πληθυσμό 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδος. Ο δεί-
κτης αυτός έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία 
για τους νέους που βρίσκονται στο ξεκίνημα 
της εργασιακής τους πορείας.5 Στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 το ποσοστό των 
νέων 18-24 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης ήταν 17,1%. Τα χαμηλότερα 
ποσοστά παρουσιάζονται στην Ολλανδία, στο 

5 Για περισσότερα στοιχεία σχετικώς με αυτό τον δείκτη, 
βλέπε Καμινιώτη και Μπασκόζου (2014).

Λουξεμβούργο, στην Αυστρία, στη Δανία, στη 
Γερμανία και στη Σουηδία. Το υψηλότερο ποσο-
στό το 2012 χαρακτηρίζει την Ελλάδα, 28,4%. Το 
ποσοστό των Ελλήνων νέων που δεν συμμετέχει 
σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση είχε 
προσεγγίσει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
το 2008. Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται και 
στην πλειοψηφία των οικονομικών και κοινωνι-
κών δεικτών,6 παρατηρείται σημαντική απόκλι-
ση, η οποία συνεχώς διευρύνεται. Στον Πίνακα 
11 παρουσιάζονται τα ποσοστά των νέων 18-24 
ετών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την περίοδο 2003-2012 που δεν βρίσκονται σε 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση.

6Βλέπε για παράδειγμα Καμινιώτη (2012) και Καμινιώτη 
(2013). 

Πίνακας 11
Ποσοστά νέων 18-24 ετών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEET) στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003-2012
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε.Ε.-28 16,8 16,5 16,2 15,1 14,1 13,9 16,1 16,6 16,7 17,1
Βέλγιο 20,4 18,0 16,2 14,6 14,4 13,3 14,5 14,3 14,8 15,0
Βουλγαρία 36,7 33,4 31,6 28,0 24,0 21,6 24,0 27,8 26,3 26,0
Τσέχικη Δημοκρατία 17,2 17,4 16,3 12,3 9,3 8,9 11,2 11,4 10,7 11,3
Δανία 7,0 6,4 5,7 4,6 5,5 5,7 7,0 8,3 8,4 8,8
Γερμανία 13,8 14,6 15,6 13,8 12,6 11,8 12,1 11,4 10,2 9,8
Εσθονία 13,9 17,0 14,0 11,4 11,2 11,1 19,4 19,1 14,7 15,3
Ιρλανδία 12,9 13,0 12,6 11,8 12,5 17,4 23,1 24,1 24,0 23,8
Ελλάδα 21,9 20,9 19,3 16,1 15,7 15,9 17,3 20,6 24,4 28,4
Ισπανία 14,8 15,0 14,7 13,6 13,8 17,0 22,6 22,4 23,1 23,8
Γαλλία 13,5 14,2 14,5 14,7 13,7 13,5 16,5 16,3 15,8 16,2
Κροατία 24,4 22,2 22,0 18,6 14,8 13,3 15,5 19,3 20,6 22,2
Ιταλία 20,2 20,3 21,1 20,6 20,1 20,7 22,4 24,2 25,2 27,0
Κύπρος 12,3 14,0 21,7 14,5 12,7 13,4 14,5 16,7 20,7 22,4
Λεττονία 16,0 14,3 12,4 14,1 14,1 13,9 21,8 22,5 19,8 17,4
Λιθουανία 14,4 15,2 12,1 11,4 9,6 12,3 16,9 18,1 16,1 14,9
Λουξεμβούργο 6,6 7,9 7,2 8,7 7,3 8,6 7,5 6,9 6,5 7,8
Ουγγαρία 16,1 16,4 16,9 16,3 14,9 15,3 17,9 16,5 17,7 19,5
Μάλτα 18,0 14,3 12,7 11,2 11,3 7,6 11,0 10,6 11,6 11,7
Ολλανδία 6,5 6,8 6,8 5,4 4,7 4,6 5,6 5,8 5,0 5,7
Αυστρία 7,1 10,2 10,2 9,3 8,8 8,7 9,5 8,8 8,3 7,8
Πολωνία 22,8 20,4 18,7 17,2 14,5 12,3 13,8 14,5 15,4 15,9
Πορτογαλία 12,5 12,3 12,8 12,4 13,6 12,7 13,9 14,8 16,0 18,7
Ρουμανία 26,7 24,6 21,0 18,2 16,0 13,4 16,5 20,0 20,9 20,4
Σλοβενία 10,1 9,5 11,0 10,4 7,8 7,9 9,2 8,9 8,8 11,5
Σλοβακία 24,4 23,9 20,8 18,6 16,1 14,4 16,6 18,6 18,3 18,1
Φινλανδία 12,0 11,7 10,6 10,7 9,7 9,9 12,9 12,5 11,7 11,8
Σουηδία 9,6 10,6 12,8 12,3 10,1 10,7 13,1 10,6 10,2 10,5
Ηνωμένο Βασίλειο 10,8 10,1 10,2 10,5 14,9 15,4 17,1 17,7 18,4 18,1

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu
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διάγραμμα 8

Ποσοστά νέων 18-24 ετών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEET) στην Ελλάδα 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2003-2012
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Διάγραμμα 8 

Ποσοστά νέων 18-24 ετών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEET) 
στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2003-2012 

 

 

 Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας επηρεάζουν διάφορες πτυχές της 

ζωής των ατόμων καθώς η εργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο βιοπορισμού 

των ατόμων, αλλά και πηγή ρόλου, θέσης και ταυτότητας. Η οικονομική κρίση 

πλήττοντας τις νεότερες ηλικίες με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

ανατρέπει τα σχέδια ζωής των νέων επηρεάζοντας τις δυνατότητες που έχουν 

για οικονομική ανεξαρτησία, τη δυνατότητα απομάκρυνσης από τη γονεϊκή 

εστία και γενικά τις επιλογές τους για το μέλλον. Αν εξετάσουμε τα ποσοστά 

των νέων 25-29 ετών που μένουν με τους γονείς τους στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούμε την αύξηση των ποσοστών, η οποία 

μπορεί να αποδοθεί ̶ εν μέρει τουλάχιστον ̶ στην οικονομική κρίση. Η 

συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζεται από σειρά παραμέτρων και κυρίως 

πολιτισμικούς παράγοντες. Το 2011, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν 

τα σχετικά δεδομένα, το 39,1% των νέων 25-29 ετών διαμένουν με τους γονείς 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας ανοδική πορεία από το 2008 και 

μετά. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος προκύπτει από πολύ διαφορετικά ποσοστά 

μεταξύ των κρατών. Η Δανία, η Φιλανδία και η Σουηδία χαρακτηρίζονται από 

μονοψήφια ποσοστά. Στη Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την 

Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας επηρε-
άζουν διάφορες πτυχές της ζωής των ατόμων 
καθώς η εργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο 
βιοπορισμού των ατόμων, αλλά και πηγή ρό-
λου, θέσης και ταυτότητας. Η οικονομική κρίση 
πλήττοντας τις νεότερες ηλικίες με εξαιρετικά 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, ανατρέπει τα σχέδια 
ζωής των νέων επηρεάζοντας τις δυνατότητες 
που έχουν για οικονομική ανεξαρτησία, τη δυ-
νατότητα απομάκρυνσης από τη γονεϊκή εστία 
και γενικά τις επιλογές τους για το μέλλον. Αν 
εξετάσουμε τα ποσοστά των νέων 25-29 ετών 
που μένουν με τους γονείς τους στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούμε την αύξη-
ση των ποσοστών, η οποία μπορεί να αποδο-
θεί - εν μέρει τουλάχιστον - στην οικονομική 
κρίση. Η συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζεται 
από σειρά παραμέτρων και κυρίως πολιτισμι-
κούς παράγοντες. Το 2011, το τελευταίο έτος 
για το οποίο υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα, 
το 39,1% των νέων 25-29 ετών διαμένουν με 
τους γονείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολου-
θώντας ανοδική πορεία από το 2008 και μετά. 
Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος προκύπτει από πολύ 

διαφορετικά ποσοστά μεταξύ των κρατών. Η 
Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία χαρακτηρί-
ζονται από μονοψήφια ποσοστά. Στη Μάλτα, 
τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Πορτογαλία και τη Σλοβενία τα ποσοστά ξε-
περνούν το 60%. Στην Ελλάδα παρατηρείται 
αύξηση του ποσοστού των νέων που διαμέ-
νουν με τους γονείς τους μεταξύ 2008 και 2011 
από 61,6% σε 66,1%. Στον Πίνακα 12 και στο 
Διάγραμμα 9 καταγράφονται τα σχετικά ποσο-
στά. 

Ένας άλλος τρόπος διερεύνησης του ίδιου 
ζητήματος μπορεί να γίνει μέσω της εξέτασης 
του μέσου όρου ηλικίας αποχώρησης από το 
γονεϊκό νοικοκυριό. Στον Πίνακα 13 παρουσι-
άζονται τα σχετικά δεδομένα για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2003-
2012. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο υψηλότερος 
μέσος όρος διαμορφώνεται στα 26,4 έτη το 
2009 και τα επόμενα έτη μειώνεται ελαφρώς 
στα 26,2 έτη. Στην Ελλάδα ο υψηλότερος μέ-
σος όρος καταγράφεται για το 2012, 29,1 έτη, 
ακολουθώντας ανοδική πορεία από το 2009 
και μετά.
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Πίνακας 12

Ποσοστά νέων 25-29 ετών που μένουν με τους γονείς τους στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2004-2011

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ε.Ε.-27 : 37,9 37 37,2 36,8 37,7 37,8 39,1
Βέλγιο 21,9 22,5 26,4 24,7 21,8 24,4 21,3 25
Βουλγαρία : : 48,9 54,9 54,6 60,3 63,6 64,6
Τσέχικη Δημοκρατία : 37,1 39,7 42,7 46,9 48,5 47,7 47,6
Δανία 4 4 4,9 3,8 2,8 2,4 1,8 2,8
Γερμανία : 37,4 26,2 27 23,1 23,8 23,2 24,2
Εσθονία 32,2 35,4 31,3 31,7 26,5 27,6 25,4 26
Ιρλανδία 47,2 38,7 40 36 35,6 30,8 35,5 38,2
Ελλάδα 58,1 58,4 63,3 62,8 61,6 64,5 65,9 66,1
Ισπανία 51,5 59,4 56,6 56,1 52,4 52,7 53,2 57
Γαλλία 14,3 13,6 13 11,3 14,3 14,6 18,5 17,4
Ιταλία 61,4 60,3 60,1 62,8 59,7 60 59,7 61,6
Κύπρος : 39,2 40,2 46,3 37,6 45,1 42 46,7
Λεττονία : 42,4 39,4 48,6 46 45,1 43,9 44,3
Λιθουανία : 32,6 36,8 42,4 38,8 35,9 34,2 40,3
Λουξεμβούργο 31,7 35,4 35,2 33,2 35,9 37,1 40,1 41,6
Ουγγαρία : 40,4 43,4 44,7 48,4 52,7 54,9 57,7
Μάλτα : 53,4 57,5 61,7 68,9 71,5 71,5 70
Ολλανδία : 14,6 15,7 15,2 14,7 12,7 14,4 16,4
Αυστρία 27 31,8 35,4 36,6 35,5 33,6 34,3 34,1
Πολωνία : 47,5 49,2 49,8 52,6 54 53,2 55,3
Πορτογαλία 51,4 53,5 55,6 58,7 64,5 63,7 62,1 60,6
Ρουμανία : : : 48,1 49,4 53,7 55,8 57,4
Σλοβενία : 66,3 67,8 69,9 71,2 68,8 61,4 62,8
Σλοβακία : 58 60,6 68,3 65,9 65,6 68,2 74
Φινλανδία 7,6 7,3 7,4 7,6 6,1 6,2 4,7 5,2
Σουηδία 4,2 5,2 5,2 5,9 5,2 4,8 5,9 6,2
Ηνωμένο Βασίλειο : 17,5 19,3 20,5 23,9 24,8 23,3 21,8

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu

διάγραμμα 9
Ποσοστά νέων 25-29 ετών που μένουν με τους γονείς τους στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση: 2006-2011
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Διάγραμμα 9 

Ποσοστά νέων 25-29 ετών που μένουν με τους γονείς τους στην Ελλάδα και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2006-2011 

 

 

 

7.1.1.1.1.1.1.1 Πίνακας 13 
Μέσος όρος ηλικίας αποχώρησης από το γονεϊκό νοικοκυριό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003-2012 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ε.Ε.-28 24,1 26,2 26,1 26,3 26,2 26,2 26,4 26,2 26,2 26,2 

Βέλγιο 26,1 25,6 25,4 25,6 25,5 25,5 25,4 25,4 25,4 24,9 

Βουλγαρία : 28,3 28,6 28,9 29,2 29,3 29,2 30,0 29,9 29,7 

Τσέχικη 
Δημοκρατία 26,8 26,8 27,0 27,2 27,3 27,3 27,2 27,0 27,2 27,0 

Δανία : : : : : : : 21,2 21,0 21,1 

Γερμανία 24,0 24,1 23,9 23,9 23,9 23,9 24,1 24,1 24,0 23,8 

Εσθονία 25,7 25,3 25,6 25,3 25,1 24,6 24,3 24,2 24,5 24,3 

Ιρλανδία : : : 25,3 25,2 24,8 24,9 25,1 25,5 25,4 
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Πίνακας 13
Μέσος όρος ηλικίας αποχώρησης από το γονεϊκό νοικοκυριό στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 2003-2012

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε.Ε.-28 24,1 26,2 26,1 26,3 26,2 26,2 26,4 26,2 26,2 26,2
Βέλγιο 26,1 25,6 25,4 25,6 25,5 25,5 25,4 25,4 25,4 24,9
Βουλγαρία : 28,3 28,6 28,9 29,2 29,3 29,2 30,0 29,9 29,7
Τσέχικη Δημοκρατία 26,8 26,8 27,0 27,2 27,3 27,3 27,2 27,0 27,2 27,0
Δανία : : : : : : : 21,2 21,0 21,1
Γερμανία 24,0 24,1 23,9 23,9 23,9 23,9 24,1 24,1 24,0 23,8
Εσθονία 25,7 25,3 25,6 25,3 25,1 24,6 24,3 24,2 24,5 24,3
Ιρλανδία : : : 25,3 25,2 24,8 24,9 25,1 25,5 25,4
Ελλάδα 28,8 27,7 28,3 28,6 28,5 28,5 28,3 28,4 28,8 29,1
Ισπανία 29,2 29,0 28,5 28,6 28,4 28,3 28,2 28,5 28,5 28,9
Γαλλία 23,5 23,7 23,7 23,5 23,4 23,4 23,3 23,5 23,6 23,5
Κροατία 29,2 30,1 30,1 30,5 31,0 31,2 31,6 32,1 32,4 32,7
Ιταλία : 29,9 29,7 29,8 29,8 29,7 29,6 29,7 29,7 29,7
Κύπρος 25,8 26,1 26,3 26,5 26,7 26,4 26,2 25,8 26,4 26,9
Λεττονία 27,5 28,0 27,9 27,4 27,8 27,7 28,1 28,0 27,7 27,9
Λιθουανία 28,5 28,3 28,6 28,6 28,0 26,7 26,6 26,8 26,5 26,0
Λουξεμβούργο 26,0 26,3 26,5 26,2 26,5 26,3 25,9 26,2 25,9 26,2
Ουγγαρία 27,3 27,5 27,8 27,9 28,0 28,2 28,3 28,7 28,5 28,7
Μάλτα 28,9 29,0 29,7 30,2 30,0 30,0 30,1 31,0 31,1 30,4
Ολλανδία 23,5 23,5 23,6 23,3 23,2 23,4 23,4 23,3 23,4 23,6
Αυστρία : 25,2 25,4 25,5 25,5 25,6 25,4 25,6 25,6 25,6
Πολωνία 28,5 28,5 28,6 28,7 28,6 28,6 28,3 28,2 28,5 28,5
Πορτογαλία 28,3 28,2 28,1 28,3 28,5 28,8 28,7 28,7 28,6 28,8
Ρουμανία 27,4 27,7 27,9 28,1 28,3 28,4 28,5 28,7 28,9 29,1
Σλοβενία 30,6 30,8 29,4 29,7 30,0 30,0 29,9 29,5 29,2 29,1
Σλοβακία 29,7 29,5 29,9 29,9 30,2 30,4 30,6 30,6 30,8 30,9
Φινλανδία 22,2 22,4 22,0 22,3 22,0 22,0 : 21,9 21,9 21,9
Σουηδία : : : : : : : 20,3 20,3 19,9
Ηνωμένο Βασίλειο 23,4 23,6 23,5 23,6 23,6 23,8 23,9 23,9 23,5 23,9

Πηγή: Eurost�t http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu

6 ΣυνΟψή καΙ ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, τα οικονομικά 

και εργασιακά δεδομένα στην Ελλάδα δείχνουν 
τα πρώτα σημάδια μιας ισχνής ανάκαμψης. Το 
2014 το ΑΕΠ αναμένεται να έχει θετικό πρόση-
μο, μετά από 6 χρόνια σκληρής ύφεσης. Στην 
αγορά εργασίας έχει διαμορφωθεί μια κατά-
σταση με πολύ διαφορετικές εργασιακές σχέ-
σεις ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθη-

σαν για την αντιμετώπιση της κρίσης και με 
εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα οποία 
φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες αποκλιμα-
κώνονται ελαφρώς και σταδιακά. 

Η συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό 
δυναμικό συνεχίζει να διατηρείται χαμηλή συ-
γκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στην πε-
ρίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, 
τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε μια σημαντική 
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έξοδος από την αγορά εργασίας ατόμων λόγω 
συνταξιοδότησης, κυρίως λόγω των αλλαγών 
στο ασφαλιστικό σύστημα που δημιούργησαν 
αίσθημα ανασφάλειας για μερίδα εργαζομέ-
νων, ενώ συνεχίστηκε η τάση αύξησης της 
εισόδου στην αγορά εργασίας των γυναικών 
που προϋπήρχε της κρίσης. Το ζητούμενο στην 
παρούσα περίοδο είναι να αυξηθεί περαιτέρω 
το ποσοστό συμμετοχής των ομάδων που πα-
ραδοσιακά δεν συμμετέχουν ισότιμα στην αγο-
ρά εργασίας, δηλαδή των γυναικών καθώς και 
ορισμένων άλλων ομάδων του πληθυσμού που 
λόγω προβλημάτων υγείας ή άλλων χαρακτη-
ριστικών είναι σχετικώς αποκλεισμένοι από 
την αγορά εργασίας. 

Οι ρυθμοί μεταβολής της απασχόλησης τα 
τελευταία έτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατηρού-
νται σε απογοητευτικά επίπεδα. Εξετάζοντας 
τα τριμηνιαία στοιχεία από το πρώτο τρίμη-
νο του 2011 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2013 
παρατηρούμε ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης 
κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και μονάδος, άλλοτε 
με θετικό και άλλοτε με αρνητικό πρόσημο. Τα 
7 τελευταία τρίμηνα της εξεταζόμενης περιό-
δου μάλιστα το πρόσημο διατηρείται αρνητι-
κό, μια εξέλιξη καθόλου ενθαρρυντική για το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα 
διακρίνεται για τις χειρότερες επιδόσεις στον 
τομέα της απασχόλησης για το σύνολο της εξε-
ταζόμενης περιόδου. Το 2012 παρουσιάζονται 
οι υψηλότερες μειώσεις του ρυθμού απασχό-
λησης στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία τρίμηνα 
παρατηρείται αποκλιμάκωση της μείωσης της 
απασχόλησης. Όσον αφορά τους τομείς πα-
ραγωγής, το 2012 στην Ελλάδα η απασχόληση 
μειώθηκε κατά 8,3% συγκριτικά με το προη-
γούμενο έτος, ενώ η μείωση στους τρεις τομείς 
παραγωγής ήταν 3,7% στον πρωτογενή, 14% 
τον δευτερογενή και 7,9% τον τριτογενή. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 παρατηρούνται 
μειώσεις 1,5%, 1,9% και 0,1% στον πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα αντίστοιχα. 
Συνεπώς, φαίνεται ότι στην Ελλάδα ο δευτερο-
γενής τομέας έχει πληγεί εντονότερα από την 
κρίση ενώ ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει την 
υψηλότερη ανθεκτικότητα.

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης – μεταξύ 
των οποίων και η μερική απασχόληση - προ-
ωθούνται από την ευρωπαϊκή πολιτική απα-
σχόλησης και παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. 
Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μερική 
απασχόληση αυξήθηκε από το 16% της συνο-

λικής απασχόλησης το 2003 στο 19,2% της 
συνολικής απασχόλησης το 2012. Ορισμένες 
από τις χώρες που παρουσιάζουν υψηλά πο-
σοστά μερικής απασχόλησης, εμφανίζουν και 
υψηλά συνολικά ποσοστά απασχόλησης, όπως 
η Ολλανδία, δηλαδή στις χώρες αυτές η απα-
σχόληση «μοιράζεται» μεταξύ περισσοτέρων 
ατόμων. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία της μερι-
κής απασχόλησης ήταν και παραμένει ακούσια 
και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται και επι-
σφαλής. Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα 
ακολουθεί ανοδική τάση από το 2008 και μετά 
φτάνοντας το 7,6% το 2012.

Ο βαθμός αυτοαπασχόλησης στο σύνολο 
της συνολικής απασχόλησης προσδίδει ιδιαι-
τερότητες στην αγορά εργασίας. Στο σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 ανέρχεται σε 
15,6% και παρουσιάζει μικρή διαχρονική μείω-
ση. Στην Ελλάδα το 2012 ανερχόταν σε 34,6% 
και παρουσιάζει όπως και για το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μικρή διαχρονική μείω-
ση. 

Το 2012 το μέσο ποσοστό ανεργίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 10,5%, παρουσιά-
ζοντας μικρή ανοδική τάση από το 2009 και 
μετά. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών 
μελών είναι εντυπωσιακές. Στη Γερμανία, στην 
Αυστρία, στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο 
το εργατικό δυναμικό αντιμετωπίζει ποσοστά 
ανεργίας της τάξεως του 5% ενώ στην Ελλάδα 
και στην Ισπανία το ¼ του εργατικού δυνα-
μικού πλήττεται από ανεργία για την περίοδο 
2003-2012. 

Το ποσοστό του πληθυσμού σε νοικοκυριά 
χωρίς εργαζόμενο συνδέεται στενά με τη φτώ-
χεια και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 
καθώς χωρίς εργασία τα νοικοκυριά στερού-
νται της βασικής πηγής εισοδήματος. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό διατη-
ρείται περίπου στο 10% (10,9% το 2012). Στην 
Ελλάδα το σχετικό ποσοστό αυξάνεται από 
10,3% το 2010, σε 13,7% το 2011 και στη συνέ-
χεια εκτοξεύεται στο 17,5% το 2012. Η Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2012. 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 ανέρχεται σε 23% 
και κυμαίνεται από 8,1% στη Γερμανία έως 
55,3% στην Ελλάδα. Αναφορικά με τα ποσο-
στά ανεργίας από την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις 
στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ Ελλάδος και 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση των 
νέων οι αποκλίσεις αυτές, οι οποίες διαμορ-
φώνονται πάντα σε βάρος της Ελλάδος, είναι 
οι εντονότερες. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2012, το ποσοστό των νέων 18-24 
ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ήταν 17,1%. Τα χαμηλότερα πο-
σοστά παρουσιάζονται στην Ολλανδία, στο 
Λουξεμβούργο, στην Αυστρία, στη Δανία, στη 
Γερμανία και στη Σουηδία. Το υψηλότερο 
ποσοστό το 2012 χαρακτηρίζει την Ελλάδα, 
28,4%. Το ποσοστό των Ελλήνων νέων που δεν 
συμμετέχει σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κα-
τάρτιση είχε προσεγγίσει σημαντικά τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο το 2008. Στη συνέχεια, όπως 
αποτυπώνεται και στην πλειονότητα των οικο-
νομικών και κοινωνικών δεικτών,7 παρατηρεί-
ται σημαντική απόκλιση, η οποία συνεχώς δι-
ευρύνεται. Οι σχετικές επιπτώσεις φαίνονται 
και με την παράταση παραμονής των νέων 
στην Ελλάδα στη γονεϊκή εστία που τα χρόνια 

7 Βλέπε για παράδειγμα Καμινιώτη (2012) και Καμινιώτη 
(2013). 

της οικονομικής κρίσης γίνεται εντονότερη.
Γενικά, παρά τα πρώτα θετικά δείγματα στα 

δημοσιονομικά μεγέθη, το ΑΕΠ και την ανερ-
γία, η κατάσταση στην ελληνική αγορά εργα-
σίας παραμένει πολύ αρνητική. Οι εργασιακοί 
και οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας μάλιστα 
αποκλίνουν όλο και περισσότερο από τους αντί-
στοιχους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
τάση αυτή παρατηρείται και για άλλες χώρες 
της νότιας Ευρώπης όπως επισημαίνει και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012). Το ζητούμενο βέ-
βαια είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η απόκλιση και 
αν θα περιοριστούμε στην ισχνή βελτίωση των 
δεικτών στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό έστω 
και καθυστερημένα να κατανοήσουμε τη ση-
μασία της ενεργοποίησης της ζήτησης στην οι-
κονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για 
την απορρόφηση της ανεργίας και παράλληλα 
την ανάγκη εστιασμένης πολιτικής δράσεων για 
την ανακούφιση-ενεργοποίηση των ατόμων και 
ομάδων που πλήττονται εντονότερα. 
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σεις που συνεπάγονται οι προσλήψεις αορί-
στου χρόνου, ενώ και οι άνεργοι είναι πιο πρό-
θυμοι να καταλάβουν μια θέση προσωρινής 
εργασίας, ελλείψει εναλλακτικών.3 Άλλωστε η 
διάχυση της προσωρινής απασχόλησης απο-
τελεί κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη, θεωρούμενη 
βασικό συστατικό της επιδιωκόμενης ευελιξίας 
των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.4 
Μετά από συμφωνία των κοινωνικών εταί-
ρων έχουν εκδοθεί οδηγίες για τη μερική και 
την προσωρινή απασχόληση που αποβλέπουν 
στη ρύθμιση αυτών των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης με μέριμνες για κάποιο επίπεδο 
ασφάλειας και δικαιωμάτων ευέλικτων εργα-
ζομένων.5 Αντί όμως να επεκταθεί η προσω-
ρινή απασχόληση, και μάλιστα σε μια περίοδο 
ιδιαίτερα ευνοϊκή για την εισαγωγή και την 
αποδοχή επισφαλών μορφών εργασίας, αυτό 
που παρατηρείται στην Ελλάδα είναι η σημα-
ντική υποχώρησή της. 

Με μια δεύτερη ματιά, ωστόσο, στα πλαί-
σια μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
ευελιξίας και της εργασιακής επισφάλειας, και 
μιας πιο προσεκτικής ανάλυσης των χαρακτη-

3  Για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσωρινής 
απασχόλησης πριν την παρούσα περίοδο βλ. Ιωαννίδης, 
Οξούζη και Μαυρουδέας (2013).

4  Europe�n Commission (1997), Europe�n Commission 
(2007).

5 Βλ. την Οδηγία 1997/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δε-
κεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την 
εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την 
UNICE, το CEE� και την CES), την Οδηγία 1998/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου για την επέκταση στο Ηνωμένο Βασί-
λειο της οδηγίας 1997/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης 
Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για 
την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από 
την UNICE, CEE� και ETUC), καθώς και την Οδηγία 
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, 
σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορι-
σμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE 
και το CEE�.

1  ΠΡΟΣωΡΙνή αΠαΣχΟλήΣή, 
ΕυΕλΙξΙα καΙ ΕΠΙΣφαλΕΙα

Τ α 3 τελευταία χρόνια η προσωρινή απα-
σχόληση στην ελληνική οικονομία μειώ-
θηκε σημαντικά, σε απόλυτους αριθμούς 

αλλά και σε σχέση με τη συνολική απασχόλη-
ση.1 Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις προσωρινής 
απασχόλησης μειώθηκαν από τα 364.178 άτο-
μα το β’ τρίμηνο του 2010 στα 224.918 άτομα 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, και η αναλογία 
τους στο σύνολο της (μισθωτής) απασχόλησης 
από 12,7% σε 9,4%, αντίστοιχα. Επιπλέον, στο 
διάστημα αυτό μειώθηκε και η αναλογία των 
«ακούσια» προσωρινά απασχολούμενων2 στο 
σύνολο της μισθωτής απασχόλησης, από 9,3% 
σε 7,4%. 

Οι εξελίξεις αυτές, εκ πρώτης όψεως, είναι 
εντελώς παράδοξες. Θα περίμενε κανείς ότι η 
συνεχώς αυξανόμενη ανεργία και η συνεχιζό-
μενη ύφεση, αφενός, και οι νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές αντιμετώπισής της κρίσης, αφετέ-
ρου, θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
προσωρινής (ορισμένου χρόνου) απασχόλησης 
έναντι της μόνιμης (αορίστου χρόνου) απασχό-
λησης: σε συνθήκες μειωμένων προσδοκιών, οι 
εργοδότες προτιμούν τις προσλήψεις ορισμέ-
νου χρόνου, για να περιορίσουν τις υποχρεώ-

1 Η «προσωρινή απασχόληση» αναφέρεται στην απασχό-
ληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή μέσω 
γραφείου προσωρινής απασχόλησης. Εκτιμάται ότι 
μέσω γραφείου προσωρινής απασχόλησης στην Ελλά-
δα απασχολείται περί το 0,1% του συνόλου των απα-
σχολούμενων, ενώ μεταξύ των μισθωτών το 0,2% ερ-
γάζεται μέσω πρακτορείου προσωρινής απασχόλησης. 
Βλ. �ECD (2013: 89) και CIETT (2013: 19). Βλ. επίσης 
Bl�np�in (2013).

2 Ως «ακούσια προσωρινά απασχολούμενος» ορίζεται ο 
μισθωτός που απασχολείται με προσωρινή απασχόληση 
επειδή, όπως απαντά σε σχετικό ερώτημα της Έρευνας 
Εργατικού Δυναμικού, «δεν μπόρεσε να βρει μόνιμη 
εργασία» (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ, Ερώτηση 34α, Απ. 3).
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ριστικών της προσωρινής απασχόλησης, είναι 
δυνατή η αποδόμηση του παραπάνω παράδο-
ξου, η «εξιχνίαση του μυστηρίου» της προσω-
ρινής απασχόλησης, και η διαμόρφωση μιας 
εύλογης όσο και δυσάρεστης ερμηνείας του 
φαινομένου: λόγω της κρίσης και της ακολου-
θούμενης πολιτικής, οι ευέλικτες μορφές απα-
σχόλησης και η εργασιακή επισφάλεια στην 
Ελλάδα έχουν πράγματι αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία 3 χρόνια παρά τη μείωση της προ-
σωρινής απασχόλησης, καθώς η τελευταία 
υποκαταστάθηκε από άλλες μορφές ευελιξίας 
και επισφάλειας.

Το παρόν κεφάλαιο, με επίκεντρο την αναζή-
τηση ερμηνείας του φαινομένου της συρρίκνω-
σης της προσωρινής απασχόλησης, διερευνά 
την ανάπτυξη της ευελιξίας και της επισφάλει-
ας στην ελληνική οικονομία μέσα από τέσσερις 
ενότητες. Πρώτον, αποσαφηνίζονται οι εννοιο-
λογικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην 
«ευελιξία» και την «επισφάλεια», και ανάμεσα 
στις αντίστοιχες μεταβλητές «προσωρινή απα-
σχόληση» και «ακούσια προσωρινή απασχόλη-
ση», και παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη 
των μεγεθών αυτών, σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο. Δεύτερον, αναλύονται και παρουσιάζο-
νται τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωρινής 
απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, όπως ο 
βαθμός διάχυσης της προσωρινής απασχόλησης 
ανά κλάδο, ανά ιδιωτικό-δημόσιο τομέα, ηλικία, 
φύλο, εκπαίδευση, επάγγελμα, χώρα γέννησης, 
περιφέρεια και μερική-πλήρη απασχόληση. 
Τρίτον, η μείωση της προσωρινής απασχόλη-
σης στην Ελλάδα εξετάζεται μέσα σε ένα ευρύ-
τερο πλαίσιο ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 
Διαπιστώνεται ότι η μείωση της προσωρινής 
απασχόλησης δεν σηματοδοτεί την ανάσχεση 
της μέχρι πρότινος επεκτεινόμενης ευελιξίας 
της ελληνικής οικονομίας αλλά είναι αποτέλε-
σμα της υποκατάστασης της προσωρινής απα-
σχόλησης από άλλες, ταχέως αναπτυσσόμενες 
ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Τέταρτον, εξε-
τάζονται οι θεσμικοί λόγοι για τους οποίους οι 
ελληνικές επιχειρήσεις τείνουν να προσφεύγουν 
λιγότερο στην προσωρινή απασχόληση ως μέσο 
επίτευξης ευελιξίας, και περισσότερο σε επι-
σφαλείς εκδοχές της μερικής και της υπερωρι-
ακής απασχόλησης.

Η έννοια της εργασιακής ευελιξίας αναφέ-
ρεται στη δυνατότητα προσαρμογής των εργα-
τικών εισροών στις διακυμάνσεις της ζήτησης. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει τη δυνατότητα μεί-
ωσης του κόστους εργασίας όχι μέσα από τη 

μείωση του (ανά ώρα) μισθού, αλλά μέσα από 
την καλύτερη αντιστοίχιση των ωρών εργασίας 
προς τον (μεταβαλλόμενο) όγκο της ζήτησης 
για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παράγονται/
παρέχονται. Έτσι, «ευέλικτος» εργαζόμενος 
είναι αυτός που δεν εργάζεται με τυπικά, δηλα-
δή πλήρη και σταθερά ωράρια ή επ’ αόριστον, 
αλλά αυτός που εργάζεται για περιορισμένο 
διάστημα (όπως προσωρινή απασχόληση) ή 
κατά τις συγκεκριμένες ώρες/μέρες που τον 
χρειάζεται ο εργοδότης, και που πληρώνεται 
ανάλογα (όπως μερική απασχόληση). 

Ο τρόπος θεσμοθέτησης και εφαρμογής της 
ευελιξίας είναι καθοριστικός για τις επιπτώσεις 
της στον εργαζόμενο. Θεωρητικά, η ευελιξία 
ενδέχεται να συνιστά βελτίωση της λειτουρ-
γίας της επιχείρησης δίχως να επιβαρύνει τον 
εργαζόμενο, στον βαθμό που προκύπτει μέσα 
από τη συναίνεση εργαζομένων-επιχειρήσεων, 
ή, εναλλακτικά να συνιστά μεταφορά κόστους 
προσαρμογής της παραγωγής στις διακυμάν-
σεις της ζήτησης στον εργαζόμενο με τη μορφή 
της αυξημένης επισφάλειας. Η έννοια της ερ-
γασιακής επισφάλειας αναφέρεται στην αυξη-
μένη ανασφάλεια του εργαζομένου αναφορικά 
με τη διάρκεια ή την επάρκεια της σύμβασης 
εργασίας: στην αβεβαιότητα/κίνδυνο απώλει-
ας της θέσης εργασίας που απορρέει από τις 
χρονικά και ουσιαστικά περιορισμένες συμβα-
τικές υποχρεώσεις του εργοδότη, ή/και στην 
αβεβαιότητα/κίνδυνο αδυναμίας επιβίωσης 
που απορρέει από τις σχετικά χαμηλές αποδο-
χές.6 Έτσι, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης 
μπορεί να εκφράζουν μόνο τις ανάγκες των επι-
χειρήσεων για περιορισμό του εργατικού κό-
στους εις βάρος της εισοδηματικής ασφάλειας 
των ευέλικτων απασχολούμενων, μπορεί όμως 
να καλύπτουν και τις ανάγκες των εργαζομέ-
νων για καλύτερη εναρμόνιση της εργασίας με 
την προσωπική τους ζωή. Αντιλαμβανόμενη 
την επισφάλεια που μπορεί να εμπεριέχουν 
κάποιες εφαρμογές της ευελιξίας, η ευρωπαϊ-
κή στρατηγική απασχόλησης δεν προωθεί την 
ευελιξία με κάθε τρόπο αλλά την «ευελιξία με 
ασφάλεια» ή flexicurity (flexibility-security).7 
Ωστόσο, στο βαθμό που, παρά τις διακηρύ-
ξεις περί του αντιθέτου, η ευελιξία συμβαίνει 
να συνοδεύεται από την αυξημένη επισφάλεια 
του εργαζόμενου, κάποιοι θεωρούν ακριβέστε-

6 B�rbier (2011), Ev�ns �nd Gibb (2009), K�lleberg 
(2009). Thornley, Jefferys �nd App�y (2010).

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007).
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ρο τον όρο «ευελιξία με επισφάλεια» “fl exic�r-flexic�r-
ity” (flexibility-prec�rity).8

Μια θέση προσωρινής απασχόλησης μπο-
ρεί να σηματοδοτεί (α) την αυξημένη ευελιξία 
που καλύπτει παράλληλα με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
εργαζόμενου, (β) την ευελιξία που εξυπηρετεί 
μόνο τις επιχειρήσεις ενώ συνιστά την αύξη-
ση της επισφάλειας για τον εργαζόμενο. Ενώ 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε � priori σε ποιο 
βαθμό η ευελιξία συνοδεύεται με επισφάλεια, 
μπορούμε να το εκτιμήσουμε εμπειρικά για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών, κλάδων 
ή ομάδων εργαζομένων, με βάση τις απαντή-
σεις των εργαζομένων σε έρευνες πεδίου (βλ. 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού σε κάθε χώρα-
μέλος της ΕΕ) στο ερώτημα για ποιο λόγο απα-
σχολούνται με ευέλικτο καθεστώς (π.χ. προσω-
ρινή απασχόληση ή μερική απασχόληση). Οι 
πιθανές απαντήσεις από τις οποίες καλείται να 
επιλέξει ο ερωτώμενος είναι οι εξής:

Φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώ-1 
μενους ενήλικες 
Παρακολουθεί μαθήματα ή εκπαι-2 
δεύεται
Έχει ασθένεια ή ανικανότητα3 
Δεν μπορούσε να βρει πλήρη απα-4 
σχόληση
Άλλοι προσωπικοί η οικογενειακοί 5 
λόγοι
Άλλοι λόγοι6 

Θεωρούμε ότι στον βαθμό που οι εργαζόμε-
νοι επιλέγουν την προσωρινή απασχόληση για 
τους λόγους 1, 2, 3, 5, και 6, αυτό επιβεβαιώνει 
ότι η προσωρινή απασχόληση ανταποκρίνεται 
όχι μόνο στις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και 
στις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων. Όμως 
στον βαθμό που οι εργαζόμενοι επιλέγουν την 
προσωρινή απασχόληση επειδή δεν μπορούσαν 
να βρουν θέση πλήρους απασχόλησης (λόγος 4) 
δεν είναι δυνατό να θεωρήσουμε την προσωρι-
νή τους απασχόληση ως ανταποκρινόμενη στις 
ανάγκες τους. Αντιθέτως, πρόκειται για απασχό-
ληση περιορισμένης διάρκειας ή/και επάρκειας, 
δηλαδή επισφαλή, που ο εργαζόμενος δεν την 
αποδέχεται εκούσια αλλά ακούσια, ελλείψει της 
προτιμητέας τυπικής απασχόλησης. Θεωρούμε 
λοιπόν ότι η έκταση της προσωρινής απασχό-

8 Η μητρότητα του όρου flexic�rity ανήκει στην H�nsen 
(2007). Βλ. επίσης St�nding (2011).

λησης εν γένει είναι ενδεικτική της ευελιξίας, 
και ότι (τουλάχιστον) η έκταση της προσωρινής 
απασχόλησης που «επιλέγουν» οι εργαζόμενοι 
επειδή δεν μπορούσαν να βρουν θέση εργασίας 
αορίστου χρόνου (ακούσια «επιλογή») είναι εν-
δεικτική του επισφαλούς τμήματος της προσω-
ρινής απασχόλησης.

Αντίστοιχα μπορεί να διαφοροποιηθεί και η 
άλλη ευέλικτη μορφή απασχόλησης, η μερική, 
με το επισφαλές τμήμα της να προσδιορίζεται 
από τους μερικά απασχολούμενους που, κατά 
την ίδια έρευνα, την «επέλεξαν» επειδή δεν 
μπορούσαν να βρουν θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης (ακούσια μερική απασχόληση).

Συχνά παραβλέπεται ότι η ευελιξία δεν επι-
χειρείται μόνο μέσα από τις νέες ή άτυπες μορ-
φές απασχόλησης όπως η προσωρινή και η με-
ρική απασχόληση, αλλά και μέσα από την υπε-
ρωριακή απασχόληση. Πράγματι, η υπερωρια-
κή απασχόληση αποτελεί έναν «παραδοσιακό» 
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανέκαθεν 
επιχειρούσαν και συνεχίζουν να επιχειρούν την 
προσαρμογή των εργατικών εισροών στις δια-
κυμάνσεις της ζήτησης. Όπως και η προσωρινή 
απασχόληση ή η μερική απασχόληση, η υπε-
ρωριακή απασχόληση μπορεί να ιδωθεί επίσης 
ως ευελιξία γενικότερα και ως επισφάλεια εν 
μέρει. Οι υπερωρίες εν γένει σηματοδοτούν ευ-
ελιξία, ενώ οι απλήρωτες υπερωρίες σηματο-
δοτούν (ευελιξία με) επισφάλεια.

Είναι συνεπώς σημαντικό να αποτιμήσουμε 
την εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης και 
την ευελιξία/επισφάλεια που σηματοδοτεί, όχι 
μεμονωμένα, αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαί-
σιο εργασιακών σχέσεων που συμπεριλαμβά-
νει και τις άλλες δύο κύριες μορφές ευελιξίας/
επισφάλειας, τη μερική απασχόληση και την 
υπερωριακή απασχόληση. 

2 ΕξΕλΙξή ΤήΣ ΠΡΟΣωΡΙνήΣ 
αΠαΣχΟλήΣήΣ ΣΤήν Ελλαδα 
καΙ Τήν ΕΕ-17
Η προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα βρί-

σκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα διε-
θνή δεδομένα. Ενώ και πριν από την εκδήλω-
ση της κρίσης η προσωρινή απασχόληση στην 
Ελλάδα βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα από 
τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, μετά 
την εκδήλωση της κρίσης η διαφορά Ελλάδας-
Ευρωζώνης ως προς την έκταση της προσωρι-
νής απασχόλησης αυξήθηκε. Το 2009 η προ-
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σωρινή απασχόληση συνιστούσε το 15,4% της 
(μισθωτής) απασχόλησης στην Ευρωζώνη και 
το 12,1% της (μισθωτής) απασχόλησης στην 
Ελλάδα, με αποτέλεσμα η διαφορά Ελλάδας-
Ευρωζώνης ως προς την επέκταση της προ-
σωρινής απασχόλησης να διαμορφώνεται στο 
-21,4%, ενώ το 2012 η προσωρινή απασχόληση 

παρέμεινε στο 15,3% της απασχόλησης στην 
Ευρωζώνη αλλά μειώθηκε στο 10,0% της συνο-
λικής μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα, με 
αποτέλεσμα η διαφορά Ελλάδας-Ευρωζώνης 
ως προς την επέκταση της προσωρινής απα-
σχόλησης να διαμορφώνεται στο -34,6% (βλ. 
Διάγραμμα 1).  

διάγραμμα 1

Εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε.-17
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Διάγραμμα 1 

Εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε.-17 

 

Πηγή: Eurostat database 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η χρήση της προσωρινής απασχόλησης 

στην Ελλάδα, και πριν την εκδήλωση της κρίσης, ακολουθούσε διαφορετική 

πορεία από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Από το 2002 έως το 2008 η προσωρινή 

απασχόληση στην Ευρωζώνη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ στην Ελλάδα 

παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. 

Πηγή: Eurost�t d�t�b�se
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η χρήση 
της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα, 
και πριν την εκδήλωση της κρίσης, ακολου-
θούσε διαφορετική πορεία από την υπόλοιπη 

Ευρωζώνη. Από το 2002 έως το 2008 η προσω-
ρινή απασχόληση στην Ευρωζώνη παρουσιάζει 
αυξητικές τάσεις, ενώ στην Ελλάδα παραμένει 
σχεδόν αμετάβλητη.

διάγραμμα 2

Προσωρινή και ακούσια προσωρινή απασχόληση στις χώρες της Ευρωζώνης, 2012

Πηγή: Eurost�t d�t�b�se
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Διάγραμμα 2 

Προσωρινή και ακούσια προσωρινή απασχόληση στις χώρες της Ευρωζώνης, 
2012 

 

Πηγή: Eurostat database 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά της προσωρινής απασχόλησης και της 

ακούσιας προσωρινής απασχόλησης στην ΕΕ-17, γίνεται σαφές ότι το 

ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι ανεξάρτητο από το ποσοστό της 

ακούσιας προσωρινής απασχόλησης (Διάγραμμα 2). Η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνει (α) την αντίληψη ότι η ποιότητα (το στοιχείο της επισφάλειας) 

της προσωρινής απασχόλησης και της ευελιξίας δεν είναι ενιαία σε όλη την 

Ευρωζώνη, αλλά διαφέρει από χώρα σε χώρα, και (β) την αντίληψη ότι ο 

βαθμός διάχυσης της προσωρινής απασχόλησης είναι ανεξάρτητος από το 

πόσο την προτιμούν οι εργαζόμενοι (ακούσια απασχόληση): η διάχυση της 

προσωρινής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε χώρες όπως η Ολλανδία 

όπου μόλις το 35% των προσωρινά απασχολούμενων θα προτιμούσαν θέση 

αορίστου χρόνου, αλλά και σε χώρες όπως η Πορτογαλία όπου το 88% των 

προσωρινά απασχολούμενων προσπάθησαν αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν 

θέση αορίστου χρόνου. Η Ελλάδα βρίσκεται μάλλον χαμηλά στην κατάταξη 

ως προς τη διάχυση της προσωρινής απασχόλησης (11η), αλλά σε μία από τις 

πρώτες θέσεις ως προς τα ποσοστά ακούσιας προσωρινής απασχόλησης (4η). 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά της προσωρινής 
απασχόλησης και της ακούσιας προσωρινής 
απασχόλησης στην ΕΕ-17, γίνεται σαφές ότι 
το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης εί-
ναι ανεξάρτητο από το ποσοστό της ακούσιας 
προσωρινής απασχόλησης (Διάγραμμα 2). Η 
διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει (α) την αντίλη-
ψη ότι η ποιότητα (το στοιχείο της επισφάλει-
ας) της προσωρινής απασχόλησης και της ευ-
ελιξίας δεν είναι ενιαία σε όλη την Ευρωζώνη, 
αλλά διαφέρει από χώρα σε χώρα, και (β) την 
αντίληψη ότι ο βαθμός διάχυσης της προσω-
ρινής απασχόλησης είναι ανεξάρτητος από 
το πόσο την προτιμούν οι εργαζόμενοι (ακού-
σια απασχόληση): η διάχυση της προσωρινής 
απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε χώ-
ρες όπως η Ολλανδία όπου μόλις το 35% των 
προσωρινά απασχολούμενων θα προτιμούσαν 

θέση αορίστου χρόνου, αλλά και σε χώρες 
όπως η Πορτογαλία όπου το 88% των προσω-
ρινά απασχολούμενων προσπάθησαν αλλά δεν 
μπόρεσαν να βρουν θέση αορίστου χρόνου. 
Η Ελλάδα βρίσκεται μάλλον χαμηλά στην κα-
τάταξη ως προς τη διάχυση της προσωρινής 
απασχόλησης (11η), αλλά σε μία από τις πρώτες 
θέσεις ως προς τα ποσοστά ακούσιας προσω-
ρινής απασχόλησης (4η). Η προσωρινή απα-
σχόληση συναντάται συχνότερα στην Ισπανία, 
Πορτογαλία και Ολλανδία (περί το 20% των 
μισθωτών) και σπανιότερα στην Εσθονία, 
Σλοβακία και Μάλτα (περί το 5%). Το επισφα-
λές τμήμα της προσωρινής απασχόλησης (ως 
ποσοστό της ακούσιας προσωρινής απασχόλη-
σης επί του συνόλου της προσωρινής απασχό-
λησης) είναι υψηλότερο στην Κύπρο, Ισπανία, 
Πορτογαλία και Ελλάδα (από 75% έως 90%), 
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και χαμηλότερο στη Γερμανία, Ολλανδία και 
Εσθονία (22%, 33% και 43%, αντίστοιχα).

3 χαΡακΤήΡΙΣΤΙκα ΤήΣ 
ΠΡΟΣωΡΙνήΣ αΠαΣχΟλήΣήΣ 
ΣΤήν Ελλαδα ΣήΜΕΡα
Στρεφόμαστε τώρα στα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά των προσωρινά απασχολούμενων στην 
Ελλάδα σήμερα, και στον βαθμό ευελιξίας-
επισφάλειας που συνοδεύει διαφορετικές κα-
τηγορίες προσωρινά απασχολούμενων. Ποια 
είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
προσωρινά απασχολούμενων; Σε ποια επαγ-
γέλματα συγκεντρώνονται οι προσωρινά απα-
σχολούμενοι; Σε ποιους κλάδους είναι η προ-
σωρινή απασχόληση περισσότερο επισφαλής; 
Τα πλέον αξιόπιστα στοιχεία για την προσωρι-
νή απασχόληση παρέχονται από την Έρευνα 
Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Τα στοιχεία του β’ τριμή-
νου του 2013 που χρησιμοποιούνται στο πα-
ρόν υποκεφάλαιο ήταν τα τελευταία διαθέσιμα 
κατά την περίοδο συγγραφής του κεφαλαίου 
αλλά και, ως στοιχεία β’ τριμήνου, τα πλέον 
αντιπροσωπευτικά των τεσσάρων τριμήνων 
του έτους. Αξιοποιώντας τα σχετικά ερωτήματα 
της ΕΕΔ είναι δυνατό να αναδειχθούν σημαντι-
κές διαστάσεις της προσωρινής απασχόλησης 
στην Ελλάδα, όπως η διεισδυτικότητά της σε 
διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστη-
ριότητας, σε διαφορετικά επαγγέλματα, στον 
ιδιωτικό-δημόσιο τομέα, και σε διαφορετικές 
περιοχές της χώρας, καθώς και τον βαθμό διά-
χυσής της ανά, φύλο, ηλικιακή ομάδα και χώρα 

γέννησης. Επιπλέον, είναι δυνατή η εκτίμηση 
του επισφαλούς ή ακούσιου μέρους της προ-
σωρινής απασχόλησης με βάση τις απαντήσεις 
των προσωρινά απασχολούμενων σε σχετικό 
ερώτημα της ΕΕΔ για τους λόγους για τους 
οποίους εργάζονται με προσωρινή απασχόλη-
ση – όπως ότι «δεν μπόρεσε να βρει μόνιμη 
εργασία». 

Έτσι διαμορφώνονται τρεις δείκτες της προ-
σωρινής απασχόλησης που αφορούν, αντίστοι-
χα τη διάχυση της προσωρινής απασχόλησης 
έναντι της απασχόλησης αορίστου χρόνου, τον 
βαθμό επισφάλειας που συνοδεύει την προσω-
ρινή απασχόληση, και τον βαθμό επισφάλειας 
που προσδίδει η προσωρινή απασχόληση στο 
σύνολο της απασχόλησης:

Η αναλογία των προσωρινά απασχο-•	
λούμενων (μισθωτών) στο σύνολο της 
συνολικής (μισθωτής) απασχόλησης,

Η αναλογία των ακούσια προσωρινά •	
απασχολούμενων στο σύνολο της προ-
σωρινής απασχόλησης,

Η αναλογία των ακούσια προσωρινά •	
απασχολούμενων στο σύνολο της (μι-
σθωτής) απασχόλησης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τιμές των 
δεικτών αυτών ανά φύλο, ηλικία, κλάδο, επάγ-
γελμα, ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρη-
σης, καθεστώς απασχόλησης, περιφέρεια και 
χώρα γέννησης των προσωρινά απασχολούμε-
νων.

Ο αριθμός των ατόμων ανά προσωρινή-
μόνιμη απασχόληση και ανά φύλο στην Ελλάδα 
διαμορφώνεται ως εξής (Πίνακας 1): 

Πίνακας 1

Μόνιμη και προσωρινή απασχόληση και ακούσια προσωρινή απασχόληση 
στην Ελλάδα

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο %

Έχοντες μόνιμη εργασία 117.1812 88.9013 248.9746 87,2

Έχοντες προσωρινή εργασία, επειδή δεν 
έβρισκαν μόνιμη (ακούσια προσωρινή) 85.301 83.381 266.244 9,3

Έχοντες προσωρινή εργασία, για άλλους 
λόγους (εκούσια προσωρινή) 30.440 25.796 97.933 3,4

Σύνολο μισθωτών 1.287.553 998.190 2.285.743 100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Με βάση τον Πίνακα 1, οι δείκτες της προσωρινής απασχόλησης διαμορφώνονται ως εξής 
(Διάγραμμα 3):

διάγραμμα 3

Δείκτες προσωρινής απασχόλησης ανά φύλο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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εργασία, για 
άλλους λόγους 
(εκούσια 
προσωρινή) 

 

Σύνολο μισθωτών  1.287.553 998.190 2.285.743 100,0 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Με βάση τον Πίνακα 1, οι δείκτες της προσωρινής απασχόλησης 

διαμορφώνονται ως εξής (Διάγραμμα 3): 

Διάγραμμα 3 

Δείκτες προσωρινής απασχόλησης ανά φύλο 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνιστούν (β’ τρίμηνο 2013) το 9,8% 

των απασχολούμενων μισθωτών. Οι ακούσια προσωρινά απασχολούμενοι 

συνιστούν το 75% των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών, και το 7,4% 

του συνόλου των μισθωτών. Αναφορικά με το φύλο, οι προσωρινά 

απασχολούμενοι μοιράζονται περίπου ισόποσα σε άνδρες και γυναίκες, με 

μικρή αριθμητική υπεροχή των γυναικών προσωρινά απασχολούμενων έναντι 

των ανδρών, για τις οποίες η προσωρινή απασχόληση είναι επισφαλής ή 

ακούσια σε οριακά μεγαλύτερη συχνότητα από στους άνδρες.  

Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνιστούν 
(β’ τρίμηνο 2013) το 9,8% των απασχολού-
μενων μισθωτών. Οι ακούσια προσωρινά 
απασχολούμενοι συνιστούν το 75% των προ-
σωρινά απασχολούμενων μισθωτών, και το 
7,4% του συνόλου των μισθωτών. Αναφορικά 
με το φύλο, οι προσωρινά απασχολούμενοι 

μοιράζονται περίπου ισόποσα σε άνδρες και 
γυναίκες, με μικρή αριθμητική υπεροχή των 
γυναικών προσωρινά απασχολούμενων ένα-
ντι των ανδρών, για τις οποίες η προσωρινή 
απασχόληση είναι επισφαλής ή ακούσια σε 
οριακά μεγαλύτερη συχνότητα από στους 
άνδρες. 

διάγραμμα 4

Προσωρινή απασχόληση ανά ηλικιακή ομάδα
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Διάγραμμα 4 

Προσωρινή απασχόληση ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Η προσωρινή απασχόληση συσχετίζεται ισχυρά με την ηλικία 

(Διάγραμμα 4). Αφορά περίπου τους μισούς νέους μισθωτούς ηλικίας 15-19 

ετών, και η συχνότητά της μειώνεται όσο μειώνεται και η ηλικιακή ομάδα του 

κυρίως σώματος των μισθωτών (έως και 50-54 ετών). Αντιθέτως, το μερίδιο 

των επισφαλώς ή ακουσίως προσωρινά απασχολούμενων επί του συνόλου των 

προσωρινά απσχολούμενων, πάνω από το 50 για όλες τις ηλικίες, φαίνεται να 

αυξάνεται με την ηλικία, από 59% μεταξύ των 15-19 ετών έως 79% μεταξύ των 

50-54 ετών. Με άλλα λόγια οι νέοι είναι αυτοί που απασχολούνται συχνότερα 

με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι 

αυτές που βιώνουν την προσωρινή απασχόληση συχνότερα ως επισφαλή 

απασχόληση.  

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Η προσωρινή απασχόληση συσχετίζεται 
ισχυρά με την ηλικία (Διάγραμμα 4). Αφορά 
περίπου τους μισούς νέους μισθωτούς ηλικί-
ας 15-19 ετών, και η συχνότητά της μειώνεται 
όσο μειώνεται και η ηλικιακή ομάδα του κυ-
ρίως σώματος των μισθωτών (έως και 50-54 
ετών). Αντιθέτως, το μερίδιο των επισφαλώς 
ή ακουσίως προσωρινά απασχολούμενων επί 
του συνόλου των προσωρινά απσχολούμενων, 
πάνω από το 50 για όλες τις ηλικίες, φαίνεται 
να αυξάνεται με την ηλικία, από 59% μεταξύ 
των 15-19 ετών έως 79% μεταξύ των 50-54 
ετών. Με άλλα λόγια οι νέοι είναι αυτοί που 
απασχολούνται συχνότερα με συμβάσεις προ-
σωρινής απασχόλησης, αλλά οι μεγαλύτερες 
ηλικίες είναι αυτές που βιώνουν την προσωρι-

διάγραμμα 5

Προσωρινή απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

νή απασχόληση συχνότερα ως επισφαλή απα-
σχόληση. 

Η διάχυση της προσωρινής απασχόλησης 
διαφέρει σημαντικά από κλάδο σε κλάδο (τα-
ξινόμηση κλάδων οικονομικής δραστηριό-
τητας NACE Rev.2). Εμφανίζεται συχνότερα 
στους κλάδους της Γεωργίας, του Τουρισμού 
(παροχή καταλύματος & εστίασης) και των 
Κατασκευών – καθώς και πρόσφατα στον 
κλάδο Παροχής νερού, όπου 9 στις 10 θέσεις 
προσωρινής απασχόλησης είναι ακούσιες ή 
επισφαλείς. Η προσωρινή απασχόληση καλύ-
πτει το 25%-35% της μισθωτής απασχόλησης 
των κλάδων αυτών, ενώ στους περισσότερους 
υπόλοιπους κλάδους βρίκεται στο επίπεδο του 
5% (Διάγραμμα 5). 
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Διάγραμμα 5 

Προσωρινή απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Η διάχυση της προσωρινής απασχόλησης διαφέρει σημαντικά από 

κλάδο σε κλάδο (ταξινόμηση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας NACE 

Rev.2). Εμφανίζεται συχνότερα στους κλάδους της Γεωργίας, του Τουρισμού 

(παροχή καταλύματος & εστίασης) και των Κατασκευών – καθώς και 

πρόσφατα στον κλάδο Παροχής νερού, όπου 9 στις 10 θέσεις προσωρινής 

απασχόλησης είναι ακούσιες ή επισφαλείς. Η προσωρινή απασχόληση 

καλύπτει το 25%-35% της μισθωτής απασχόλησης των κλάδων αυτών, ενώ 

στους περισσότερους υπόλοιπους κλάδους βρίκεται στο επίπεδο του 5% 

(Διάγραμμα 5).  

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σημειώνονται 
ως προς την επαγγελματική διάρθρωση της 
προσωρινής απασχόλησης (Διάγραμμα 6). Με 
βάση τη μονοψήφια ταξινόμηση των επαγγελ-
μάτων ISC�-08 που χρησιμοποιεί η Έρευνα 
Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αυτή η 
μορφή ευελιξίας αφορά κυρίως τους Γεωργούς 
(28%) και τους Ανειδίκευτους εργάτες (21%). 
Περιορισμένη είναι η προσωρινή απασχόληση 
μεταξύ των Ανώντερων διοικητικών & διευθυ-
ντικών στελεχών, των Προσώπων που ασκούν 

επιστημονικά & καλλιτεχνικά επαγγέλματα και 
των Τεχνολόγων & τεχνικών βοηθών (2%-8%). 
Τα χαμηλότερα ποσοστά ακούσιας προσωρινής 
απασχόλησης επί της συνολικής προσωρινής 
απασχόλησης εμφανίζουν τα Ανώτερα διοικη-
τικά & διευθυντικά στελέχη και τα Πρόσωπα 
που ασκούν επιστημονικά & καλλιτεχνικά 
επαγγέλματα – τα υπόλοιπα επαγγέλμτατα 
δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις 
ως προς την επισφάλεια της προσωρινής απα-
σχόλησης.
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διάγραμμα 6

Προσωρινή απασχόληση ανά επαγγελματική κατηγορία

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 6 

Προσωρινή απασχόληση ανά επαγγελματική κατηγορία 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σημειώνονται ως προς την 

επαγγελματική διάρθρωση της προσωρινής απασχόλησης (Διάγραμμα 6). Με 

βάση τη μονοψήφια ταξινόμηση των επαγγελμάτων ISCO-08 που 

χρησιμοποιεί η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αυτή η μορφή 

ευελιξίας αφορά κυρίως τους Γεωργούς (28%) και τους Ανειδίκευτους εργάτες 

(21%). Περιορισμένη είναι η προσωρινή απασχόληση μεταξύ των Ανώντερων 

διοικητικών & διευθυντικών στελεχών, των Προσώπων που ασκούν 

επιστημονικά & καλλιτεχνικά επαγγέλματα και των Τεχνολόγων & τεχνικών 

βοηθών (2%-8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ακούσιας προσωρινής 

απασχόλησης επί της συνολικής προσωρινής απασχόλησης εμφανίζουν τα 

Ανώτερα διοικητικά & διευθυντικά στελέχη και τα Πρόσωπα που ασκούν 

επιστημονικά & καλλιτεχνικά επαγγέλματα – τα υπόλοιπα επαγγέλμτατα δεν 

εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την επισφάλεια της 

προσωρινής απασχόλησης. 

 

Ο επισφαλής, ως επί το πλείστον, χαρακτή-
ρας της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα 
επιβεβαιώνεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο 
των προσωρινά εργαζομένων (Διάγραμμα 7). 
Η συχνότητα της προσωρινής απασχόλησης 
αυξάνεται όσο μειώνεται το εκπαιδευτικό επί-
πεδο, από 8% και 9% μεταξύ των κατόχων δι-
δακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος και 

των κατόχων πτυχίου ανωτάτων σχολών, αντί-
στοιχα, έως 19% και 22% μεταξύ αυτών που 
έχουν (έως) απολυτήριο δημοτικού ή που δεν 
πήγαν καθόλου σχολείο, αντίστοιχα. Η ακού-
σια προσωρινή απασχόληση ως ποσοστό της 
προσωρινής απασχόλησης αυξάνεται και αυτή 
όσο μειώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο, κυμαι-
νόμενη από το 64% έως το 79%. 

διάγραμμα 7

Προσωρινή απασχόληση ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
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Διάγραμμα 7 

Προσωρινή απασχόληση ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ο επισφαλής, ως επί το πλείστον, χαρακτήρας της προσωρινής 

απασχόλησης στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

προσωρινά εργαζομένων (Διάγραμμα 7). Η συχνότητα της προσωρινής 

απασχόλησης αυξάνεται όσο μειώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο, από 8% και 

9% μεταξύ των κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος και των 

κατόχων πτυχίου ανωτάτων σχολών, αντίστοιχα, έως 19% και 22% μεταξύ 

αυτών που έχουν (έως) απολυτήριο δημοτικού ή που δεν πήγαν καθόλου 

σχολείο, αντίστοιχα. Η ακούσια προσωρινή απασχόληση ως ποσοστό της 

προσωρινής απασχόλησης αυξάνεται και αυτή όσο μειώνεται το εκπαιδευτικό 

επίπεδο, κυμαινόμενη από το 64% έως το 79%.  

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Ως προς την περιφερειακή διάσταση της προ-
σωρινής απασχόλησης, ξεχωρίζει η χαμηλή διά-
χυσή της μεταξύ των μισθωτών της Αττικής (5%) 
και η ευρεία διάχυσή της στην Κρήτη, το Νότιο 
Αιγαίο και τη Δυτική Μακεδονία (26%, 21% και 
20%, αντίστοιχα) (Διάγραμμα 8). Ως προς τον 

χαρακτήρα της προσωρινής απασχόλησης, δια-
κρίνονται για τα χαμηλά τους ποσοστά ακούσι-
ας προσωρινής απασχόλησης το Βόρειο Αιγαίο, 
η Δυτική Ελλάδα και η Στερεά Ελλάδα (περί το 
60%) και για τα υψηλά τους ποσοστά το Νότιο 
Αιγαίο και η Θεσσαλία (περί το 20%).

διάγραμμα 8

Προσωρινή απασχόληση ανά περιφέρεια

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 8 

Προσωρινή απασχόληση ανά περιφέρεια 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ως προς την περιφερειακή διάσταση της προσωρινής απασχόλησης, 

ξεχωρίζει η χαμηλή διάχυσή της μεταξύ των μισθωτών της Αττικής (5%) και η 

ευρεία διάχυσή της στην Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τη Δυτική Μακεδονία 

(26%, 21% και 20%, αντίστοιχα) (Διάγραμμα 8). Ως προς τον χαρακτήρα της 

προσωρινής απασχόλησης, διακρίνονται για τα χαμηλά τους ποσοστά 

ακούσιας προσωρινής απασχόλησης το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Ελλάδα και η 

Στερεά Ελλάδα (περί το 60%) και για τα υψηλά τους ποσοστά το Νότιο Αιγαίο 

και η Θεσσαλία (περί το 20%). 

 

 

Η προσωρινή απασχόληση συναντάται 
συχνότερα στον ιδιωτικό τομέα παρά στον 
δημόσιο (11,1% έναντι 7,6%). Ο χαρακτήρας 
της προσωρινής απασχόλησης είναι επισφα-

λής συχνότερα για τους προσωρινά απασχο-
λούμενους του ιδιωτικού παρά του δημόσι-
ου τομέα (78% έναντι 67,6%, αντίστοιχα) 
(Διάγραμμα 9). 

διάγραμμα 9

Προσωρινή απασχόληση ανά δημόσιο-ιδιωτικό τομέα
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Διάγραμμα 9 

Προσωρινή απασχόληση ανά δημόσιο-ιδιωτικό τομέα 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Η προσωρινή απασχόληση συναντάται συχνότερα στον ιδιωτικό τομέα 

παρά στον δημόσιο (11,1% έναντι 7,6%). Ο χαρακτήρας της προσωρινής 

απασχόλησης είναι επισφαλής συχνότερα για τους προσωρινά 

απασχολούμενους του ιδιωτικού παρά του δημόσιου τομέα (78% έναντι 

67,6%, αντίστοιχα) (Διάγραμμα 9).  

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Ως προς τη χώρα γέννησης, η προσωρινή 
απασχόληση εμφανίζεται πολύ συχνότερα 
μεταξύ των μισθωτών που γεννήθηκαν σε 
άλλη χώρα παρά μεταξύ αυτών που γεννήθη-
καν στην Ελλάδα (15% έναντι 9%, αντίστοι-
χα). Η ακούσια προσωρινή απασχόληση, ως 

επισφαλής απασχόληση είναι, όπως αναμέ-
νεται, συχνότερη μεταξύ αυτών που γεννήθη-
καν σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρά στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ 
(81% έναντι 72%, αντίστοιχα) (Διάγραμμα 
10). 

διάγραμμα 10

Προσωρινή απασχόληση ανά χώρα γέννησης

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 10 

Προσωρινή απασχόληση ανά χώρα γέννησης 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Ως προς τη χώρα γέννησης, η προσωρινή απασχόληση εμφανίζεται 

πολύ συχνότερα μεταξύ των μισθωτών που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα παρά 

μεταξύ αυτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα (15% έναντι 9%, αντίστοιχα). Η 

ακούσια προσωρινή απασχόληση, ως επισφαλής απασχόληση είναι, όπως 

αναμένεται, συχνότερη μεταξύ αυτών που γεννήθηκαν σε χώρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ (81% έναντι 

72%, αντίστοιχα) (Διάγραμμα 10).  

 

Η προσωρινή απασχόληση συναντάται πολύ 
συχνότερα μεταξύ των μερικά απασχολούμε-
νων (29%) παρά μεταξύ των μισθωτών πλήρους 
απασχόλησης (8%).9 Ωστόσο, η προσωρινή 

9  Τα αντίστοιχα ποσοστά το β’ τρίμηνο του 2010 ήταν 
42,4% και 9,1%. 

απασχόληση έχει τον χαρακτήρα της επισφα-
λούς απασχόλησης στον ίδιο περίπου υψηλό 
βαθμό και στα δύο καθεστώτα απασχόλησης 
(74% πλήρης, 78% μερική) (Διάγραμμα 11).
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Διάγραμμα 11 

Προσωρινή απασχόληση ανά μερική-πλήρη απασχόληση 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Η προσωρινή απασχόληση συναντάται πολύ συχνότερα μεταξύ των 

μερικά απασχολούμενων (29%) παρά μεταξύ των μισθωτών πλήρους 

απασχόλησης (8%).9 Ωστόσο, η προσωρινή απασχόληση έχει τον χαρακτήρα 

της επισφαλούς απασχόλησης στον ίδιο περίπου υψηλό βαθμό και στα δύο 

καθεστώτα απασχόλησης (74% πλήρης, 78% μερική) (Διάγραμμα 11). 

 

4 Εξέλιξη μορφών ευελιξίας και επισφάλειας στην 

Ελλάδα, 2010-2013 

Έχοντας ήδη αναδείξει τη διάχυση και το χαρακτήρα της προσωρινής 

απασχόλησης σε διάφορες υπό-κατηγορίες μισθωτών, συνεχίζουμε με την 

εξελικτική τάση που παρουσιάζει η διάχυση της προσωρινής απασχόλησης 

στη μισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα από το 2010 έως το 2013 (β’ τρίμηνα 

                                                             
9 Τα αντίστοιχα ποσοστά το β’ τρίμηνο του 2010 ήταν 42,4% και 9,1%.  

διάγραμμα 11

Προσωρινή απασχόληση ανά μερική-πλήρη απασχόληση

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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4  ΕξΕλΙξή ΜΟΡφων ΕυΕλΙξΙαΣ 
καΙ ΕΠΙΣφαλΕΙαΣ ΣΤήν 
Ελλαδα, 2010-2013
Έχοντας ήδη αναδείξει τη διάχυση και το 

χαρακτήρα της προσωρινής απασχόλησης σε 
διάφορες υπό-κατηγορίες μισθωτών, συνε-
χίζουμε με την εξελικτική τάση που παρου-
σιάζει η διάχυση της προσωρινής απασχόλη-
σης στη μισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα 
από το 2010 έως το 2013 (β’ τρίμηνα έτους). 
Επιπλέον, παρουσιάζουμε την εξέλιξη των 
δύο άλλων μορφών ευελιξίας, της μερικής 
απασχόλησης και της υπερωριακής απασχό-
λησης.

Εξέλιξη προσωρινής και ακούσιας a. 
προσωρινής απασχόλησης

Όπως ήδη αναφέραμε, η προσωρινή απα-
σχόληση έχει μειωθεί από το 2010 έως το 2013. 
Πράγματι, η προσωρινή απασχόληση ακολου-
θεί πτωτική πορεία από το 2010 μέχρι σήμερα. 
Το 2010 συνιστούσε περί το 13% της απασχόλη-
σης (των μισθωτών), ποσοστό που έως το 2012 
μειώθηκε στο 9,9%, στο οποίο παρέμεινε και 
το 2013 (9,8%). Το ίδιο διάστημα ο χαρακτή-
ρας της προσωρινής απασχόλησης παρουσίασε 
μικρές διακυμάνσεις, με το ακούσιο τμήμα της 
να κυμαίνεται μεταξύ 73,1% και 78,2%, και να 
παραμένει αμετάβλητο στο 75% κατά το 2012 
και το 2013 (Πίνακας 2 και Διάγραμμα 12). 

Πίνακας 2

Εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης και της επισφάλειας (%)

2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010

Προσωρινή/Σύνολο 12,8 11,9 9,9 9,8 -22,9

Ακούσια προσωρινή/Προσωρινή 73,1 78,2 74,9 75,0 2,6

Ακούσια προσωρινή/Σύνολο 9,3 9,3 7,4 7,4 -20,9

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

διάγραμμα 12

Εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης και της επισφάλειας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 12 

Εξέλιξη της προσωρινής απασχόλησης και της επισφάλειας 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

b. Εξέλιξη μερικής και ακούσιας μερικής απασχόλησης 

Σε αντιστοιχία προς το πεδίο αναφοράς της προσωρινής απασχόλησης 

(μισθωτοί), είναι σκόπιμο και η μερική απασχόληση, όταν διερευνούμε τα 

ποιοτικά της χαρακτηριστικά, να υπολογίζεται αναφορικά με το σύνολο της 

μισθωτής απασχόλησης – και όχι, όπως συνήθως, με το σύνολο της 

απασχόλησης, που συμπεριλαμβάνει και τους εργοδότες, και τους 

αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό και τους βοηθούς στην οικογενειακή 

επιχείρηση. Για να παραμείνουμε εστιασμένοι στις εξελίξεις της μισθωτής 

εργασίας, περιορίζουμε τους υπολογισμούς μας για τη μερική απασχόληση 

στους μισθωτούς. 

Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα βρισκόταν πάντοτε σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Η κατάσταση αυτή 

άρχισε να μεταβάλλεται αργά αλλά σταθερά μετά την εκδήλωση της 

οικονομικής κρίσης. Έτσι το 2010 (β’ τρίμηνο) οι μερικά απασχολούμενοι 

μισθωτοί ως αναλογία του συνόλου των μισθωτών ανερχόταν στο 6% (υψηλό, 

για τα μέχρι τότε ελληνικά δεδομένα) και, αυξανόμενοι κάθε έτος έκτοτε, 
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Εξέλιξη μερικής και ακούσιας b. 
μερικής απασχόλησης

Σε αντιστοιχία προς το πεδίο αναφοράς της 
προσωρινής απασχόλησης (μισθωτοί), είναι 
σκόπιμο και η μερική απασχόληση, όταν δι-
ερευνούμε τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, 
να υπολογίζεται αναφορικά με το σύνολο της 
μισθωτής απασχόλησης – και όχι, όπως συνή-
θως, με το σύνολο της απασχόλησης, που συ-
μπεριλαμβάνει και τους εργοδότες, και τους 
αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό και 
τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση. 
Για να παραμείνουμε εστιασμένοι στις εξελί-
ξεις της μισθωτής εργασίας, περιορίζουμε τους 
υπολογισμούς μας για τη μερική απασχόληση 
στους μισθωτούς.

Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα βρι-
σκόταν πάντοτε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε 
σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Η κα-
τάσταση αυτή άρχισε να μεταβάλλεται αργά 

αλλά σταθερά μετά την εκδήλωση της οικο-
νομικής κρίσης. Έτσι το 2010 (β’ τρίμηνο) οι 
μερικά απασχολούμενοι μισθωτοί ως αναλογία 
του συνόλου των μισθωτών ανερχόταν στο 6% 
(υψηλό, για τα μέχρι τότε ελληνικά δεδομένα) 
και, αυξανόμενοι κάθε έτος έκτοτε, έφθασαν 
το 2013 (β’ τρίμηνο) να αποτελούν το 8,8%, 
σημειώνοντας μεταξύ του 2010 και 2013 αύ-
ξηση κατά 46,6%. Την ίδια περίοδο, αυξητική 
πορεία ακολούθησε και ο επισφαλής χαρακτή-
ρας της μερικής απασχόλησης, με την ακούσια 
μερική απασχόληση να απαρτίζει το 70,5% της 
μερικής απασχόλησης το 2010 και το 81,2% το 
2013, σημειώνοντας μεταξύ του 2010 και 2013 
αύξηση κατά 15,1%. Ως αποτέλεσμα των παρα-
πάνω εξελίξεων, η αναλογία της ακούσιας με-
ρικής απασχόλησης στο σύνολο της μισθωτής 
απασχόλησης αυξήθηκε από 4,2% σε 7,1%, ση-
μειώνοντας μεταξύ του 2010 και 2013 αύξηση 
κατά 68,8% (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 13).

Πίνακας 3

Εξέλιξη της μερικής απασχόλησης και της επισφάλειας (%)

2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010
Μερική/Σύνολο 6,0 6,1 7,8 8,8 46,6
Ακούσια μερική/Μερική 70,5 75,3 75,3 81,2 15,1
Ακούσια μερική/Σύνολο 4,2 4,6 5,9 7,1 68,8

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

διάγραμμα 13

Εξέλιξη της μερικής απασχόλησης και της επισφάλειας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 13 

Εξέλιξη της μερικής απασχόλησης και της επισφάλειας 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

c. Εξέλιξη υπερωριών και απλήρωτων υπερωριών 
Η πλέον παραδοσιακή μέθοδος ευελιξίας είναι η χρήση της 

υπερωριακής απασχόλησης. Η πρακτική αυτή πράγματι διευκολύνει την 

προσαρμογή των εργατικών εισροών στις διακυμάνσεις της παραγωγής, αλλά 

παράλληλα μπορεί να ενισχύει τις αποδοχές των εργαζομένων για τις 

πρόσθετες ώρες εργασίας. Ωστόσο, ο χαρακτήρας και αυτής της μορφής 

ευελιξίας διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής της. Ο 

επισφαλής χαρακτήρας της υπερωριακής απασχόλησης είναι 

αδιαμφισβήτητος σε εκείνες τουλάχιστον τις περιπτώσεις όπου οι υπερωρίες 

παραμένουν… απλήρωτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού 

Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι μισθωτοί που εργάστηκαν υπερωριακά 

(«υπερωρίες») το 2010 (β’ τρίμηνο) συνιστούσαν το 7,2% του συνόλου των 

μισθωτών, ενώ το 2013 (β’ τρίμηνο) έφτασαν το 8,2% -- αύξηση κατά 14,4%.10 

Την ίδια περίοδο η αναλογία των εργαζομένων με απλήρωτες υπερωρίες στο 

σύνολο των εργαζομένων με υπερωρίες αυξήθηκε δραματικά, από το 49% το 
                                                             
10 Οι υπερωρίες με πληρωμή βασίζονται στη μεταβλητή Ε32 και οι υπερωρίες χωρίς πληρωμή στη 
μεταβλητή Ε33 της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Εξέλιξη υπερωριών και απλήρωτων c. 
υπερωριών

Η πλέον παραδοσιακή μέθοδος ευελιξίας 
είναι η χρήση της υπερωριακής απασχόλησης. 
Η πρακτική αυτή πράγματι διευκολύνει την 
προσαρμογή των εργατικών εισροών στις δι-
ακυμάνσεις της παραγωγής, αλλά παράλληλα 
μπορεί να ενισχύει τις αποδοχές των εργαζομέ-
νων για τις πρόσθετες ώρες εργασίας. Ωστόσο, 
ο χαρακτήρας και αυτής της μορφής ευελιξί-
ας διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο 
εφαρμογής της. Ο επισφαλής χαρακτήρας της 
υπερωριακής απασχόλησης είναι αδιαμφισβή-
τητος σε εκείνες τουλάχιστον τις περιπτώσεις 
όπου οι υπερωρίες παραμένουν… απλήρω-

τες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας 
Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι μι-
σθωτοί που εργάστηκαν υπερωριακά («υπε-
ρωρίες») το 2010 (β’ τρίμηνο) συνιστούσαν το 
7,2% του συνόλου των μισθωτών, ενώ το 2013 
(β’ τρίμηνο) έφτασαν το 8,2% -- αύξηση κατά 
14,4%.10 Την ίδια περίοδο η αναλογία των ερ-
γαζομένων με απλήρωτες υπερωρίες στο σύνο-
λο των εργαζομένων με υπερωρίες αυξήθηκε 
δραματικά, από το 49% το 2010 στο 71,3% το 
2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 45,6%. Έτσι, 
μεταξύ 2010 και 2013 οι μισθωτοί που εργάζο-
νταν με απλήρωτες υπερωρίες αυξήθηκαν από 
το 3,5% στο 5,9% του συνόλου των μισθωτών, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 66,5% (Πίνακας 4 
και Διάγραμμα 14).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

10 Οι υπερωρίες με πληρωμή βασίζονται στη μεταβλητή 
Ε32 και οι υπερωρίες χωρίς πληρωμή στη μεταβλητή 
Ε33 της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Εξέλιξη της υπερωριακής απασχόλησης και της επισφάλειας (%)

2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010

Εργαζόμενοι με υπερωρίες 
ως % συνόλου εργαζομένων 7,2 6,6 7,5 8,2 14,4

Εργαζόμενοι με απλήρωτες υπερωρίες 
ως % συνόλου εργαζομένων με υπερωρίες 49,0 53,3 64,9 71,3 45,6

Εργαζόμενοι με απλήρωτες υπερωρίες 
ως % συνόλου εργαζομένων 3,5 3,5 4,9 5,9 66,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 4

διάγραμμα 14

Εξέλιξη υπερωριακής απασχόλησης και επισφάλεια
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Διάγραμμα 14 

Εξέλιξη υπερωριακής απασχόλησης και επισφάλεια 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

d. Εξέλιξη των τριών μορφών ευελιξίας και επισφάλειας, 

2010-2013 

Στη συνέχεια εξετάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν την 

εξέλιξη κατά το διάστημα 2010-2013 των τριών μορφών ευελιξίας, σε δύο 

βήματα. Πρώτα εξετάζεται η εξέλιξη της διάχυσης των τριών μορφών 

ευελιξίας, και μετά η εξέλιξη του χαρακτήρα των τριών μορφών ευελιξίας.  

(α) Ευελιξία/Σύνολο 

Όσον αφορά τη διάχυση των τριών ευέλικτων πρακτικών στην 

ελληνική οικονομία, ανεξάρτητα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ευελιξιών 

αυτών, αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα 5 και το Διάγραμμα 15. Μεταξύ 2010 

και 2013 (β’ τρίμηνα) η προσωρινή απασχόληση ως αναλογία της συνολικής 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Εξέλιξη των τριών μορφών ευελιξίας d. 
και επισφάλειας, 2010-2013

Στη συνέχεια εξετάζονται συγκεντρωτικά 
στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη κατά το δι-
άστημα 2010-2013 των τριών μορφών ευελιξί-
ας, σε δύο βήματα. Πρώτα εξετάζεται η εξέλιξη 
της διάχυσης των τριών μορφών ευελιξίας, και 
μετά η εξέλιξη του χαρακτήρα των τριών μορ-
φών ευελιξίας. 

(α) Ευελιξία/Σύνολο
Όσον αφορά τη διάχυση των τριών ευέ-

λικτων πρακτικών στην ελληνική οικονομία, 
ανεξάρτητα από τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά ευελιξιών αυτών, αυτή αποτυπώνεται στον 
Πίνακα 5 και το Διάγραμμα 15. Μεταξύ 2010 
και 2013 (β’ τρίμηνα) η προσωρινή απασχόλη-
ση ως αναλογία της συνολικής απασχόλησης 
των μισθωτών σημείωσε σημαντική μείωση 
κατά 22,9%. Ωστόσο, η μείωση αυτή της ευελι-
ξίας αντισταθμίστηκε με το παραπάνω από την 
θεαματική αύξηση της μερικής απασχόλησης 
κατά 46,6% και της υπερωριακής απασχόλη-
σης κατά 14,4%.

Πίνακας 5

Εξέλιξη της διάχυσης των τριών μορφών ευελιξίας (%)

2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010
Προσωρινή/Σύνολο 12,8 11,9 9,9 9,8 -22,9
Μερική/Σύνολο 6,0 6,1 7,8 8,8 46,6
Υπερωρίες/Σύνολο 7,2 6,6 7,5 8,2 14,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

διάγραμμα 15

Εξέλιξη της διάχυσης των τριών μορφών ευελιξίας
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απασχόλησης των μισθωτών σημείωσε σημαντική μείωση κατά 22,9%. 

Ωστόσο, η μείωση αυτή της ευελιξίας αντισταθμίστηκε με το παραπάνω από 

την θεαματική αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 46,6% και της 

υπερωριακής απασχόλησης κατά 14,4%. 

Πίνακας 5 

Εξέλιξη της διάχυσης των τριών μορφών ευελιξίας (%) 

 2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010 

Προσωρινή/Σύνολο 12,8 11,9 9,9 9,8 -22,9 

Μερική/Σύνολο 6,0 6,1 7,8 8,8 46,6 

Υπερωρίες/Σύνολο 7,2 6,6 7,5 8,2 14,4 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Διάγραμμα 15 

Εξέλιξη της διάχυσης των τριών μορφών ευελιξίας 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

(β) Επισφάλεια/Ευελιξία 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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(β) Επισφάλεια/Ευελιξία
Όσον αφορά τον χαρακτήρα των ευέλι-

κτων πρακτικών απασχόλησης, ανεξάρτητα 
από τον βαθμό διάχυσής τους στην οικονο-
μία, αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα 6 και 
το Διάγραμμα 16. Μεταξύ 2010 και 2013 (β’ 
τρίμηνα) σημειώθηκε μόνο μικρή αύξηση της 
αναλογίας της επισφαλούς προσωρινής απα-
σχόλησης στο σύνολο της προσωρινής απα-
σχόλησης, κατά 2,6%. Όμως στο ίδιο διάστη-

μα σημαντική ήταν η αύξηση του επισφαλούς 
τμήματος της μερικής απασχόλησης έναντι 
του συνόλου της μερικής απασχόλησης, κατά 
15,1%, και ακόμα σημαντικότερη ήταν η αύ-
ξηση του επισφαλούς τμήματος της υπερω-
ριακής απασχόλησης έναντι του συνόλου της 
υπερωριακής απασχόλησης, κατά 45,6%. Με 
άλλα λόγια, την περίοδο 2010-2013 ενισχύ-
θηκε σημαντικά ο επισφαλής χαρακτήρας της 
ευελιξίας στην Ελλάδα.

Πίνακας 6

Εξέλιξη του επισφαλούς χαρακτήρα των τριών μορφών ευελιξίας (%)

2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010

Ακούσια προσωρινή/Προσωρινή 73,1 78,2 74,9 75,0 2,6

Ακούσια μερική/Μερική 70,5 75,3 75,3 81,2 15,1

Απλήρωτες υπερωρίες/Υπερωρίες 49,0 53,3 64,9 71,3 45,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

διάγραμμα 16

Εξέλιξη του επισφαλούς χαρακτήρα των τριών μορφών ευελιξίας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 16 

Εξέλιξη του επισφαλούς χαρακτήρα των τριών μορφών ευελιξίας 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

(γ) Επισφάλεια/Σύνολο 

Όσον αφορά τη διάχυση της επισφαλούς ευελιξίας, αυτή 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 7. Την περίοδο 2010-2013 η επισφαλής 

προσωρινή απασχόληση ως αναλογία της συνολικής μισθωτής απασχόλησης 

στην Ελλάδα σημείωσε μείωση κατά 20,9% ̶ όχι επειδή βελτιώθηκε η ποιότητα 

των θέσεων προσωρινής απασχόλησης αλλά επειδή μειώθηκε η προσωρινή 

απασχόληση γενικά. Ωστόσο, την ίδια περίοδο σημειώθηκε (α) μεγάλη 

αύξηση της επισφαλούς μερικής απασχόλησης ως αναλογία της συνολικής 

μισθωτής απασχόλησης κατά 68,8% -- λόγω της μεγαλύτερης διάχυσης της 

μερικής απασχόλησης στην οικονομία αλλά και της παράλληλης επιδείνωσης 

του χαρακτήρα της προσωρινής απασχόλησης και (β) μεγάλη αύξηση των 

μισθωτών που εργάζονται με απλήρωτες υπερωρίες ως αναλογία όλων των 

μισθωτών κατά 66,5% -- λόγω της μεγάλης διάχυσης της υπερωριακής 

απασχόλησης αλλά και της παράλληλης επιδείνωσης του χαρακτήρα της 

υπερωριακής απασχόλησης (Πίνακας 7 και Διάγραμμα 17). 
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(γ) Επισφάλεια/Σύνολο
Όσον αφορά τη διάχυση της επισφαλούς 

ευελιξίας, αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 7. 
Την περίοδο 2010-2013 η επισφαλής προσω-
ρινή απασχόληση ως αναλογία της συνολικής 
μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα σημείω-
σε μείωση κατά 20,9% - όχι επειδή βελτιώθη-
κε η ποιότητα των θέσεων προσωρινής απα-
σχόλησης αλλά επειδή μειώθηκε η προσωρινή 
απασχόληση γενικά. Ωστόσο, την ίδια περί-
οδο σημειώθηκε (α) μεγάλη αύξηση της επι-
σφαλούς μερικής απασχόλησης ως αναλογία 

της συνολικής μισθωτής απασχόλησης κατά 
68,8% -- λόγω της μεγαλύτερης διάχυσης της 
μερικής απασχόλησης στην οικονομία αλλά και 
της παράλληλης επιδείνωσης του χαρακτήρα 
της προσωρινής απασχόλησης και (β) μεγά-
λη αύξηση των μισθωτών που εργάζονται με 
απλήρωτες υπερωρίες ως αναλογία όλων των 
μισθωτών κατά 66,5% -- λόγω της μεγάλης δι-
άχυσης της υπερωριακής απασχόλησης αλλά 
και της παράλληλης επιδείνωσης του χαρακτή-
ρα της υπερωριακής απασχόλησης (Πίνακας 7 
και Διάγραμμα 17).

Πίνακας 7

Εξέλιξη της διάχυσης του επισφαλούς χαρακτήρα των τριών μορφών ευελιξίας (%)

2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010

Ακούσια προσωρινή/Σύνολο 9,3 9,3 7,4 7,4 -20,9

Ακούσια μερική/Σύνολο 4,2 4,6 5,9 7,1 68,8

Απλήρωτες υπερωρίες/Σύνολο 3,5 3,5 4,9 5,9 66,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

διάγραμμα 17

Εξέλιξη της διάχυσης του επισφαλούς χαρακτήρα των τριών μορφών ευελιξίας (Ι)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Πίνακας 7 

Εξέλιξη της διάχυσης του επισφαλούς χαρακτήρα των τριών μορφών 
ευελιξίας (%) 

 2010β 2011β 2012β 2013β 2013-2010 

Ακούσια 
προσωρινή/Σύνολο 

9,3 9,3 7,4 7,4 -20,9 

Ακούσια μερική/Σύνολο 4,2 4,6 5,9 7,1 68,8 

Απλήρωτες 
υπερωρίες/Σύνολο 

3,5 3,5 4,9 5,9 66,5 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Διάγραμμα 17 

Εξέλιξη της διάχυσης του επισφαλούς χαρακτήρα των τριών μορφών 
ευελιξίας (Ι) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

5 Ανασταλτικοί (θεσμικοί) παράγοντες της προσωρινής 

απασχόλησης  

Κατά την απαρχή μιας οικονομικής ύφεσης η μείωση της προσωρινής 

απασχόλησης στην οικονομία είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενη. Οι 

επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας ή/και προσδοκώντας ξαφνικά μειωμένη 

ζήτηση για τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους, προτού ξεκινήσουν την περιστολή 
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5 αναΣΤαλΤΙκΟΙ (θΕΣΜΙκΟΙ) 
ΠαΡαγΟνΤΕΣ ΤήΣ 
ΠΡΟΣωΡΙνήΣ αΠαΣχΟλήΣήΣ 
Κατά την απαρχή μιας οικονομικής ύφεσης 

η μείωση της προσωρινής απασχόλησης στην 
οικονομία είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμε-
νη. Οι επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας ή/και 
προσδοκώντας ξαφνικά μειωμένη ζήτηση για 
τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους, προτού ξεκινή-
σουν την περιστολή του εργατικού δυναμικού 
τους με απολύσεις, επιλέγουν τη μη-ανανέωση 
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Όμως, μετά 
από αυτό το πρώτο κύμα μείωσης της απασχό-
λησης μέσα από τη μη-ανανέωση συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου, η συνεχιζόμενη μείωση της 
προσωρινής απασχόλησης (σε σχέση με την 
αορίστου χρόνου) δεν είναι αναμενόμενη, όταν 
μάλιστα η ασκούμενη πολιτική στην αγορά ερ-
γασίας έχει ως βασικό προσανατολισμό την αύ-
ξηση της ευελιξίας. Η εξήγηση για τη συνεχιζό-
μενη μείωση της προσωρινής απασχόλησης θα 
πρέπει να αναζητηθεί στις ιδιαιτερότητες του 
θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, 
όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, 
το οποίο καθιστά (α) άλλες μορφές ευελιξίας 
πιο δελεαστικές για τις επιχειρήσεις και (β) 
τις προσλήψεις εργαζομένων αορίστου χρό-
νου σε ένα περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας 
πιο δελεαστικές για τις επιχειρήσεις από αυτές 
ορισμένου χρόνου. Πράγματι, σε ένα υφεσια-
κό περιβάλλον πιο δελεαστικές για τις εύκολα 
αναστρέψιμες άλλες μορφές ευελιξίας για τις 
επιχειρήσεις από την προσωρινή απασχόληση 
ως μέσο προσαρμογής των εργατικών εισροών 
στις αυξομειώσεις και αβεβαιότητες της ζήτη-
σης και (β) τις προσλήψεις εργαζομένων αορί-
στου χρόνου πιο δελεαστικές για τις επιχειρή-
σεις από αυτές ορισμένου χρόνου, στον βαθμό 
που, σε ένα οικονομικό περιβάλλον μεγάλης 
αβεβαιότητας, η απόλυση ενός πρόσφατα προ-
σληφθέντος εργαζόμενου αορίστου χρόνου εί-
ναι συχνά ευκολότερη από την απόλυση ενός 
εργαζομένου ορισμένου χρόνου πριν από τη 
λήξη της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, η προσωρινή απασχόληση 
υστερεί έναντι άλλων μορφών ευελιξίας, όπως 
η μερική απασχόληση και η υπερωριακή απα-
σχόληση, αλλά και έναντι της μόνιμης απασχό-
λησης σε κάποιες περιπτώσεις, για τρεις βασι-
κούς «θεσμικούς» λόγους: (α) έχει δοθεί στις 
επιχειρήσεις η ευχέρεια να προσφεύγουν στη 
μερική απασχόληση, (β) το οικονομικό κόστος 

των υπερωριών έχει μειωθεί, ενώ οι επιχειρή-
σεις συχνά αποφεύγουν τους ελλιπείς ελέγχους 
του ΣΕΠΕ και εφαρμόζουν παράνομες μορφές 
ευελιξίας, και (γ) η προσωρινή απασχόληση 
δεν παρέχει πλεονεκτήματα στην επιχείρηση 
σε σχέση με την απασχόληση αορίστου χρόνου, 
όταν πρόκειται για πρόσφατες προσλήψεις. 

Πράγματι, με νομοθετική παρέμβαση του 
2010 έχει πλέον δοθεί στις επιχειρήσεις η δυ-
νατότητα ουσιαστικά μονομερούς μετατροπής 
των συμβάσεων αορίστου χρόνου του προσωπι-
κού τους σε συμβάσεις (εκ περιτροπής) μερικής 
απασχόλησης. Σύμφωνα με νόμο του 2010,11 σε 
περίπτωση που περιοριστούν οι δραστηριότη-
τές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα 
εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή 
του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τους 9 μήνες στο ίδιο ημερολογιακό 
έτος, εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέ-
ρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκ-
προσώπους των εργαζομένων.12

Επίσης, ο τρόπος αμοιβής της υπερωριακής 
απασχόλησης μισθωτών άλλαξε, προς το ευνο-
ϊκότερο για τις επιχειρήσεις το 2010, αφού μει-
ώθηκαν κατά 20% τα ποσά που υποχρεούνται 
να καταβάλλουν.13 Η δια νόμου μείωση της 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση 
της υπερωριακής απασχόλησης, ως μέσο επί-
τευξης ευελιξίας. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη 
αδυναμία του ΣΕΠΕ να ελέγχει αποτελεσμα-
τικά την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, 
επιτρέπει πολλές επιχειρήσεις να κάνουν χρή-
ση απλήρωτων υπερωριών.

Τέλος, σε περιπτώσεις βραχυπρόθεσμων 
προσλήψεων, η ευχέρεια της επιχείρησης να 
απολύσει ένα προσωρινά απασχολούμενο είναι 
υπερτιμημένη – ή μάλλον, η ευχέρειά της να 
απολύσει έναν απασχολούμενο αορίστου χρό-
νου είναι υποτιμημένη. Μια επιχείρηση μπορεί 
να καταγγείλει μια σύμβαση αορίστου χρόνου 
ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση (με 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, η οποία 
όμως στη περίπτωση νεο-προσληφθέντος ερ-
γαζόμενου είναι ασήμαντη), ενώ η σύμβαση 
ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί μόνο 
για σπουδαίο λόγο πριν από την προβλεπό-

11 (Ν.3899/2010)
12 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 

Α΄) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄).
13 Νόμος 3863/2010.
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μενη λήξη της.14 Βέβαια, όταν μια επιχείρηση 
απολύει εργαζόμενο αορίστου χρόνου οφείλει 
να καταβάλει αποζημίωση, αναλογική με τα 
έτη απασχόλησης στην επιχείρηση, αλλά δεν 
προβλέπεται αποζημίωση για απόλυση όταν η 
απασχόληση στον συγκεκριμένο εργοδότη εί-
ναι μικρότερη του ενός έτους. Συνεπώς, όταν 
μια επιχείρηση, εν μέσω ύφεσης, αποφασίζει 
να κάνει κάποια πρόσληψη προσωπικού αντα-
ποκρινόμενη στην ξαφνική αύξηση των παραγ-
γελιών για τα προϊόντα ή υπηρεσίες της, γνω-
ρίζοντας ότι μπορεί να χρειαστεί να απολύσει 
το προσωπικό αυτός εντός του έτους, δεν έχει 
λόγο να προτιμήσει τις συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου από τις συμβάσεις αορίστου χρόνου: η 
σύμβαση αορίστου χρόνου μπορεί να καταγ-
γελθεί εντός του έτους δίχως αποζημίωση, ενώ 
ο προσωρινά απασχολούμενος πρέπει να πλη-
ρωθεί για όλη τη διάρκεια της σύμβασής του 
εάν απολυθεί (καταγγελθεί η σύμβασή του) 
πριν από τη λήξη της, δίχως «σοβαρό λόγο». 

6 ΣυνΟψή καΙ ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
Η προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα έχει 

περιοριστεί στο 9,8% της συνολικής μισθωτής 
απασχόλησης το 2013, μειωμένη σημαντικά 
από το 12,8% που συνιστούσε το 2010. Όμως ο 
επισφαλής χαρακτήρας της προσωρινής απα-
σχόλησης παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
με το 73,1% των προσωρινά απασχολούμενων 
να εργάζεται με τον τρόπο αυτό επειδή δεν 
μπορούσε να βρει μόνιμη δουλειά.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι είναι περί-
που κατά το ήμισυ άνδρες και κατά το ήμισυ 
γυναίκες, με παρόμοια επίπεδα επισφάλειας 
και για τα δύο φύλα. Ωστόσο, σε σχέση με κά-
ποια χαρακτηριστικά των εργαζομένων πέρα 
από το φύλο, η διάχυση και ο χαρακτήρας της 
προσωρινής απασχόλησης παρουσιάζουν ση-
μαντικές διαφοροποιήσεις. Η διάχυσή της αυ-
ξάνεται όσο μειώνεται η ηλικιακή ομάδα: συνι-
στά το 48,3% της μισθωτής απασχόλησης των 
ατόμων 15-19 ετών, αλλά μόλις το 7,4% των 

14 «Σπουδαίος λόγος» είναι η ύπαρξη γεγονότων στη δι-
άρκεια της σύμβασης, εξαιτίας των οποίων είναι αδύ-
νατη η εξακολούθησή της σύμφωνα με την καλή πίστη 
(π.χ. παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων και 
πρόκληση βλάβης από τον μισθωτό με αθέτηση ουσι-
ωδών όρων της σύμβασης και μείωση του εργαζομένου 
από τον εργοδότη κ.λπ.). Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος 
δεν υποχρεούται ο εργοδότης σε καταβολή αποζημίω-
σης (πέραν του έτους).

50-54 ετών. Παράλληλα ο επισφαλής χαρα-
κτήρας της είναι εντονότερος για τις ηλικιακές 
ομάδες άνω των 25 ετών. Η προσωρινή απα-
σχόληση συναντάται συχνότερα στους κλά-
δους της Γεωργίας, του Τουρισμού (ξενοδοχεί-
ων & εστιατορίων), των Κατασκευών και, ως 
εξέλιξη της πρόσφατης αναδιάρθρωσης στον 
κλάδο παροχής Νερού, όπου συνιστά άνω του 
20% της μισθωτής απασχόλησης. Η προσωρι-
νή απασχόληση αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό 
τους γεωργούς και τους ανειδίκευτους εργάτες 
(άνω του 20% των κατηγοριών αυτών), ενώ για 
άλλα επαγγέλματα όπως ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη και τεχνικούς βρίσκεται σε χαμηλά 
επίπεδα (κάτω του 5%). 

Όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επί-
πεδο τόσο χαμηλότερο το ποσοστό προσωρινής 
απασχόλησης και τόσο υψηλότερο το ποσοστό 
της επισφαλούς απασχόλησης. Μεταξύ των κα-
τόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών η προσωρινή απασχόληση συνιστά 
το 8,7% της απασχόλησης, ενώ μεταξύ των κα-
τόχων απολυτηρίου δημοτικού το 18,4%, ενώ 
και ο επισφαλής χαρακτήρας της συναντάται 
περισσότερο μεταξύ των εργαζομένων με χα-
μηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Η προσωρινή 
απασχόληση παρουσιάζει έντονη περιφερεια-
κή διάσταση, με τις Περιφέρεις της Κρήτης και 
του Νοτίου Αιγαίου να παρουσιάζουν ποσοστά 
προσωρινής απασχόλησης επί της συνολικής 
περιφερειακής απασχόλησης άνω του 20% ενώ 
στην Αττική το ποσοστό φτάνει μόλις το 5,5%. 
Η προσωρινή απασχόληση συναντάται σημα-
ντικά συχνότερα στον ιδιωτικό τομέα (11,1%) 
παρά στον δημόσιο (7,6%) και έχει συχνότερα 
επισφαλή χαρακτήρα στον ιδιωτικό (78,0%) 
παρά στον δημόσιο τομέα (67,6%). Οι εργαζό-
μενοι που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας τείνουν 
να απασχολούνται προσωρινά πιο συχνά (περί 
το 15%) από αυτούς που γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα (9,1%), αλλά αυτοί που γεννήθηκαν σε 
χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τείνουν 
να αντιμετωπίζουν την επισφαλή εκδοχή της 
προσωρινής απασχόλησης συχνότερα (81,7%) 
από αυτούς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή 
άλλη χώρα της Ένωσης (περί το 72%). Η προ-
σωρινή απασχόληση συναντάται συχνότερα 
μεταξύ των μερικά απασχολούμενων (28,7%) 
παρά μεταξύ των πλήρως απασχολούμενων 
(8,0%), αλλά θεωρείται ως επισφαλής απασχό-
ληση στον ίδιο περίπου βαθμό και από τις δύο 
κατηγορίες.

Η μείωση της προσωρινής απασχόλησης, 
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ωστόσο, δεν σηματοδοτεί τη μείωση της ευε-
λιξίας στην ελληνική οικονομία, ούτε τη μείω-
ση του επισφαλούς χαρακτήρα της ευελιξίας. 
Η μείωση μεταξύ 2010 και 2013 της διάχυσης 
της προσωρινής απασχόλησης κατά 22,9% εί-
ναι αποτέλεσμα της υποκατάστασής της από 
γοργά αυξανόμενες άλλες μορφές ευελιξίας, 
και συγκεκριμένα της μερικής απασχόλησης 
που αυξήθηκε κατά 46,6% και της υπερωρια-
κής απασχόλησης που αυξήθηκε κατά 14,4%. 
Όσον αφορά τον χαρακτήρα της προσωρινής 
απασχόλησης και των άλλων μορφών ευελιξί-
ας, το επισφαλές μέρος της προσωρινής απα-
σχόλησης έχει διογκωθεί λίγο ακόμα στο διά-
στημα αυτό, φθάνοντας το 2013 στο 75% της 
προσωρινής απασχόλησης (από το 73,1% που 
ήταν το 2010), ενώ το επισφαλές μέρος της 
μερικής απασχόλησης έχει φθάσει το 81,2% 

της μερικής απασχόλησης (από το 70,5% που 
ήταν το 2010), και το επισφαλές μέρος της 
υπερωριακής απασχόλησης έχει φθάσει το 
71,3% της υπερωριακής απασχόλησης (από το 
49,0% που ήταν το 2010). Ο σχετικά με την 
Ευρώπη περιορισμένος βαθμός διάχυσης αυ-
τών των μορφών ευελιξίας, σε συνδυασμό με 
τον σχετικά με την Ευρώπη επισφαλή χαρα-
κτήρα των ευελιξιών αυτών, προσδιορίζουν τη 
συμβολή τους στην επισφάλεια της συνολικής 
μισθωτής απασχόλησης. Έτσι, η επισφαλής 
ή ακούσια προσωρινή απασχόληση το 2013 
έφθασε το 7,4% της συνολικής μισθωτής απα-
σχόλησης (από το 9,3% που ήταν το 2010), 
η επισφαλής μερική απασχόληση έφθασε το 
7,1% και η επισφαλής υπερωριακή απασχόλη-
ση έφθασε το 5,9% της συνολικής μισθωτής 
απασχόλησης.  
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4ή προσαρμογή του κόστους εργασίας στην περίοδο της κρίσης

Σταύρος Π. γαβρόγλου
Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων

1 ΕΙΣαγωγή

Σ το κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η πα-
ρουσίαση και ανάλυση της εξέλιξης 
του κόστους εργασίας στην Ελλάδα 

από το β’ τρίμηνο 2010 έως το β’ τρίμηνο 2013. 
Εξετάζεται το κόστος εργασίας ανά κλάδο οι-
κονομικής δραστηριότητας και ανά ιδιωτικό-
δημόσιο τομέα, καθώς και η κατανομή των μι-
σθών στον κάθε τομέα. Η σύγκριση των εξελίξε-
ων αυτών με αντίστοιχες της Ευρωζώνης απο-
καλύπτει μεγάλη απόκλιση. Η μεγάλη μείωση 
του κόστους εργασίας που συντελέστηκε στην 
Ελλάδα στο τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα 
στον δημόσιο τομέα, συνοδευόμενη από στα-
σιμότητα στην παραγωγικότητα της εργασίας, 
δεν είχε παρά μικρό αντίκτυπο στις εξαγωγικές 
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ενώ στο 
ίδιο διάστημα στις χώρες της Ευρωζώνης γε-
νικότερα σημειώθηκε σημαντική αύξηση των 
εξαγωγών, με παράλληλη αύξηση του κόστους 
εργασίας αλλά και της παραγωγικότητας. 

2 ή ΕξΕλΙξή ΤΟυ κΟΣΤΟυΣ 
ΕΡγαΣΙαΣ ΣΤήν Ελλαδα
Η βαθιά οικονομική ύφεση, αφ’ ενός, και η 

ακολουθούμενη πολιτική της εσωτερικής υπο-
τίμησης, αφ’ ετέρου, είναι αναμενόμενο να συ-
μπιέζουν την αμοιβή της εργασίας. Η συνακό-
λουθη μείωση του κόστους εργασίας βρίσκεται 
στον πυρήνα της επιδιωκόμενης διαρθρωτικής 
προσαρμογής της παραγωγικής βάσης της χώ-
ρας στις απαιτήσεις της διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας. Ενώ όμως η μείωση του κόστους ερ-
γασίας από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αναμε-
νόμενη και, για πολλούς, σκόπιμη, το μέγεθος 
της μισθολογικής προσαρμογής που έχει στην 
πραγματικότητα συντελεστεί, καθώς και οι δι-
ακυμάνσεις της προσαρμογής αυτής από κλά-
δο σε κλάδο της οικονομίας παραμένουν σχετι-

κά ασαφείς και αμφισβητούμενες, γεγονός που 
δυσχεραίνει τόσο την ορθολογική χάραξη πο-
λιτικής όσο και την εξασφάλιση της απαιτού-
μενης κοινωνικής συναίνεσης για αυτήν. 

Ο προσδιορισμός της προσαρμογής του κό-
στους εργασίας από το 2010 έως το 2013 για το 
σύνολο της οικονομίας και για επιμέρους κλά-
δους και τομείς της οικονομίας, σε σύγκριση με 
τις αντίστοιχες εξελίξεις στις άλλες χώρες της 
Ευρωζώνης, αποτελεί τον κεντρικό στόχο της 
παρούσας μελέτης.  

� πλέον αξιόπιστος και διεθνώς συγκρίσιμος 
τρόπος μέτρησης της εξέλιξης των μισθών και 
του κόστους εργασίας είναι η έρευνα Δεικτών 
Κόστους Εργασίας,1 η οποία καταγράφει το 
κόστος εργασίας των μικρών και μεγάλων επι-
χειρήσεων σε όλη τη χώρα, ανά ώρα εργασίας, 
έτσι όπως αναφέρεται από τις απαντήσεις των 
επιχειρήσεων σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Η 
έρευνα αυτή διενεργείται κάθε τρίμηνο από 
το 1996 σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τις αντίστοιχες εθνικές στατιστι-
κές υπηρεσίες, με έρευνα πεδίου σε αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα των επιχειρήσεων στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας.2 Στην Ελλάδα η έρευνα 
διεξάγεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

1  Δείκτες κόστους εργασίας, ΕΛ.ΣΤΑΤ., και L�bour Cost 
Index, Eurost�t-D�t� Explorer. Πηγή των Διαγραμμά-
των και Πινάκων στο παρόν κείμενο που αναφέρονται 
στο κόστος εργασίας είναι η συγκεκριμένη έρευνα και 
βάση δεδομένων. Η σχετική μεταβλητή είναι η [lc_lci_
r2_q]). Οι τιμές του δείκτη διατίθενται για επιμέρους 
κλάδους NACE r.2 και για το σύνολο της χώρας εκτός 
γεωργίας (κλάδοι B έως S, δηλαδή Βιομηχανία, κατα-
σκευές και υπηρεσίες. Η επεξεργασία είναι του συγγρα-
φέα.

2  Στα πλεονεκτήματα της έρευνας αυτής συγκαταλέγε-
ται 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 ελληνι-
κή οικονομία.
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(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Τα αποτελέσματα στέλνονται για 
έλεγχο και διάχυση στη στατιστική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurost�t), και 
παρουσιάζονται για κάθε κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας (ταξινόμηση NACE Rev. 2) 
πλην του κλάδου Α (Γεωργία, αλιεία & κτηνο-
τροφία), καθώς και για το σύνολο των κλάδων 
Β-Σ. Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε τέσσε-
ρις διαστάσεις του κόστους εργασίας: 

α) το συνολικό κόστος εργασίας3, 
β) το κόστος εργασίας δίχως τα επιμίσθια 

και τις έκτακτες αμοιβές, 
γ) τους μισθούς και ημερομίσθια4, 
δ) το μη μισθολογικό κόστος (εργοδοτικές 

εισφορές)5. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμορφώνο-

νται ως δείκτες με έτος βάσης το 2008, ως μη 
εποχικά διορθωμένοι, ως εποχικά διορθωμένοι 
και ως διορθωμένοι σύμφωνα με τις πραγμα-
τικές ημέρες/ώρες εργασίας.6 Σημειώνεται ότι 

3  Το συνολικό κόστος εργασίας περιλαμβάνει τις αμοιβές 
των απασχολουμένων, τις εργοδοτικές εισφορές, όπως 
και το σύνολο των φόρων που πληρώνει ο εργοδότης 
(εκτός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και οι οποίοι 
σχετίζονται με την απασχόληση. Από το συνολικό κό-
στος εργασίας αφαιρούνται οι επιδοτήσεις που λαμβά-
νει ο εργοδότης, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται για επαγγελματική κατάρτιση.

4  Ως μισθοί και ημερομίσθια ορίζεται το σύνολο των 
αμοιβών σε χρήμα και σε είδος που καταβάλλεται σε 
όλα τα άτομα και που περιλαμβάνεται στη μισθοδοτι-
κή κατάσταση της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομέ-
νων και των κατ’ οίκον εργαζομένων), σε αντάλλαγμα 
της εργασίας που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής χρήσης, ανεξάρτητα από το αν πληρώνο-
νται βάσει του ωραρίου, βάσει της παραγωγής ή με το 
κομμάτι, καθώς και από το αν πληρώνονται σε τακτική 
βάση ή όχι. Περιλαμβάνονται οι βασικές και τακτικές 
αμοιβές, οι επιπλέον πληρωμές για υπερωριακή εργα-
σία, 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 εργασίας, στέγασης, μεταφοράς κ.λπ.), τα 
δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα), οι χαριστικές πληρω-
μές και τα bonus, οι αποζημιώσεις απόλυσης, τα επι-
δόματα (πριμ) παραγωγικότητας, οι προμήθειες και τα 
φιλοδωρήματα. 

5  Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και επι-
βαρύνσεις είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Περιλαμβάνονται οι πραγματι-
κές και θεσμοθετημένες εισφορές, οι συλλογικά συμφω-
νημένες, συμβατικές και εθελοντικές και οι τεκμαρτές 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που καταβάλλονται 
από τον εργοδότη.

6  Οι πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας αντιπροσωπεύ-
ουν τον συνολικό αριθμό των ωρών που πραγματοποιή-

οι μεταβολές που καταγράφουν οι δείκτες κό-
στους εργασίας αφορούν ονομαστικές τιμές, 
δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη τον πληθωρι-
σμό. Το κόστος εργασίας σε «πραγματικές τι-
μές» μπορεί να υπολογιστεί σταθμίζοντας τις 
ονομαστικές τιμές με βάση την ετήσια μεταβο-
λή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Με 
δεδομένο ότι ο ΔΤΚ  την περίοδο 2010-2013 
αυξήθηκε κατά 6,5%,7 μια ονομαστική αύξηση 
των μισθών κατά 20,0% μεταξύ 2010 και 2013 
θα αντιστοιχούσε  σε μια αύξηση των πραγμα-
τικών μισθών κατά 13,5%, ενώ μια  μείωση των 
ονομαστικών μισθών κατά 20,0%,  θα αντι-
στοιχούσε σε μια μείωση των πραγματικών μι-
σθών κατά 26,5%. 

2.1 διαστάσεις κόστους εργασίας 
(μισθοί, μπόνους, εισφορές)

Την περίοδο 2010-2013 ο δείκτης του συνο-
λικού κόστους εργασίας ανά ώρα στο σύνολο 
της ελληνικής οικονομίας μειώθηκε από τις 
98,2 μονάδες (β’ τρίμηνο 2010) στις 79,8 μο-
νάδες (β’ τρίμηνο 2013), δηλαδή κατά 18,7%. Η 
μείωση αυτή του συνολικού κόστους εργασίας 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς τις επι-
μέρους πτυχές του και ιδιαίτερα το μη μισθο-
λογικό κόστος. Όσον αφορά τους μισθούς, δί-
χως τις πρόσθετες αμοιβές όπως τα μπόνους, η 
μείωση ήταν από τις 99,0 μονάδες στις 82,1 μο-
νάδες, δηλαδή κατά 17,1%, ενώ εάν συμπεριλη-
φθούν και οι πρόσθετες αμοιβές, σημειώνεται η 
ίδια περίπου μείωση, κατά 17,0%. Μεγαλύτερη 
είναι η απόκλιση της μείωσης του μη μισθολο-
γικού κόστους εργασίας σε σχέση με τη μείωση 
του μισθολογικού κόστους. Την ίδια περίοδο, 
το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας 

θηκε εργασία κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς. 
Περιλαμβάνονται οι ώρες εργασίας που πραγματοποιή-
θηκαν κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου, οι επι-
πλέον 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 δι-
άρκεια του οποίου δεν πραγματοποιείται εργασία λόγω 
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, προσωρινής βλάβης 
των μηχανημάτων, ατυχημάτων κ.λπ. Δεν περιλαμβά-
νονται οι ώρες που αμείφθηκαν, αλλά δεν πραγματο-
ποιήθηκαν, όπως είναι οι ώρες που αντιστοιχούν στην 
ετήσια άδεια, σε αναρρωτικές άδειες, απεργίες, εορτές 
και αργίες.

7  Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μέσος Δείκτης 
Τιμών Καταναλωτή κάθε έτους εξελίχθηκε σε σχέση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους ως εξής: 
2010-2011: 4,7%, 2011-2012: 3,3%, 2012-2013: -1,5%.
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στην ελληνική οικονομία μειώθηκε από τις 95,5 
μονάδες στις 74,5 μονάδες, σημειώνοντας μεί-
ωση κατά 22,0%. Σε πραγματικές τιμές, το συ-

νολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 25,2%, 
το μισθολογικό κόστος κατά 23,5% και το μη 
μισθολογικό κόστος κατά 28,5%.

διάγραμμα 1

Εξέλιξη του Δείκτη κόστους εργασίας ανά διάσταση κόστους στην Ελλάδα

Πηγή: Eurost�t - D�t� Explorer

Η μείωση του κόστους εργασίας ανά ώρα 
ήταν χαμηλότερη το πρώτο έτος της περιόδου 
που εξετάζουμε και σημαντικά υψηλότερη τα 
δύο επόμενα έτη. Μεταξύ 2010 και 2011 (β’ τρί-
μηνα κάθε έτους), η μείωση του συνολικού κό-
στους εργασίας ανά ώρα ήταν της τάξεως του 
3%. Οι μισθοί (δίχως τις πρόσθετες αμοιβές) 
μειώθηκαν κατά 2,1% ενώ το μη μισθολογικό 
κόστος μειώθηκε κατά 4,0%. Το 2012 η προ-
σαρμογή του κόστους εργασίας επιταχύνθηκε. 
Το συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 
8,6%, με τους μισθούς να μειώνονται κατά 
8,2% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 9,1%. 
Με παρόμοιους ρυθμούς συνεχίστηκε η μείω-
ση του κόστους εργασίας το 2013. Το συνολικό 
κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 8,4%, με τους 
μισθούς να μειώνονται με ρυθμό 7,6%, και το 
μη μισθολογικό κόστος κατά 10,6%.

2.2 κόστος εργασίας ανά κλάδο 
Η προσαρμογή του κόστους εργασίας πα-

ρουσιάζει πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις 
από κλάδο σε κλάδο. Ενώ την περίοδο 2010-
2013 το συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε 
κατά 18,7%, σε κάποιους κλάδους οικονομι-
κής δραστηριότητας η μείωση ήταν μεγαλύτε-
ρη του 30%, ενώ σε κάποιους άλλους η μείωση 
ήταν μικρότερη του 10%. Συγκεκριμένα, στον 
κλάδο Παροχής υπηρεσιών καταλύματος & 
εστίασης, το συνολικό κόστος εργασίας ανά 
ώρα υποχώρησε κατά 39,7%, στον κλάδο της 
Δημόσιας διοίκησης & άμυνας & υποχρεωτι-
κής κοινωνικής ασφάλισης κατά 34,1%, και 
στις Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & 
κοινωνικής μέριμνας κατά 33,1%. Στον αντί-
ποδα, το συνολικό κόστος εργασίας ανά ώρα 
μεταξύ 2010 και 2013 σημείωσε μικρή αύξηση 
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κατά 1,0% στον κλάδο της Διαχείρισης ακί-
νητης περιουσίας, ενώ η μείωσή του περιορί-
στηκε στο 5,5% στον κλάδο των Τεχνών, δια-
σκέδασης & ψυχαγωγίας, και στο 8,0% στον 
κλάδο του Χονδρικού & λιανικού εμπορίου & 
επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτο-

συκλετών. Ο κλάδος της Εκπαίδευσης μπορεί 
να θεωρηθεί ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός, 
υπό την έννοια ότι η μεταβολή του συνολικού 
κόστους εργασίας στον κλάδο αυτό, 17,6%, 
κατέχει τη διάμεση θέση μεταξύ των μεταβο-
λών ανά κάδο. 

διάγραμμα 2

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 2010-2013
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δραστηριότητας οι ανά έτος μεταβολές του συ-
νολικού κόστους εργασίας παρουσιάζουν πα-
ρόμοιο ρυθμό: μικρή μείωση το πρώτο έτος, και 
αυξημένη μείωση τα δύο επόμενα έτη. Ωστόσο, 
κάποιοι κλάδοι παρουσιάζουν πολύ σημαντι-
κές αποκλίσεις από αυτό το ρυθμό μεταβολής. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος 
Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αε-
ρίου, ατμού & κλιματισμού, όπου το συνολικό 
κόστος εργασίας ανά ώρα παρουσίασε μείω-

ση κατά 9,3 % το 2011 (σε σχέση με το 2010) 
και κατά 27,8% το 2012, ενώ το 2013 αντί 
για μείωση παρουσίασε αύξηση κατά 21,7%, 
αντανακλώντας τις μεγάλες αναδιαρθρώσεις 
στον κλάδο (Διάγραμμα 6). Στον κλάδο της 
Εκπαίδευσης το συνολικό κόστος εργασίας ανά 
ώρα παρουσίασε αύξηση κατά 9,5% το 2011, 
πριν υποχωρήσει κατά 23,1% το 2012 και κατά 
1,4% το 2013. Στον κλάδο με τη μεγαλύτερη 
συνολική μείωση του κόστους εργασίας την πε-
ρίοδο 2010-2013, τον κλάδο Δραστηριοτήτων 
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υπηρεσιών παροχής καταλύματος & εστίασης, 
μεγάλο μέρος της μείωση πραγματοποιήθηκε 
το 2011, κατά 21,9%, ακολούθησε σταθεροποίη-
ση το 2012, την οποία διαδέχθηκε άλλη μεγάλη 
μείωση το 2013 κατά 22,2%. Στον μεγαλύτερο 
κλάδο, του Εμπορίου, η μείωση του κόστους ερ-
γασίας το 2011 ήταν μόλις 2,1%, ενώ το επόμενο 
έτος σημειώθηκε αύξηση κατά 4,1%, την οποία 
διαδέχθηκε σημαντική μείωση το 2013 κατά 
9,7%. Στον κλάδο της Δημόσιας διοίκησης η μεί-

ωση του κόστους εργασίας το 2011 ήταν 5,5%, 
ενώ εκτινάχθηκε στο 20,0% το 2012 και συνέχι-
σε να μειώνεται σημαντικά το 2013 κατά 12,8%. 
Κλιμακωτές ήταν οι μειώσεις του κόστους ερ-
γασίας στον κλάδο της Μεταποίησης. Το 2011 
η μείωση ήταν μόλις 2,6%, το 2012 έφτασε το 
4,0%, ενώ το 2013 το κόστος εργασίας μεταβλή-
θηκε κατά 6,7%. Η μεταβολή του κόστους ερ-
γασίας ανά κλάδο για κάθε ένα από τα τρία έτη 
παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 3, 4 και 5.

διάγραμμα 3

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 2010-2011

Πηγή: Eurost�t - D�t� Explorer

διάγραμμα 4

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 2011-2012 

Πηγή: Eurost�t - D�t� Explorer

8 
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Πηγή: Eurostat - Data Explorer 

Διάγραμμα 5 

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 2012-2013 

 

Πηγή: Eurostat - Data Explorer 
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διάγραμμα 5

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 2012-2013

Πηγή: Eurost�t - D�t� Explorer

9 
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Διάγραμμα 5 

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 2012-2013 

 

Πηγή: Eurostat - Data Explorer 

 διάγραμμα 6

Ετήσιες μεταβολές του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 2010-2013 

10 

 

Διάγραμμα 6 

Ετήσιες μεταβολές του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ελλάδα, 

2010-2013 

Πηγή: Eurostat - Data Explorer 
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Η μείωση του κόστους εργασίας ανά ώρα μπορεί να συμβάλει 
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Πηγή: Eurost�t - D�t� Explorer
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2.3 διαστάσεις κόστους εργασίας 
στη Μεταποίηση και στη 
δημόσια διοίκηση

Η μείωση του κόστους εργασίας ανά ώρα 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιδιω-
κόμενη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας, στο μέτρο που το κό-
στος εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό μέρος 
του συνολικού κόστους παραγωγής. Η μείωση 
του κόστους εργασίας αναμένεται να επηρεά-
σει θετικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας 
καθιστώντας τα ελληνικά προϊόντα πιο ευπώ-
λητα στις διεθνείς αγορές, όταν η μείωση αφο-
ρά “εμπορεύσιμους” κλάδους της οικονομίας. 
Πράγματι, οι “μη εμπορεύσιμοι” κλάδοι, όπως 
αυτός της Δημόσιας διοίκησης, ή της Υγείας, 

είναι κλάδοι “προστατευμένοι” από τον διεθνή 
ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα η όποια διακύ-
μανση του κόστους εργασίας (ή κόστους παρα-
γωγής, γενικότερα) να μην επηρεάζει την αντα-
γωνιστικότητα των υπηρεσιών (ενώ μπορεί να 
επηρεάζει, για παράδειγμα, το πληθωρισμό ή, 
στην περίπτωση του κλάδου της Δημόσιας δι-
οίκησης, τις δημόσιες δαπάνες). Συγκρίνοντας 
τον κατ’ εξοχήν εμπορεύσιμο – και ιδιωτικό – 
κλάδο της Μεταποίησης και τον κατ’ εξοχήν 
μη εμπορεύσιμο – και δημόσιο – κλάδο της 
Δημόσιας διοίκησης & άμυνας & υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης μπορούμε να εξετάσου-
με σε ποιο βαθμό οι μειώσεις του κόστους ερ-
γασίας επιμερίστηκαν στον εμπορεύσιμο, σε 
σχέση με τον μη εμπορεύσιμο, τομέα της οικο-
νομίας.

διάγραμμα 7

Εξέλιξη του δείκτη κόστους εργασίας στη Μεταποίηση και στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα

Πηγή: Eurost�t - D�t� Explorer 11 
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Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 7, οι μειώ-
σεις του συνολικού κόστους εργασίας την περί-
οδο 2010-2013 ήταν μεγαλύτερες στον κλάδο 
της Δημόσιας διοίκησης από αυτές του κλάδου 
της Μεταποίησης. Ενώ στη Δημόσια διοίκηση 
το κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 34,1%, στη 
Μεταποίηση η μείωση ήταν μόλις 12,8%. Το 
αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι η μισθολο-

γική προσαρμογή ήταν οξύτερη στον μη εμπο-
ρεύσιμο δημόσιο τομέα παρά στον εμπορεύσι-
μο ιδιωτικό. Οι μειώσεις του κόστους εργασίας 
που συντελέστηκαν στην ελληνική οικονομία 
ως αποτέλεσμα της ύφεσης και της ακολουθού-
μενης πολιτικής είχαν, εκ του αποτελέσματος, 
περισσότερο «δημοσιονομικό» παρά «αντα-
γωνιστικό» προσανατολισμό.

διάγραμμα 8

Εργαζόμενοι ανά μισθολογικό κλιμάκιο, 2010-2013

13 

 

 

Διάγραμμα 8 

Εργαζόμενοι ανά μισθολογικό κλιμάκιο, 2010-2013 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Διάγραμμα 9 

Κατανομή (%) των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο, 2010-2013 

 

2.4 ή κατανομή των μισθών 
Η μείωση του κόστους εργασίας που ανα-

λύσαμε παραπάνω αφορά το συνολικό κόστος 
εργασίας ανά ώρα. Όπως είδαμε, η μείωση 
αυτή, κατά 18,7%, είναι αποτέλεσμα της μεί-
ωσης τόσο του μισθολογικού όσο και του μη 
μισθολογικού κόστους εργασίας (-17,0% και 
-22,0%, αντίστοιχα). Η σημαντική μείωση 
των μισθών στο διάστημα αυτό επιβεβαιώ-
νεται και μέσα από την εξέλιξη της κατανο-
μής των εργαζομένων σε (άτυπα) μισθολογι-
κά κλιμάκια, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 8 

8  Το σχετικό ερώτημα Ε-95 της Έρευνας Εργατικού 

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 8, μεταξύ του 
2010 και του 2013 αυξάνεται ο αριθμός των 
εργαζομένων των οποίων οι καθαρές μηνιαί-

Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ως εξής: «Ποιες είναι, 
συνολικά, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές σας από την 
κύρια εργασία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
αμοιβών (αφορά σε αποδοχές του τελευταίου μήνα)», 
και υποβάλλεται μόνο σε μισθωτούς. Το ποσοστό αυ-
τών που απαντούν «Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ», όπως 
αναμένεται, είναι ιδιαίτερα αυξημένο το 2013 (24,0% 
έναντι 14,7% το 2010). Η αναλογία των εργαζομένων 
που απαντούν «Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» το 2013 εί-
ναι μεγαλύτερη στον δημόσιο παρά στον ιδιωτικό τομέα 
(26,1% έναντι 18,3%. Για τους λόγους αυτούς τα στοι-
χεία που παρουσιάζουμε θα πρέπει να εκληφθούν ως 
ενδεικτικά, με επιφύλαξη.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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ες αποδοχές εμπίπτουν στα χαμηλά κλιμάκια 
και μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των ερ-
γαζομένων που εμπίπτουν στα υψηλά κλιμά-
κια. Έτσι διαπιστώνεται μια γενικότερη με-

τατόπιση του κέντρου βάρους της κατανομής 
των αποδοχών στην ελληνική οικονομία από 
τα υψηλότερα κλιμάκια προς τα χαμηλότερα 
(Διάγραμμα 9).9

9 Στα Διαγράμματα 8-12 δεν συνυπολογίζονται οι απα-
ντήσεις «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

διάγραμμα 9

Κατανομή (%) των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο, 2010-2013
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Πηγή:   ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα της οικο-
νομίας, το 2010 η κατανομή των εργαζομένων 
σε μισθολογικά κλιμάκια ήταν τέτοια ώστε οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι εντάσσονταν στα 
χαμηλά και μεσαία κλιμάκια (Διάγραμμα 10, 
μπλε στήλες). Αντιθέτως, στον δημόσιο τομέα 
οι περισσότεροι εργαζόμενοι εντάσσονταν στα 
μεσαία και υψηλά κλιμάκια (Διάγραμμα 11, 
μπλε στήλες). Το 2013 η εικόνα της κατανο-
μής των εργαζομέων σε μισθολογικά κλιμάκια 
έχει αλλάξει εντελώς. Στον ιδιωτικό τομέα, οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι εντάσσονται πλέον 
στα χαμηλά κλιμάκια και ο αριθμός τους μει-

ώνεται όσο μεγαλώνει το μισθολογικό κλιμά-
κιο. Περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό τομέα έχει καθαρές μηνιαίες 
αποδοχές κατώτερες των 700 € (Διάγραμμα 
10, κόκκινες στήλες). Στον δημόσιο τομέα, οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι εντάσσονται πλέον 
στα μεσαία κλιμάκια. Ο αριθμός των εργαζο-
μένων αυξάνεται όσο αυξάνεται το μισθολογι-
κό κλιμάκιο έως τα 1.099 €, και μειώνεται όσο 
αυξάνεται το κλιμάκιο περαιτέρω. Λιγότεροι 
από ένας στους δέκα έχει αποδοχές κατώτε-
ρες από τα 700 € (Διάγραμμα 11, κόκκινες 
στήλες). 
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διάγραμμα 10

Κατανομή των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο στον ιδιωτικό τομέα (σε €/μήνα)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

διάγραμμα 11

Κατανομή των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο στον δημόσιο τομέα (σε €/μήνα)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Διάγραμμα 11 

Κατανομή των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο στον δημόσιο τομέα 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, ενώ το κόστος εργασίας και οι μισθοί 

προσαρμόστηκαν προς τα κάτω και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ο 

τρόπος με τον οποίο έγινε η προσαρμογή αυτή – η κατανομή των βαρών – 

συντελέστηκε πολύ διαφορετικά στους δύο τομείς. Από το 2010 έως το 2013 

στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε (κατά περίπου 8%) η αναλογία των 

εργαζομένων με πολύ χαμηλές αποδοχές (έως 699 €) και μειώθηκε (κατά 

περίπου 10%) η αναλογία των εργαζομένων με υψηλές αποδοχές (1.000 έως 

1.299 €). Στο ίδιο διάστημα, στον δημόσιο τομέα αυξήθηκε (κατά 10%) η 

αναλογία των εργαζομένων με μεσαίες αποδοχές (900 έως 999 €) και 

μειώθηκε σημαντικά (κατά 17%) η αναλογία των εργαζομένων με υψηλές 

αποδοχές (1.300 έως 1.599 €)  (Διάγραμμα 12). 
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Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, ενώ το κόστος 
εργασίας και οι μισθοί προσαρμόστηκαν προς 
τα κάτω και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο 
τομέα, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προσαρ-
μογή αυτή – η κατανομή των βαρών – συντε-
λέστηκε πολύ διαφορετικά στους δύο τομείς. 
Από το 2010 έως το 2013 στον ιδιωτικό τομέα 
αυξήθηκε (κατά περίπου 8%) η αναλογία των 
εργαζομένων με πολύ χαμηλές αποδοχές (έως 

699 €) και μειώθηκε (κατά περίπου 10%) η 
αναλογία των εργαζομένων με υψηλές απο-
δοχές (1.000 έως 1.299 €). Στο ίδιο διάστημα, 
στον δημόσιο τομέα αυξήθηκε (κατά 10%) η 
αναλογία των εργαζομένων με μεσαίες απο-
δοχές (900 έως 999 €) και μειώθηκε σημα-
ντικά (κατά 17%) η αναλογία των εργαζομέ-
νων με υψηλές αποδοχές (1.300 έως 1.599 €)  
(Διάγραμμα 12).

διάγραμμα 12

Μεταβολή της κατανομής των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο στον ιδιωτικό και στον 
δημόσιο τομέα, 2010-2013  (σε €/μήνα)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Μεταβολή της κατανομής των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο στον 

ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, 2010-2013  (σε €/μήνα) 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Αποτέλεσμα των διαφορετικών αφετηριών τους, αλλά και των 

διαφορετικών πορειών προσαρμογής που ακολούθησαν από το 2010 και μετά, 

ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας σήμερα παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές 

εικόνες ως προς την κατανομή των μισθών (Διάγραμμα 13). Ο δημόσιος 

τομέας χαρακτηρίζεται από μια περισσότερο «ομαλή» κατανομή των 

εργαζομένων σε μισθολογικά κλιμάκια, υπό την έννοια ότι η μεγαλύτερη 

μερίδα των εργαζομένων βρίσκεται στο μέσο του μισθολογικού φάσματος, 

ενώ ο ιδιωτικός τομέας χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση της μεγαλύτερης 

μερίδας των εργαζομένων στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.  
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διάγραμμα 13

Κατανομή των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, 
2013

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αποτέλεσμα των διαφορετικών αφετηριών 
τους, αλλά και των διαφορετικών πορειών προ-
σαρμογής που ακολούθησαν από το 2010 και 
μετά, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας σήμε-
ρα παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές εικόνες ως 
προς την κατανομή των μισθών (Διάγραμμα 13). 
Ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από μια πε-

ρισσότερο «ομαλή» κατανομή των εργαζομένων 
σε μισθολογικά κλιμάκια, υπό την έννοια ότι η 
μεγαλύτερη μερίδα των εργαζομένων βρίσκε-
ται στο μέσο του μισθολογικού φάσματος, ενώ 
ο ιδιωτικός τομέας χαρακτηρίζεται από τη συσ-
σώρευση της μεγαλύτερης μερίδας των εργαζο-
μένων στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. 
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Διάγραμμα 13 

Κατανομή των εργαζομένων ανά μισθολογικό κλιμάκιο στον ιδιωτικό και στον 

δημόσιο τομέα, 2013 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

3 Η εξέλιξη του (συνολικού) κόστους εργασίας στην Ευρωζώνη  

3.1 Διαστάσεις κόστους εργασίας (μισθοί, μπόνους, 

εισφορές) 

Στις χώρες της Ευρωζώνης συνολικά, μεταξύ 2010 και 2013 δεν 

καταγράφεται κάποια μείωση του συνολικού κόστους εργασίας ανά ώρα, ή 

των επιμέρους διαστάσεών του. Ο δείκτης συνολικού κόστους εργασίας το β’ 

τρίμηνο του 2010 ήταν 108,1 μονάδες, ενώ το β’ τρίμηνο του 2013 είχε φτάσει 

τις 114,6%, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,8%. Ειδικότερα, το μισθολογικό 

κόστος αυξήθηκε κατά 6,0% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 5,1%.   
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3  ή ΕξΕλΙξή ΤΟυ (ΣυνΟλΙκΟυ) 
κΟΣΤΟυΣ ΕΡγαΣΙαΣ ΣΤήν 
ΕυΡωζωνή 

3.1 διαστάσεις κόστους εργασίας 
(μισθοί, μπόνους, εισφορές)

Στις χώρες της Ευρωζώνης συνολικά, μεταξύ 
2010 και 2013 δεν καταγράφεται κάποια μείω-
ση του συνολικού κόστους εργασίας ανά ώρα, 
ή των επιμέρους διαστάσεών του. Ο δείκτης 

συνολικού κόστους εργασίας το β’ τρίμηνο του 
2010 ήταν 108,1 μονάδες, ενώ το β’ τρίμηνο 
του 2013 είχε φτάσει τις 114,6, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 5,8%. Ειδικότερα, το μισθολογικό 
κόστος αυξήθηκε κατά 6,0% και το μη μισθο-
λογικό κόστος κατά 5,1%.  

διάγραμμα 14

Εξέλιξη του Δείκτη κόστους εργασίας ανά διάσταση κόστους στην ΕΕ-18

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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Διάγραμμα 14 

Εξέλιξη του Δείκτη κόστους εργασίας ανά διάσταση κόστους στην ΕΕ-18 

 

Πηγή: Eurostat – Data Explorer 

3.2 Κόστος εργασίας ανά κλάδο 

Στο σύνολο της Ευρωζώνης η αύξηση του συνολικού κόστους εργασίας 

την περίοδο 2010-2013 δεν ήταν ομοιόμορφη για όλους τους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους 

κλάδους της Μεταποίησης, των Διοικητικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

του Εμπορίου (9,7%, 9,0 και 7,1%, αντίστοιχα), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις 

σημειώθηκαν στους κλάδους της Εκπαίδευσης, της Υγείας και της Δημόσιας 

διοίκησης (1,5%, 2,3% και 4,2%, αντίστοιχα).  
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3.2 κόστος εργασίας ανά κλάδο
Στο σύνολο της Ευρωζώνης η αύξηση του 

συνολικού κόστους εργασίας την περίοδο 
2010-2013 δεν ήταν ομοιόμορφη για όλους 
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους 

κλάδους της Μεταποίησης, των Διοικητικών & 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και του Εμπορίου 
(9,7%, 9,0 και 7,1%, αντίστοιχα), ενώ οι μικρό-
τερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους κλάδους 
της Εκπαίδευσης, της Υγείας και της Δημόσιας 
διοίκησης (1,5%, 2,3% και 4,2%, αντίστοιχα). 

διάγραμμα 15

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ε.Ε.-18

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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Διάγραμμα 15 

Μεταβολή του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην Ε.Ε.-18 

 

Πηγή: Eurostat – Data Explorer 

Ενώ αύξηση του κόστους εργασίας στην Ευρωζώνη την περίοδο 2010-

2013 καταγράφεται σε κάθε ένα από τα έτη αυτά, ο ρυθμός αύξησης διαφέρει 

ανά κλάδο και ανά έτος. Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 16, στους 

περισσότερους κλάδους η αύξηση του κόστους εργασίας είναι μεγαλύτερη 

κατά τα δύο πρώτα έτη (περί το 2,1%) και μικρότερη κατά το τρίτο έτος (κατά 

το 1,5%). Αρνητική ή μηδενική μεταβολή του κόστους εργασίας καταγράφεται 

μόνο κατά ένα έτος και αναφορικά με μόνον έναν κλάδο: τον κλάδο της 

Εκπαίδευσης όπου το 2011-2012 υπήρξε οριακή μείωση κατά 0,1%. 
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Ενώ αύξηση του κόστους εργασίας στην 
Ευρωζώνη την περίοδο 2010-2013 καταγρά-
φεται σε κάθε ένα από τα έτη αυτά, ο ρυθμός 
αύξησης διαφέρει ανά κλάδο και ανά έτος. 
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 16, στους πε-
ρισσότερους κλάδους η αύξηση του κόστους 
εργασίας είναι μεγαλύτερη κατά τα δύο πρώτα 

έτη (περί το 2,1%) και μικρότερη κατά το τρί-
το έτος (κατά το 1,5%). Αρνητική ή μηδενική 
μεταβολή του κόστους εργασίας καταγράφε-
ται μόνο κατά ένα έτος και αναφορικά με μό-
νον έναν κλάδο: τον κλάδο της Εκπαίδευσης 
όπου το 2011-2012 υπήρξε οριακή μείωση 
κατά 0,1%.

διάγραμμα 16

Ετήσιες μεταβολές του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην ΕΕ-18

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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Διάγραμμα 16 

Ετήσιες μεταβολές του Δείκτη κόστους εργασίας ανά κλάδο στην ΕΕ-18 

 

Πηγή: Eurostat – Data Explorer 

3.3 Διαστάσεις κόστους εργασίας στη Μεταποίηση 

και στη Δημόσια Διοίκηση 

Συγκρίνοντας τον κατ’ εξοχήν εμπορεύσιμο – και ιδιωτικό – κλάδο της 

Μεταποίησης και τον κατ’ εξοχήν μη εμπορεύσιμο – και δημόσιο – κλάδο της 

Δημόσιας διοίκησης & άμυνας στην Ευρωζώνη μπορούμε να εκτιμήσουμε σε 

ποιο βαθμό οι αυξήσεις του κόστους εργασίας επιμερίστηκαν στον 

εμπορεύσιμο, σε σχέση με τον μη εμπορεύσιμο, τομέα της οικονομίας στην 

μεγαλύτερη νομισματική ένωση του κόσμου. Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 

17, οι δύο κλάδοι ακολούθησαν παρόμοια πορεία, με τη Μεταποίηση να 

καταγράφει μεγαλύτερες αυξήσεις του κόστους εργασίας σε σχέση με τη 

Δημόσια διοίκηση, ιδιαίτερα κατά τα τέταρτα τετράμηνα κάθε έτους – 

σηματοδοτώντας τα μεγαλύτερα μπόνους που δόθηκαν στο τέλος του κάθε 

έτους στον κλάδο αυτό. Από το 2010 έως το 2013 ο δείκτης συνολικού κόστους 

εργασίας ανά ώρα στην Ευρωζώνη, στον κλάδο της Μεταποίησης αυξήθηκε 
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3.3 διαστάσεις κόστους εργασίας 
στη Μεταποίηση και στη 
δημόσια διοίκηση

Συγκρίνοντας τον κατ’ εξοχήν εμπορεύσιμο 
– και ιδιωτικό – κλάδο της Μεταποίησης και 
τον κατ’ εξοχήν μη εμπορεύσιμο – και δημό-
σιο – κλάδο της Δημόσιας διοίκησης & άμυνας 
στην Ευρωζώνη μπορούμε να εκτιμήσουμε σε 
ποιο βαθμό οι αυξήσεις του κόστους εργασίας 
επιμερίστηκαν στον εμπορεύσιμο, σε σχέση 
με τον μη εμπορεύσιμο, τομέα της οικονομίας 
στην μεγαλύτερη νομισματική ένωση του κό-
σμου. Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 17, οι 

δύο κλάδοι ακολούθησαν παρόμοια πορεία, με 
τη Μεταποίηση να καταγράφει μεγαλύτερες 
αυξήσεις του κόστους εργασίας σε σχέση με τη 
Δημόσια διοίκηση, ιδιαίτερα κατά τα τέταρτα 
τετράμηνα κάθε έτους – σηματοδοτώντας τα 
μεγαλύτερα μπόνους που δόθηκαν στο τέλος 
του κάθε έτους στον κλάδο αυτό. Από το 2010 
έως το 2013 ο δείκτης συνολικού κόστους ερ-
γασίας ανά ώρα στην Ευρωζώνη, στον κλάδο 
της Μεταποίησης αυξήθηκε από τις 108,8 στις 
119,4 μονάδες, δηλαδή κατά 9,7%, ενώ στον 
κλάδο της Δημόσιας διοίκησης αυξήθηκε από 
τις 105,2 στις 108,4 μονάδες, δηλαδή κατά 
3,0%. 

διάγραμμα 17

Εξέλιξη του Δείκτη κόστους εργασίας στη Μεταποίηση και στη Δημόσια διοίκηση στην Ε.Ε.-18

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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από τις 108,8 στις 119,4 μονάδες, δηλαδή κατά 9,7%, ενώ στον κλάδο της 

Δημόσιας διοίκησης αυξήθηκε από τις 105,2 στις 108,4 μονάδες, δηλαδή κατά 

3,0%.  

 

Διάγραμμα 17 

Εξέλιξη του Δείκτη κόστους εργασίας στη Μεταποίηση και στη Δημόσια 

διοίκηση στην Ε.Ε.-18 

 

Πηγή: Eurostat – Data Explorer 

4 Σύγκριση Ελλάδας-ΕΕ-18 ως προς τη μεταβολή του κόστους 

εργασίας 

Έχοντας παρουσιάσει τις μεταβολές του κόστους εργασίας στην Ελλάδα 

και στην Ευρωζώνη ξεχωριστά, στρεφόμαστε στη συγκριτική παρουσίαση των 

δύο περιπτώσεων, μέσα από την οποία μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό 

το μέγεθος της μείωσης του κόστους εργασίας που συντελείται στην ελληνική 

οικονομία τα τελευταία χρόνια. 

4.1 Διαστάσεις κόστους εργασίας (μισθοί, μπόνους, 

εισφορές) 

Στο Διάγραμμα 18 παρουσιάζεται η τριμηνιαία εξέλιξη του δείκτη 

κόστους εργασίας στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2013, 
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4  ΣυγκΡΙΣή ΕλλαδαΣ-ΕΕ-18 
ωΣ ΠΡΟΣ Τή ΜΕΤαΒΟλή ΤΟυ 
κΟΣΤΟυΣ ΕΡγαΣΙαΣ
Έχοντας παρουσιάσει τις μεταβολές του 

κόστους εργασίας στην Ελλάδα και στην 
Ευρωζώνη ξεχωριστά, στρεφόμαστε στη συ-
γκριτική παρουσίαση των δύο περιπτώσεων, 
μέσα από την οποία μπορεί να γίνει καλύτερα 
κατανοητό το μέγεθος της μείωσης του κό-
στους εργασίας που συντελείται στην ελληνική 
οικονομία τα τελευταία χρόνια.

4.1 διαστάσεις κόστους εργασίας 
(μισθοί, μπόνους, εισφορές)

Στο Διάγραμμα 18 παρουσιάζεται η τριμη-
νιαία εξέλιξη του δείκτη κόστους εργασίας στην 
Ευρωζώνη και στην Ελλάδα την περίοδο 2010-
2013, αναφορικά με το συνολικό κόστος εργα-
σίας ανά ώρα, το μισθολογικό κόστος εργασίας 

ανά ώρα και το μη μισθολογικό κόστος εργασί-
ας ανά ώρα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ενώ 
το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη ακολουθεί 
μια αυξητική πορεία, στην Ελλάδα η πορεία εί-
ναι έντονα πτωτική. Παρουσιάζεται επίσης και 
μια εκτίμηση του μισθολογικού κόστους εργασί-
ας όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί το 2015, ως 
γραμμική προβολή της τιμής του δείκτη κόστους 
εργασίας των 13 καταγεγραμμένων τριμήνων 
(από το β’ τρίμηνο του 2010 έως το β’ τρίμηνο 
του 2013) στα επόμενα 8 τρίμηνα. Εάν λοιπόν 
συνεχιστούν οι υφιστάμενες τάσεις αναλλοίωτες 
τα επόμενα δύο έτη, τότε αναμένεται ο δείκτης 
(μισθολογικού) κόστους εργασίας στην Ελλάδα 
να έχει υποχωρήσει έως το β’ τρίμηνο του 2015 
στις 66,8 μονάδες, δηλαδή κατά 16,3% σε σχέ-
ση με το β’ τρίμηνο του 2013 ή κατά 32,0% σε 
σχέση με το β’ τρίμηνο του 2010. Αντιθέτως, οι 
μισθοί στην Ευρωζώνη αναμένεται το β’ τρίμη-
νο του 2015 να αυξηθούν κατά 2,4% σε σχέση με 
το β’ τρίμηνο του 2013 ή κατά 4,6% σε σχέση με 
το β’ τρίμηνο του 2010.

διάγραμμα 18

Εξέλιξη και τάση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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αναφορικά με το συνολικό κόστος εργασίας ανά ώρα, το μισθολογικό κόστος 
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εύκολα αντιληπτό ότι ενώ το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη ακολουθεί μια 

αυξητική πορεία, στην Ελλάδα η πορεία είναι έντονα πτωτική. Παρουσιάζεται 

επίσης και μια εκτίμηση του μισθολογικού κόστους εργασίας όπως αυτό θα 

έχει διαμορφωθεί το 2015, ως γραμμική προβολή της τιμής του δείκτη 

κόστους εργασίας των 13 καταγεγραμμένων τριμήνων (από το β’ τρίμηνο του 

2010 έως το β’ τρίμηνο του 2013) στα επόμενα 8 τρίμηνα. Εάν λοιπόν 

συνεχιστούν οι υφιστάμενες τάσεις αναλλοίωτες τα επόμενα δύο έτη, τότε 

αναμένεται ο δείκτης (μισθολογικού) κόστους εργασίας στην Ελλάδα να έχει 

υποχωρήσει έως το β’ τρίμηνο του 2015 στις 66,8 μονάδες, δηλαδή κατά 

16,3% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2013 ή κατά 32,0% σε σχέση με το β’ 

τρίμηνο του 2010. Αντιθέτως, οι μισθοί στην Ευρωζώνη αναμένεται το β’ 

τρίμηνο του 2015 να αυξηθούν κατά 2,4% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2013 

ή κατά 4,6% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2010. 

Διάγραμμα 18 

Εξέλιξη και τάση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη 

 
Πηγή: Eurostat – Data Explorer 
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4.2 κόστος εργασίας ανά χώρα
Η μεγάλη απόκλιση της πορείας των μισθών 

στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη τα τελευταία 
τρία χρόνια μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω 
μέσα από μια σύγκριση του δείκτη κόστους 
εργασίας κάθε μίας από τα 18 κράτη-μέλη της 
νομισματικής ένωσης κατά το πρώτο και το 
τελευταίο τρίμηνο της υπό εξέταση περιόδου. 
Όπως βλέπουμε σχετικό Διάγραμμα 19, μόνο σε 
τρεις χώρες δεν σημειώθηκε αύξηση αλλά μεί-
ωση του δείκτη: στην Ελλάδα, την Πορτογαλία 
και την Κύπρο. Ο δείκτης κόστους εργασίας 

παρουσίασε στο διάστημα αυτό τη μεγαλύτερη 
αρνητική μεταβολή στην Ελλάδα, κατά 18,8%, 
στην Πορτογαλία, κατά 10,8% και στην Κύπρο, 
κατά 3,2%. Σε σχέση με το έτος-βάση του δεί-
κτη (2008=100), το 2013  η Ελλάδα καταγρά-
φει τη μεγαλύτερη μείωση του δείκτη κόστους 
εργασίας, ενώ η Ολλανδία τη μεγαλύτερη αύξη-
ση. Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή του δείκτη 
σημειώθηκε στην Εσθονία, τη Λετονία και την 
Αυστρία (16,4%, 14,5% και 12,0%, αντίστοιχα), 
ενώ σημαντική ήταν η αύξηση του δείκτη και 
στη Γερμανία, κατά 8,6% (Διάγραμμα 20).

διάγραμμα 19

Δείκτης συνολικού κόστους εργασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-18, 2010-2013

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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Πηγή: Eurostat – Data Explorer 
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα 
που το κόστος εργασίας (και οι μισθοί) στην 
Ελλάδα προσαρμόζονται θεαματικά προς τα 
κάτω, και ως αποτέλεσμα της ύφεσης αλλά και 
ως αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής, δεν 
συμβαίνει καθόλου το ίδιο σε κάποιες άλλες 
δοκιμαζόμενες χώρες της Ευρωζώνης όπως η 

Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία. Στις χώρες αυ-
τές η προσαρμογή έχει τον χαρακτήρα του ουσι-
αστικού παγώματος των (ονομαστικών) μισθών 
ή και περιορισμένης αύξησης αντί για δραστική 
μείωσή τους: ο δείκτης κόστους εργασίας στην 
Ιρλανδία αυξήθηκε κατά 0,7%, στην Ισπανία 
κατά 1,2% και στην Ιταλία κατά 3,6%. 

διάγραμμα 20

Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη συνολικού κόστους εργασίας στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.-18, 
2010-2013

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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Η εξέλιξη του κόστους εργασίας μιας χώρας είναι σημαντικό να 

αναλύεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας – Η εξέλιξη του κόστους εργασίας μιας χώρας 
είναι σημαντικό να αναλύεται σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας 
– δηλαδή με την αξία που παράγεται μέσα σε 
μία ώρα εργασίας – για δύο βασικούς λόγους. 
Πρώτον, ενδέχεται οι μισθολογικές εξελίξεις 
να είναι απόρροια των εξελίξεων στην παρα-
γωγικότητα: όσο περισσότερο αυξάνεται η πα-

ραγωγικότητα της εργασίας τόσο μεγαλύτερες 
είναι οι δυνατότητες για αυξήσεις των μισθών. 
Δεύτερον, στο βαθμό που η συγκράτηση ή και 
μείωση των μισθών είναι αποτέλεσμα μιας οι-
κονομικής πολιτικής που επιδιώκει την αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας (κόστους), είναι 
σημαντικό να γνωρίζουμε, μαζί με την εξέλιξη 
των μισθών, και την παράλληλη εξέλιξη του άλ-
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λου σκέλους της ανταγωνιστικότητας, που δεν 
είναι άλλο από την παραγωγικότητα της εργα-
σίας (ανταγωνιστικότητα= παραγωγικότητα / 
κόστος).10 

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 21, στην 
Ευρωζώνη υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ των χωρών και ως προς το επίπε-
δο της παραγωγικότητας της εργασίας και ως 
προς τον ρυθμό μεταβολής της παραγωγικό-
τητας της εργασίας από το 2010 έως το 2013.11  
Στην Ευρωζώνη συνυπάρχουν οικονομίες με 
παραγωγικότητα της τάξης των € 45-50/ώρα, 
όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η 
Γερμανία, με οικονομίες με παραγωγικότη-
τα που δεν ξεπερνά τα € 20 όπως η Λετονία, 
η Εσθονία, η Σλοβακία και η Πορτογαλία. Το 

10 Βλ. Γαβρόγλου (2012) «Ανταγωνιστικότητα, Μισθοί και 
Παραγωγικότητα», ΕΙΕΑΔ,  Άρθρα και Μελέτες, 4/2012, 
Ιούνιος 2012, http://eie�d.gr/public�tions/docs/
meleti%204_2012%20g�vroglou%20p�r�gogikotit�.pdf 

11 Τα στοιχεία αφορούν στην «πραγματική παραγωγικό-
τητα της εργασίας ανά ώρα εργασίας που πραγματο-
ποιήθηκε» (re�l l�bour productivity per hour �orked) 
και διατίθενται από το Eurost�t D�t� Explorer (ημ. Εξ.: 
25/4/2014, μεταβλητή: [n�mq_�ux_lp]). Οι τιμές είναι 
σε € ανά ώρα εργασίας, και δεν είναι εποχικά διορθω-
μένες. Στη σχετική σειρά της Eurost�t δεν διατίθενται 
στοιχεία για την παραγωγικότητα του Βελγίου, του 
Λουξεμβούργου και της Μάλτας.

2013 η παραγωγικότητα της εργασίας στην 
Ελλάδα ήταν € 20,1/ώρα, επίπεδο παρόμοιο 
με της Κύπρου και της Πορτογαλίας, αλλά 
μόλις στα 2/3 του επιπέδου της Ισπανίας και 
της Ιταλίας, και μικρότερο από το μισό της 
Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της 
Ιρλανδίας. Επιπλέον φαίνεται ότι η μεταβολή 
της παραγωγικότητας ήταν θετική για τις πε-
ρισσότερες χώρες της Ευρωζώνης (αυξανόμενη 
κατά 8,0% στην περίπτωση της Ισπανίας), αλλά 
ήταν αρνητική για κάποιες χώρες και για άλλες 
παρέμεινε αμετάβλητη. Αρνητική μεταβολή 
της παραγωγικότητας της εργασίας σημειώ-
θηκε στην Ελλάδα (-1,0%) και στην Ολλανδία 
(-2,5%), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή της στην 
Ιταλία, στη Φινλανδία και στην Εσθονία.  

διάγραμμα 21

Παραγωγικότητα της εργασίας σε χώρες της Ευρωζώνης, 2010-2013

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer
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10 Βλ. Γαβρόγλου (2012) «Ανταγωνιστικότητα, Μισθοί και Παραγωγικότητα», ΕΙΕΑΔ,  Άρθρα 
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διάγραμμα 22

Εξέλιξη κόστους εργασίας και παραγωγικότητας της εργασίας στην Ευρωζώνη, 2010-2013 

Πηγή: Eurost�t – D�t� Explorer

Η ποσοστιαία εξέλιξη της παραγωγικότητας 
της εργασίας καθώς και του δείκτη κόστους ερ-
γασίας από το 2010 έως το 2013 παρουσιάζεται 
στο Διάγραμμα 22. Εντύπωση προκαλεί η δια-
πίστωση ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής του κόστους 
εργασίας και της παραγωγικότητας: ο συντε-
λεστής συσχέτισης �e�rson είναι 0,2115 και 
μη στατιστικά σημαντικός. Πράγματι, ενώ για 
ορισμένες χώρες φαίνεται οι μισθολογικές αυ-
ξήσεις να συνάδουν με τις αυξήσεις της παρα-

Μια άλλη διαπίστωση από το Διάγραμμα 22 
είναι ότι η μείωση των μισθών που επιτεύχθηκε 
στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2013 δεν συ-
νοδεύτηκε από αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας, ενώ η τελευταία αυξήθηκε στις 
περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή 
το αποτέλεσμα, αν όχι η ίδια η στόχευση, της 
ακολουθούμενης πολιτικής συνίσταται στην 
ενίσχυση μόνο ενός εκ των δύο βασικών σκε-

27 

 

Διάγραμμα 22 
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γωγικότητας, για άλλες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 
Έτσι, οι μισθοί αυξήθηκαν στη Γερμανία και 
στην Αυστρία όπως αυξήθηκε, έστω σε μικρότε-
ρο βαθμό, και η παραγωγικότητα της εργασίας 
στις χώρες αυτές, αλλά οι μισθοί αυξήθηκαν και 
στην Ολλανδία παρά την υποχώρηση της παρα-
γωγικότητας εκεί. Η (ραγδαία) μείωση των μι-
σθών στην Ελλάδα συνάδει με την (έστω μικρή) 
μείωση της παραγωγικότητας, όμως ανάλογη 
μείωση της παραγωγικότητας στη Γαλλία συνο-
δεύεται από αύξηση των μισθών.

λών της ανταγωνιστικότητας, μέσα από τη μεί-
ωση του κόστους εργασίας, αφήνοντας το άλλο 
σκέλος, την παραγωγικότητα της εργασίας να 
λιμνάζει. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα μπο-
ρούσε να επιτύχει ισοδύναμο αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητά της δίχως τη δραματική 
μείωση των μισθών που επιβλήθηκε, εάν έθετε 
ως στόχο και επιτύχαινε την αύξηση της παρα-
γωγικότητας. 
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4.3 διαστάσεις κόστους εργασίας 
στη Μεταποίηση και στη 
δημόσια διοίκηση

Στον βαθμό που η πολιτική μείωσης του 
κόστους εργασίας που ασκείται στην Ελλάδα 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς αντα-
γωνιστικότητας (κόστους) της οικονομίας, εί-
ναι ιδιαιτέρως σημαντικό η μείωση του κόστους 
εργασίας να επιτευχθεί στο τμήμα εκείνο της 
οικονομίας που αφορά «εμπορεύσιμα» αγαθά 
και υπηρεσίες, δηλαδή σε κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας που είναι εκτεθειμένοι στον 
διεθνή ανταγωνισμό.12 Ένας τέτοιος κλάδος 
είναι αυτός της Μεταποίησης. Αντίθετα, εάν 
η προς-τα-κάτω προσαρμογή του κόστους ερ-
γασίας δεν είναι στοχευμένη στους εμπορεύσι-
μους κλάδους αλλά αφορά – και μάλιστα εντο-
νότερα – «μη εμπορεύσιμους» κλάδους, όπως 
η Δημόσια διοίκηση & άμυνα, τότε η επίπτωση 

12 Για τη σημασία της διάκρισης μεταξύ εμπορεύσιμων και 
μη-εμπορεύσιμων αγαθών και κλάδων οικονομικής δρα-
στηριότητας στην περίπτωση της ελληνικής κρίσης βλ. 
Δημήτρης Α. Ιωάννου και Χρήστος Α. Ιωάννου, «Θύμα 
Λιτότητας η Ελλάδα ή “Ολλανδικής Ασθένειας;”Foreign 
Affairs, The Hellenic Edition, Αύγουστος- Σεπτέμβριος  
2013, Τεύχος 18,  σελ. 40-54. 

του μειωμένου κόστους εργασίας που θα κα-
ταγράφεται σε επίπεδο εθνικής οικονομίας θα 
έχει περιορισμένη επίπτωση στην εθνική αντα-
γωνιστικότητα. Πιο πάνω εξετάσαμε την εξέλι-
ξη του κόστους εργασίας σε δύο «παραδειγμα-
τικούς» κλάδους, ξεχωριστά για την περίπτω-
ση της Ελλάδας και της Ευρωζώνης. Οι κλάδοι 
αυτοί, η Μεταποίηση και η Δημόσια διοίκηση 
& άμυνα & υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 
είναι πράγματι παραδειγματικοί ή χαρακτηρι-
στικοί, ως προς το κριτήριο εμπορεύσιμος/μη 
εμπορεύσιμος κλάδος οικονομικής δραστηριό-
τητας, αλλά, και ως προς το κριτήριο ιδιωτικός/
δημόσιος τομέας. Πώς έχει εξελιχθεί το κόστος 
εργασίας στους κλάδους της Μεταποίησης και 
Δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και στην 
Ευρωζώνη; Το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί 
μέσα από την αντιπαραβολή των τεσσάρων 
σχετικών μεταβλητών, όπως αυτές παρουσιά-
ζονται στο Διάγραμμα 23. 
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αντιπαραβολή των τεσσάρων σχετικών μεταβλητών, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 23.  
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ή προσαρμογή του κόστους εργασίας στην περίοδο της κρίσης

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 23, ενώ 
σε επίπεδο ΕΕ-18 η εξελικτική πορεία του κό-
στους εργασίας στη Μεταποίηση είναι θετική 
και παρουσιάζει μικρή μόνο απόκλιση από αυ-
τήν της Δημόσιας διοίκησης, στην περίπτωση 
της Ελλάδας η πορεία του κόστους εργαίας στη 
Μεταποίηση είναι αρνητική και παρουσιάζει 
μεγάλη απόκλιση από αυτήν της Δημόσιας διοί-
κησης. Μέσα σε τρία χρόνια η διαφορά του δεί-
κτη κόστους εργασίας Μεταποίησης-Δημόσιας 
διοίκησης στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7 σε 17 
ποσοστιαίες μονάδες, με το κόστος εργασίας 
να μειώνεται με σχεδόν τριπλάσιο ρυθμό στη 
Δημόσια διοίκηση από ό,τι στη Μεταποίηση. 
Στο ίδιο διάστημα, στην Ευρωζώνη η διαφορά 
του δείκτη κόστους εργασίας Μεταποίησης-
Δημόσιας διοίκησης αυξήθηκε από τις 3,2 
στις 10,6 μονάδες, με το κόστος εργασίας να 
αυξάνεται με σχεδόν τριπλάσια ταχύτητα στη 
Μεταποίηση από ό,τι στη Δημόσια διοίκηση.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι ότι στην 
Ελλάδα το κόστος εργασίας μειώνεται πολύ 
περισσότερο από την Ευρωζώνη – αυτό είναι 
αναμενόμενο λόγω του μεγάλου προβλήματος 
ανταγωνιστικότητας που έχει η ελληνική οικο-
νομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Ελλάδα και 
η Ευρώπη μετά την εκδήλωση της παγκόσμι-
ας χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν κινούνται 
απλώς με διαφορετικές ταχύτητες πάνω στην 
ίδια κατεύθυνση, αλλά σε αντίθετες κατευθύν-
σεις. Στην Ευρωζώνη συνολικά, που βέβαια 
συνιστά έναν σαφώς λιγότερο προβληματικό 
χώρο από την Ελλάδα, το κόστος εργασίας όχι 
μόνο δεν μειώνεται με μικρότερη ταχύτητα, 
αλλά αυξάνεται. Στον βαθμό που αναμένεται 
μια μεγάλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της Ελλάδας μέσα από τη μεγάλη μείωση των 
μισθών, είναι λογικό να αναμένεται η επιδείνω-
ση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωζώνης ως 
αποτέλεσμα της μικρής αύξησης των μισθών. 
Συνεπώς, η Ελλάδα ακολουθεί αντίθετη πορεία 
με την Ευρωζώνη και ως προς την κατεύθυνση 
των μισθών αλλά και ως προς την κλαδική δι-
άρθρωση των μισθολογικών μεταβολών.

4.4 Μείωση του κόστους εργασίας 
και αύξηση των εξαγωγών: μια 
ανολοκλήρωτη σχέση

Ο αντίκτυπος της ραγδαίας μείωσης του 
κόστους εργασίας που συντελέστηκε στην 
Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα της χώρας 

είναι δυνατό να εκτιμηθεί μέσα από τη σύγκρι-
ση της πορείας του κόστους εργασίας με αυτήν 
των εξαγωγών κατά την ίδια χρονική περίοδο. 
Στο Διάγραμμα 24 καταγράφεται η εξέλιξη 
των εξαγωγών της Ελλάδας, καθώς και δύο άλ-
λων χωρών της Ευρωζώνης – της επίσης  δο-
κιμαζόμενης Πορτογαλίας και της ευημερού-
σας Γερμανίας.13  Όπως βλέπουμε, η πορεία 
των εξαγωγών στην περίπτωση της Ελλάδας, 
παρά τις μεγάλες μειώσεις του κόστους εργα-
σίας, είναι λίγο μόνο ανοδική, ενώ οι πορείες 
των εξαγωγών των δύο άλλων χωρών, παρά τις 
μικρότερες μειώσεις (Πορτογαλία) ή και αυξή-
σεις μισθών (Γερμανία) που σημειώθηκαν στις 
χώρες αυτές, είναι πολύ εντονότερα ανοδικές 
από της Ελλάδας: στην Ελλάδα, μεταξύ β’ τρι-
μήνου  2010 και β’ τριμήνου 2013 οι εξαγωγές 
(αξία σε $) αυξήθηκαν κατά 12,2%, ενώ στην 
Πορτογαλία κατά 30,8% και στη Γερμανία 
κατά 21,6%. Από τα στοιχεία αυτά είναι δύσκο-
λο να συμπεράνει κάποιος ότι η μεγάλη μείωση 
του κόστους εργασίας που συντελέστηκε στην 
Ελλάδα «έκανε τη διαφορά» ως προς την ενί-
σχυση των εξαγωγών. Ενδέχεται να χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος για να γίνει εμφανής η 
επίπτωση της μεγάλης μείωσης του κόστους 
εργασίας της Ελλάδας στη διεθνή ανταγωνι-
στικότητα και στις εξαγωγές. Ενδέχεται, ωστό-
σο, ο χρόνος να επιβεβαιώσει τις μέχρι τώρα 
διαφαινόμενες τάσεις και να καταστήσει σα-
φέστερο ότι η μείωση των μισθών ως στρατη-
γική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
είναι ατελέσφορη. 

5 ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
Η πορεία προσαρμογής της ελληνικής οικο-

νομίας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνι-
σμού και του διεθνούς δανεισμού είχε εντυπω-
σιακά αποτελέσματα στον κρίσιμο τομέα του 
κόστους εργασίας. Την περίοδο 2010-2013 ο 
δείκτης του συνολικού κόστους εργασίας ανά 
ώρα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας μει-
ώθηκε κατά 18,7%, με το μισθολογικό κόστος 
να μειώνεται κατά 17,0% και το μη μισθολο-
γικό κόστος ανά ώρα εργασίας κατά 22,0%. 
Σε πραγματικές τιμές, το συνολικό κόστος ερ-
γασίας μειώθηκε κατά 25,2%, το μισθολογι-

13 Πηγή: �ECD St�tExtr�cts: B�l�nce of ��yments (MEI), 
Subject: Goods, exports in millions, Services, exports 
in millions. Me�sure: US-Doll�r converted, Se�son�lly 
�djusted. D�t� extr�cted on 13 M�y 2014 07:37 UTC 
(GMT). �ECD St�tExtr�cts.
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κό κόστος κατά 23,5% και το μη μισθολογικό 
κόστος κατά 28,5%. Οι κλάδοι που σημείωσαν 
τη δραματικότερη προσαρμογή ήταν ο του-
ρισμός (παροχή καταλύματος & εστίασης), η 
Δημόσια Διοίκηση και η Υγεία, ενώ ηπιότερη 
προσαρμογή σημειώθηκε στους κλάδους της 
Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των Τεχνών, 
διασκέδασης & ψυχαγωγίας και του Χονδρικού 
& λιανικού εμπορίου. Η προσαρμογή ήταν 
εντονότερη στον δημόσιο παρά στον ιδιωτικό 
τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα σημειώνεται υπέρ-
συγκέντρωση των εργαζομένων σε χαμηλά μι-
σθολογικά κλιμάκια, ενώ στον δημόσιο τομέα η 
πλειονότητα των εργαζομένων εντάσσεται στα 
μεσαία μισθολογικά κλιμάκια.

Η προσαρμογή που επιχειρήθηκε στην 

Ελλάδα, εστιασμένη καθώς ήταν στη μείω-
ση (ακόμα και ονομαστικών) μισθών, άφησε 
σχεδόν ανέπαφη την παραγωγικότητα της ερ-
γασίας. Ίσως για αυτό, οι εξαγωγές δεν αντέ-
δρασαν καθόλου εντυπωσιακά, σε αντίθεση με 
την Ευρωζώνη γενικότερα, όπου η αύξηση του 
κόστους εργασίας, συνοδευόμενη από αύξηση 
της παραγωγικότητας, είχε ως αποτέλεσμα οι 
εξαγωγές να αυξηθούν εντυπωσιακά. 

Εάν συνεχιστούν οι υφιστάμενες τάσεις, 
το κόστος εργασίας στην Ελλάδα θα πέσει και 
άλλο τα επόμενα δύο χρόνια, κατά 16,3%, απο-
κλίνοντας περαιτέρω από τα ευρωπαϊκά επίπε-
δα, ενώ η αύξηση των εξαγωγών θα παραμείνει 
ζητούμενο.

διάγραμμα 24

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
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5Εξέλιξη πλευρών των (ατομικών) εργασιακών σχέσεων 
στο διάστημα 2007-2012, μέσα από τις Ετήσιες «Εκθέσεις 

Πεπραγμένων» του ΣΕΠΕ σχετικά με τις «Εργατικές διαφορές»

απόστολος χαρίσης
Στέλεχος Διεύθυνσης Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ

1  ΕΙΣαγωγή

Σ το παρόν κείμενο εξετάζονται συ-
γκεκριμένες πλευρές των ατομικών 
εργασιακών σχέσεων με βάση στοι-

χεία που παρουσιάζονται στις ετήσιες εκθέ-
σεις («Εκθέσεις Πεπραγμένων») του ΣΕΠΕ. 
Πρόκειται για επιμέρους θέματα των ατομικών 
εργασιακών σχέσεων που καταγράφονται από 
τους επιθεωρητές εργασίας με τον γενικό τίτ-
λο «Εργατικές Διαφορές». Αφορούν ζητήματα 
όπως η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, τα 
χρονικά όρια εργασίας (ζητήματα τήρησης της 
νομοθεσίας όσον αφορά στη διευθέτηση του 
εργάσιμου χρόνου), η καταβολή των δεδου-
λευμένων αποδοχών, η καταβολή επιδομάτων 
άδειας και εορτών, η τήρηση της νομοθεσίας 
περί της ισότητας των δύο φύλων στην εργασία 
και άλλα θέματα.

Ο ρόλος της κοινωνικής επιθεώρησης εργα-
σίας έγκειται αφενός στον έλεγχο τήρησης της 
εργατικής νομοθεσίας στους χώρους που υπάρ-
χει μισθωτή εργασία (όπου λαμβάνει χώρα και 
ο εντοπισμός της παρανομίας ή παρατυπίας, 
η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων κ.λπ.) και, 
αφετέρου, στην προσπάθεια μεσολάβησης 
μεταξύ των πλευρών για την κατά το δυνατό 
συναινετική λύση των προβλημάτων («συμ-
φιλιωτική δραστηριότητα» της επιθεώρησης 
εργασίας) στο πλαίσιο πάντα της τήρησης της 
εργατικής νομοθεσίας.

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 
ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1999 (στη 
βάση του Νόμου 2639/1998 «Ρύθμιση εργασια-
κών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας και άλλες διατάξεις») και περιλαμ-
βάνει την Κοινωνική, την Τεχνική και την 
Υγειονομική Επιθεώρηση (που ειδικεύονται 

στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών και 
της Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους ερ-
γασίας). Στο παρόν  κεφάλαιο θα ασχοληθούμε 
με το μέρος των ετήσιων εκθέσεων του ΣΕΠΕ 
που αφορά στην Κοινωνική Επιθεώρηση.

Συγκεκριμένα θα γίνει προσπάθεια να πα-
ρακολουθηθεί η εξέλιξη των εργασιακών σχέ-
σεων, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τον 
εντοπισμό των «εργατικών διαφορών» από το 
ΣΕΠΕ, κατά το διάστημα 2007-2012, με βάση 
τα στοιχεία που υπάρχουν. Πρόκειται για το δι-
άστημα εντός του οποίου επήλθε η εκδήλωση 
και κλιμάκωση της έντονης οικονομικής κρίσης 
που εξακολουθεί να συντελείται και σήμερα με 
τις γνωστές μεγάλες επιπτώσεις στην απασχό-
ληση, το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και 
εν γένει την κοινωνική ζωή της χώρας. Η πα-
ρούσα εργασία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 
συνέχεια ενός άρθρου με το ίδιο θέμα που είχε 
δημοσιευτεί στην Επετηρίδα Εργασίας του 
2007 της τότε ΠΑΕΠ και που αφορούσε την 
οκταετία 1999-2006 (Χαρίσης, 2009).

Η εμβέλεια των Ετησίων Εκθέσεων 
Πεπραγμένων του ΣΕΠΕ, άρα και η σημαντι-
κότητα και αξιοπιστία της σαν βάσης πληρο-
φοριών για την παρούσα μελέτη, εξαρτάται 
κατά κύριο λόγο από την ίδια τη στελέχωση και 
τις δυνατότητες της Επιθεώρησης Εργασίας, 
η οποία έχει και αυτή μιαν ορισμένη εξέλιξη. 
Οι εργατικές διαφορές που καταγράφονται 
δεν συνιστούν το σύνολο των διαφορών και 
προβλημάτων που υπάρχουν, αλλά ένα μέρος 
τους, το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από 
την πληρότητα, την ικανότητα, τις δυνατότη-
τες της κοινωνικής επιθεώρησης ως ελεγκτικού 
θεσμού των εργασιακών σχέσεων στη χώρα. Η 
πρακτική ικανότητα του ελεγκτικού μηχανι-
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σμού εξαρτάται με τη σειρά της από την κρα-
τική βούληση, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
και παράδοση και οπωσδήποτε αντανακλά εν 
μέρει τον συγκεκριμένο κάθε φορά συσχετισμό 
πολιτικής δύναμης μεταξύ των κοινωνικών δυ-
νάμεων, κυρίως μεταξύ κεφαλαίου και εργασί-
ας στη δοσμένη κοινωνία καιπερίοδο. Όλοι οι 
παραπάνω παράγοντες και περιορισμοί πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από τον αναγνώστη 
εν όψει των στοιχείων που ακολουθούν και 
τα οποία είναι ενδεικτικά, αντιπροσωπευτικά, 
ίσως, σε ένα βαθμό, της κατάστασης των ατο-
μικών εργασιακών σχέσεων στη χώρα, αλλά 
δεν αποτελούν, ούτε και θα μπορούσαν άλ-
λωστε, πλήρη καταγραφή των προβλημάτων 
που υπάρχουν σε αυτό το πεδίο. Το παραπά-
νω ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, όταν η 

επίδραση της κρίσης στις εργασιακές σχέσεις 
αγγίζει, ίσως, το κορυφαίο σημείο της. Μια 
πιο γενική και πιο πιστή εικόνα της σημερινής 
κατάστασης μπορεί να προκύψει μόνο με την 
ταυτόχρονη και συνδυασμένη αναπαράσταση 
και παρακολούθηση πολλών ακόμη όψεων και 
πλευρών των εργασιακών σχέσεων στη χώρα.

Στις ετήσιες εκθέσεις μετά την ίδρυση και 
τη σταθεροποίηση της λειτουργίας του ΣΕΠΕ 
και ιδιαίτερα τα έτη 2001 μέχρι 2006 ο αριθ-
μός των εντοπισμένων εργατικών διαφορών 
κυμαινόταν μεταξύ των 15.097 (το 2001) και 
16.378 (το 2005) περιπτώσεων. Στον Πίνακα 
1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των 
εντοπισμένων εργατικών διαφορών στις ετή-
σιες εκθέσεις του ΣΕΠΕ για τα έτη 2007-
2012.

ΠΙνακαΣ 1

Εργατικές διαφορές κατ’ έτος, 2007-2012

Έτος
Αριθμός εντοπισμένων 
εργατικών διαφορών

Ποσοστό (%) αύξησης ή μείωσης 
των εντοπισμένων εργατικών 

διαφορών
2007 15.123

2008 15.898 + 5,1%

2009 20.550 + 29,3%

2010 20.555 -

2011 21.345 + 3,8%

2012 21.520 + 0,8%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Στον Πίνακα 1 βλέπουμε ότι στα έτη 2007 
και 2008 ο αριθμός των εργατικών διαφορών 
εξακολουθεί να παραμένει στα προαναφερό-
μενα επίπεδα, ενώ από το 2009 παρουσιάζει 
μεγάλη άνοδο κατά 30% περίπου και τείνει να 
σταθεροποιηθεί εκεί στη συνέχεια. Και από άλ-
λες πηγές είναι πλέον γνωστό ότι η επίδραση 
της κρίσης στην απασχόληση στην Ελλάδα αρ-
χίζει να γίνεται έντονη ακριβώς στα τέλη του 
2008-αρχές του 2009 και έκτοτε κλιμακώνε-
ται σταθερά. Αυτή η απότομη αλλαγή διαφαί-
νεται και στα παραπάνω στοιχεία του ΣΕΠΕ. 
Βεβαίως, εδώ δεν διακρίνεται η κλιμάκωση των 

επιπτώσεων στη συνέχεια που είναι πια γνωστό 
ότι υπήρξε σαρωτική για την απασχόληση και 
τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί δεν βλέπουμε και 
εδώ μια παρόμοια κλιμάκωση με τη μορφή, ας 
πούμε, της συνέχισης της μεγάλης αύξησης των 
εργατικών διαφορών; Ενδεχομένως, υπάρχουν 
μια σειρά περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Ένας πρώτος παράγοντας αφορά προ-
φανώς τις επιχειρησιακές ελεγκτικές δυνατό-
τητες του ίδιου του ΣΕΠΕ και την στελέχωσή 
του, που δεν αυξήθηκαν αντίστοιχα (αντίθετα, 
φαίνεται ότι μειώθηκαν περαιτέρω, αφού ένα 
μέρος των υπαλλήλων και επιθεωρητών εργα-
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σίας συνταξιοδοτήθηκε το τελευταίο διάστημα 
δίχως να αντικατασταθεί πλήρως, με αποτέλε-
σμα να υπάρχει υποστελέχωση στον οργανι-
σμό, σύμφωνα με τις Εκθέσεις Πεπραγμένων 
του). Κατά δεύτερο λόγο, η απότομη και τερά-
στια αύξηση της ανεργίας αφενός τείνει ίσως 
να μειώνει τις εργατικές διαφορές, αφού μει-
ώνει τη μισθωτή εργασία και τις επιχειρήσεις 
και αφετέρου ενδεχομένως τείνει να περιορίζει 
τις δυνατότητες των εργαζομένων για καταγ-
γελίες και άρα για εντοπισμό των διαφορών 
από την Επιθεώρηση Εργασίας (η πίεση στους 
εργασιακούς χώρους αυξάνεται σε περιόδους 
κρίσης, όπως είναι εύλογο). Τρίτον, σίγουρα 
σημαντικό ρόλο παίζουν εδώ οι αλλαγές στο 
υφιστάμενο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας 

(συμβάσεις εργασίας και αύξηση των επιχει-
ρησιακών μέσω Ενώσεων Προσώπων, αλλαγές 
στον κατώτατο μισθό κ.λπ.) που «εξαφανίζει», 
ή τουλάχιστον περιορίζει μια σειρά από τις πα-
λιότερες «εργατικές διαφορές» (λ.χ. αφού οι 
μισθοί μειώνονται νόμιμα μέσω της ρύθμισης 
περί κατώτατου μισθού ή μέσω των κλαδικών 
και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, 
τότε τα οφειλόμενα δεδουλευμένα αντλούνται 
εν μέρει από τις μειώσεις κ.λπ.).

Για την αποτελεσματικότητα της «συμφιλι-
ωτικής δράσης» του ΣΕΠΕ, δηλαδή της δρά-
σης του προς την κατεύθυνση συναινετικής 
επίλυσης των εργατικών διαφορών που δια-
πιστώνονται, ενδεικτικός είναι ο παρακάτω 
πίνακας.

ΠΙνακαΣ 2

Επιλυθείσες εργατικές διαφορές 2007-2012

Έτος
Αριθμός επιλυθεισών 

εργατικών διαφορών με τη 
μεσολάβηση του ΣΕΠΕ

Ποσοστό επίλυσης των 
εργατικών διαφορών με τη 

μεσολάβηση του ΣΕΠΕ
2007 7.102 47,0%

2008 7.698 48,4%

2009 10.039 48,9%

2010 9.435 45,9%

2011 9.843 46,1%

2012 10.125 47,0%

Σύνολο 2007-2012 54.242 47,2%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Κατά την επταετία 1999 (β΄ εξάμηνο, οπό-
τε και ξεκίνησε το ΣΕΠΕ τη λειτουργία του) 
– 2006, το συνολικό ποσοστό συναινετικής 
επίλυσης των εργατικών διαφορών με τη με-
σολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας αφο-
ρούσε στο 52,7% των εντοπισμένων περιπτώ-
σεων και κυμαινόταν από το 48,7% (2005) 
μέχρι και 60,5% (2002). Την επόμενη εξαετία 
2007-2012, όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2, το 
ποσοστό επίλυσης των εργατικών διαφορών 
πέφτει 5,5 εκατοστιαίες μονάδες κάτω, στο 

47,2% του συνόλου των περιπτώσεων. Από τα 
δεδομένα του πίνακα προκύπτει μια καμπή 
στα έτη 2010 και 2011, οπότε το ποσοστό των 
διαφορών που επιλύθηκαν πέφτει σημαντικά, 
ενώ το 2012 παρατηρείται μια τάση προς επι-
στροφή στα προηγούμενα επίπεδα (το 2012 
υπάρχει το ίδιο ποσοστό επίλυσης των εργα-
τικών διαφορών με το 2007, με τη διαφορά 
ότι έχει αυξηθεί κατά 42,5% το σύνολο των 
εργατικών διαφορών που εντοπίστηκαν). Από 
τα παραπάνω προκύπτει μια ένδειξη περί πι-
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θανής όξυνσης των αντιπαραθέσεων στους 
εργασιακούς χώρους για τα αναφερόμενα έτη 
2010 και 2011. Όξυνση υποδεικνύουν και τα 
στοιχεία ότι αφενός οι μηνύσεις και μηνυτή-
ριες αναφορές γύρω από εργατικές διαφορές 
ακολουθούν συνεχή ανοδική πορεία και από 
661 το 2007 φτάνουν τις 1.736 το 2012 (αύξη-
ση 262%), επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία των 
Εκθέσεων Πεπραγμένων του ΣΕΠΕ, καθώς 
και ότι τα καταβαλλόμενα σε εργαζόμενους 
ποσά, μετά από την διεκπεραίωση εργατικών 
διαφορών, αυξήθηκαν από τα 10.453.543 
ευρώ το 2007 στα 20.259.925 ευρώ το 2012, 
δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκαν. Τόσο οι μη-
νύσεις-μηνυτήριες αναφορές όσο και τα ποσά 
που καταβάλλονται στους εργαζόμενους φαί-
νεται να αυξάνονται απότομα σε πολύ ψηλό-
τερο επίπεδο το έτος 2009 και έκτοτε κινού-
νται στο επίπεδο αυτό. Παρατηρούμε δηλαδή 
και εδώ την ίδια «καμπή» του 2009 που βλέ-
πουμε στον Πίνακα 1, σχετικά με την απότο-
μη αύξηση των εντοπισμένων εργατικών δια-
φορών.

2  κυΡΙΟΤΕΡΕΣ καΤαγΡαφΕΙΣΕΣ 
ΕΡγαΤΙκΕΣ δΙαφΟΡΕΣ καΙ ή 
ΕξΕλΙξή ΤΟυΣ
Οι εργατικές διαφορές που περιλαμβά-

νονται στους σχετικούς πίνακες της ετήσιας 
έκθεσης του ΣΕΠΕ ταξινομούνται στις εξής 
ομάδες-κατηγορίες: «καταγγελία σύμβασης 
εργασίας», «χρονικά όρια», «δεδουλευμένα» 
(δηλαδή προβλήματα καταβολής δεδουλευ-
μένων αποδοχών των εργαζομένων), «άδεια-
επίδομα», «επιδόματα εορτών», «ισότητα» 
και «λοιπά θέματα». Στην παρούσα ενότητα 
της εργασίας θα εξεταστεί το ειδικό βάρος και 
το μερίδιο της καθεμιάς από τις συχνότερες 
κατηγορίες εργατικών διαφορών.

Η συχνότερη διαφορά –καταγγελία παρα-
βίασης της εργατικής νομοθεσίας- που προ-
κύπτει από τις Εκθέσεις του ΣΕΠΕ αφορά 
στην καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών 
στους μισθωτούς εργαζόμενους από τον εργο-
δότη. Στον  Πίνακα 3 παρουσιάζεται η εικό-
να αυτής της εργατικής διαφοράς για τα έτη 
2007-2012.

ΠΙνακαΣ 3

Περιπτώσεις μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών κατά τα έτη 2007-2012 και 
ποσοστό τους στο σύνολο των εργατικών διαφορών

Έτος
Αριθμός υποθέσεων μη 

καταβολής δεδουλευμένων 
αποδοχών

Ποσοστό % επί του συνόλου 
των εργατικών διαφορών

2007 6.682 43,9%
2008 6.869 43,2%
2009 9.795 47,7%
2010 10.383 50,5%
2011 11.807 55,3%
2012 12.011 55,8%
2007-2012 57.547 50,0%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Στον Πίνακα 3 βλέπουμε ότι οι υποθέσεις 
μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών απο-
τελούν ακριβώς τις μισές εργατικές διαφορές 
για το διάστημα 2007-2012. Έχει νόημα να 
αναφερθεί εδώ ότι, κατά το προηγούμενο διά-
στημα, δηλαδή από το ξεκίνημα της λειτουργί-

ας του ΣΕΠΕ (β΄ εξάμηνο του 1999) μέχρι και 
το 2006, το ποσοστό μη καταβολής δεδουλευ-
μένων ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερα (46%), 
ενώ και ο ίδιος ο αριθμός τους έχει αυξηθεί ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, 
στο διάστημα 1999-2006 είχαμε κατά μέσο όρο 
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6.905 περιπτώσεις μη καταβολής δεδουλευμέ-
νων το έτος, ενώ το διάστημα 2007-2012 έχουν 
φτάσει τις 9.591 κατ’ έτος (δηλαδή έχουμε αύ-
ξηση του αριθμού των υποθέσεων αυτής της 
κατηγορίας κατά 38,9%). Επίσης, οι υποθέσεις 
της μη καταβολής δεδουλευμένων παρουσιά-
ζουν σταθερή αύξηση κάθε χρόνο, ξεκινώντας 
από τις 6.682 το 2007 και φτάνοντας τις 12.011 
το 2012, τείνοντας δηλαδή να διπλασιαστούν 
μέσα σε μια εξαετία. Το σημείο καμπής στη με-
γάλη αυτή αύξηση φαίνεται να βρίσκεται στο 
έτος 2009, οπότε το πρόβλημα της καταβολής 
δεδουλευμένων διογκώνεται σημαντικά. Στον 
βαθμό που πρόκειται για μια από τις πιο «ανε-
λαστικές» και «απόλυτες» εργατικές διαφορές 
(αφού αφορά στον ίδιο τον εργατικό μισθό, 
την αμοιβή για επιτελεσμένη εργασία), μπορεί, 
κατά τη γνώμη μας, να θεωρηθεί ότι αποτελεί 
σημαντική ένδειξη για την εξαιρετική όξυνση 
των εργασιακών σχέσεων στη συγκεκριμένη 

χρονιά. Δεν είναι τυχαίο επίσης, ότι συμπίπτει 
με την πρώτη χρονιά (2009) που οι επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση ενι-
σχύονται και εξαπλώνονται με ιδιαίτερα έντο-
νο ρυθμό, κάτι που φαίνεται και στην απότο-
μη αύξηση της ανεργίας τον ίδιο χρόνο. Μαζί, 
λοιπόν, με τις δυσκολίες και το κλείσιμο επιχει-
ρήσεων και την απότομη άνοδο της ανεργίας, 
έρχεται και η ολοένα μεγαλύτερη μη καταβολή 
μισθού για τους εργαζόμενους, κάτι εύλογο βέ-
βαια, σε συνθήκες κρίσης.

Σημαντικό μέρος των εργατικών διαφο-
ρών αφορά στην κατηγορία που ονομάζεται 
«καταγγελία της σύμβασης εργασίας». Είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική για τον εργαζόμενο 
αφού αφορά την απώλεια της ίδιας της θέσης 
εργασίας του, την απόλυσή του. Στον Πίνακα 
4 παρουσιάζεται η εικόνα και αυτής της ερ-
γατικής διαφοράς στο εξεταζόμενο χρονικό 
διάστημα.

ΠΙνακαΣ 4

Περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης εργασίας κατά τα έτη 2007-2012 και ποσοστό 
τους στο σύνολο των εργατικών διαφορών

Έτος
Αριθμός καταγγελιών 
σύμβασης εργασίας

Ποσοστό % επί του συνόλου 
των εργατικών διαφορών

2007 2.735 18,1%

2008 3.222 20,3%

2009 4.257 20,7%

2010 4.023 19,6%

2011 3.648 17,1%

2012 3.321 15,4%

2007-2012 21.206 18,4%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 προκύπτει 
ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αφορά συ-
νολικά σε κάτι λιγότερο από το ένα πέμπτο 
των εργατικών διαφορών για τις οποίες έχει 
αρμοδιότητα η Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά 
μέσο όρο έχουμε 3.534 καταγγελίες συμβά-

σεων εργασίας ετησίως στο διάστημα 2007-
2012, ενώ στο προηγούμενο διάστημα (β΄ 
εξάμηνο 1999-2006) ο αντίστοιχος ετήσι-
ος μέσος όρος ήταν στις 3.011 καταγγελίες. 
Επομένως, παρατηρείται μια συνολική αύ-
ξηση, κατά 17,4%, που είναι μεν σημαντική, 
αλλά πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη της 
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εργατικής διαφοράς «μη καταβολή δεδουλευ-
μένων αποδοχών» που αναφέρεται πιο πάνω. 
Παρατηρείται ακόμη, ότι το συνολικό μερίδιο 
της κατηγορίας «καταγγελία σύμβασης εργα-
σίας» στο σύνολο των εργατικών διαφορών 
είναι μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη 
περίοδο. Όπως και κατά την εξέταση της προ-
αναφερόμενης εργατικής διαφοράς, βλέπουμε 
και πάλι το ίδιο «σημείο καμπής» στην αύξη-
ση των καταγγελιών στο έτος 2009. Ωστόσο, 
οι ομοιότητες σταματούν εδώ, αφού οι περι-
πτώσεις καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
φαίνονται διαρκώς μειούμενες από το 2011 
και μετά ενώ, για το 2011 και 2012, παρουσιά-
ζεται το μερίδιο των περιπτώσεων καταγγελί-
ας σύμβασης εργασίας να είναι το μικρότερο, 
μέσα στο σύνολο των εργατικών διαφορών, 
σε όλη την περίοδο λειτουργίας του ΣΕΠΕ. Η 
μείωση της συχνότητας καταγγελίας της σύμ-
βασης εργασίας (δηλαδή της πρόθεσης του 
εργοδότη να απολύσει τον εργαζόμενο ή τους 
εργαζόμενους) μπορεί να αντανακλά, είτε την 
ισχυροποίηση της θέσης των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις λόγω της μείωσης της προ-
σφοράς εργασίας ή της αυξημένης ζήτησης 
για αυτήν, είτε το εντελώς αντίθετο, δηλαδή 
την όλο και μεγαλύτερη γκάμα επιλογών του 
εργοδότη όσον αφορά στην αγορά εργατικής 
δύναμης (μέσω της ευέλικτης, αλλά και της 
αδήλωτης απασχόλησης) και την αντίστοιχη 
υποβάθμιση της θέσης του πωλητή της ερ-
γατικής δύναμης, δηλαδή του μισθωτού ερ-
γαζομένου. Είναι παραπάνω από φανερό ότι 
το πρώτο δεν είναι δυνατό να ισχύει στην πα-
ρούσα περίοδο. Η ανεργία βρίσκεται σε πρω-
τοφανή ύψη, για την περίοδο μετά τη μετα-
πολίτευση τουλάχιστον (και όχι μόνο), ενώ η 
χρήση νόμιμων μορφών ευέλικτης απασχόλη-
σης είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Είναι λοι-
πόν πιθανό να μην έχει πια ο εργοδότης την 
ανάγκη καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για να απολύει κάποιον εργαζόμενο, λόγω 
της ανάπτυξης είτε των νόμιμων μορφών ευ-
ελιξίας, είτε της αδήλωτης απασχόλησης, στο 
πλαίσιο της οποίας δεν υπάρχει καν σύμβαση 
εργασίας αναγνωρισμένη από την εργατική 
νομοθεσία. Η μια πλευρά της λύσης του «αι-
νίγματος» (γιατί, περί αινίγματος, ή παράδο-
ξου πρόκειται: πώς γίνεται η ανεργία να αυξά-
νεται αλματωδώς και το 2011 και το 2012 και 
οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας το ίδιο 
διάστημα να μειώνονται;) είναι πιθανό να εί-
ναι αυτή, δηλαδή η αδήλωτη απασχόληση. Η 

άλλη πλευρά αφορά και πάλι στην άνοδο της 
ανεργίας που, ταυτόχρονα, σημαίνει και κλεί-
σιμο επιχειρήσεων και άρα μείωση των θέ-
σεων εργασίας: όταν μειώνονται δραστικά οι 
θέσεις εργασίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι, είναι 
λογικό να μειώνονται και οι απολύσεις (όπως 
εξάλλου και οι προσλήψεις, με όρους της προ-
ηγούμενης κατάστασης στην αγορά εργασί-
ας τουλάχιστον). Άρα, σε αυτή την περίπτω-
ση, τα στοιχεία του «έτους καμπής», δηλαδή 
του 2009, ίσως μας λένε ότι από τότε έχουμε 
περάσει σε μια νέα εντελώς κατάσταση στην 
αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Η 
ανεργία έχει σταθεροποιηθεί πολύ ψηλά, η οι-
κονομική δραστηριότητα έχει περιοριστεί σε 
πολύ σημαντικό βαθμό, πολλές επιχειρήσεις 
έχουν κλείσει, όλο το υπόβαθρο της απασχό-
λησης συνολικά (και επομένως και εκείνο που 
αφορά στο τμήμα της - «αγοράς εργασίας») 
έχει συρρικνωθεί. Μια από τις συνέπειες αυ-
τής της εξέλιξης είναι πιθανώς και το ότι ορι-
σμένοι δείκτες και πηγές πληροφόρησης για 
την αγορά εργασίας που έχουν καθιερωθεί 
σε παλιότερες περιόδους (μεταξύ των οποίων 
βρίσκονται και τα στοιχεία της Επιθεώρησης 
Εργασίας που χρησιμοποιούνται εδώ) ενδε-
χομένως δεν αντιστοιχούν πια στη νέα κατά-
σταση και γι’ αυτό μας δίνουν αντιφατικά, εκ 
πρώτης όψεως τουλάχιστον, αποτελέσματα.

Τέλος, ένα μέρος του «παραδόξου» που πα-
ρατηρείται εδώ ίσως να οφείλεται στις εκτετα-
μένες μετατροπές συμβάσεων εργασίας που 
έγιναν και γίνονται τα τελευταία χρόνια, δηλα-
δή από αορίστου χρόνου σε μερικής απασχό-
λησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

Σημαντική πτυχή των εργατικών διαφο-
ρών που, στην πραγματικότητα, προσεγγί-
ζει την κατηγορία των δεδουλευμένων απο-
δοχών (στην ουσία, ταυτίζεται με αυτήν), 
αποτελούν τα θέματα της προβλεπόμενης 
άδειας των εργαζομένων, καθώς και των 
επιδομάτων άδειας και γιορτών. Στο βαθμό 
που πρόκειται για συναφή θέματα θεωρήθη-
κε σκόπιμο να παρουσιαστεί η εξέλιξή τους 
ενιαία σε έναν πίνακα, αθροίζοντας αυτές 
τις κατηγορίες μεταξύ τους, κάτι που γίνεται 
αμέσως παρακάτω (η αναλογία μεταξύ τους 
είναι, κατά μέσο όρο, στο 2,5-3 προς 1 περί-
που, δηλαδή σε κάθε υπόθεση μη καταβολής 
επιδομάτων γιορτών αντιστοιχούν μέχρι και 
τρεις υποθέσεις μη καταβολής άδειας ή επι-
δόματος άδειας). Το στοιχείο αυτό παρουσι-
άζεται στον  Πίνακα 5.
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ΠΙνακαΣ 5

Υποθέσεις σχετικές με άδεια και επίδομα άδειας και επιδόματα γιορτών κατά τα έτη 
2007-2012 και ποσοστό τους στο σύνολο των εργατικών διαφορών

Έτος
Αριθμός υποθέσεων σχετικών 

με τα επιδόματα άδειας και 
γιορτών

Ποσοστό % των υποθέσεων 
επιδομάτων άδειας και 

γιορτών στο σύνολο των 
εργατικών διαφορών

2007 3.489 23,1%

2008 3.599 22,6%

2009 4.265 20,8%

2010 4.187 20,4%

2011 4.149 19,4%

2012 4.214 19,6%

2007-2012 23.903 20,8%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Οι υποθέσεις μη καταβολής άδειας, επι-
δομάτων άδειας και γιορτών καταλαμβά-
νουν περίπου το ένα πέμπτο των εργατικών 
διαφορών συνολικά και αυτό το μερίδιο βαί-
νει ελαφρώς μειούμενο από χρόνο σε χρόνο 
στην εξεταζόμενη εδώ εξαετία. Τα στοιχεία 
του Πίνακα 5 αν συνδυαστούν με τα στοιχεία 
του Πίνακα 3, που αφορούν στα προβλήματα 
καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, μας δί-
νουν μια εικόνα όπου πάνω από το 70% των 
συνολικών εργατικών διαφορών της εξαετίας 
2007-2012 (και περίπου το 75% των τελευταί-
ων ετών 2011 και 2012) αφορούν ζητήματα 
καταβολής νόμιμων αποδοχών, δηλαδή πολύ 
απλά, του μισθού των εργαζομένων. Σχεδόν 
οι τρεις στις τέσσερις υποθέσεις λοιπόν, που 
εντοπίζονται κάθε χρόνο από το ΣΕΠΕ, έχουν 
να κάνουν με ζητήματα άμεσα μισθολογικά, 
δηλαδή ζητήματα θεμελιακά στις ατομικές 
εργασιακές σχέσεις. Οι υποθέσεις μη κατα-
βολής των συγκεκριμένων επιδομάτων για το 
διάστημα 2007-2012 είναι αυξημένες κατά 
22,7% σε σχέση με την προηγούμενη αυτής 

εξαετία (από το 2001, οπότε το ΣΕΠΕ άρχι-
σε να καταγράφει τη συγκεκριμένη εργατική 
διαφορά, μέχρι και το 2006). Ο αριθμός των 
υποθέσεων αυξάνεται και σε αυτήν την κα-
τηγορία απότομα το 2009 και έκτοτε διατη-
ρείται στα ίδια περίπου επίπεδα. Το συνολικό 
μερίδιο στο σύνολο των εργατικών διαφορών 
τείνει να μειώνεται. Αυτό ίσως εξηγείται αν 
ανατρέξουμε πάλι στον Πίνακα 3 και δούμε 
συνδυασμένα τους δυο πίνακες. Προφανώς, 
από το 2012 και μετά, μέσα στις υποθέσεις μη 
καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών εντάσ-
σονται ουσιαστικά και καταγγελίες για μη 
καταβολή και των εν λόγω επιδομάτων. Από 
ένα σημείο και πέρα, όταν το φαινόμενο μη 
καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών διευρύ-
νεται κατά πολύ, είναι λογικό να υποτεθεί ότι 
μέσα στα χρηματικά ποσά που καταγγέλλεται 
ότι δεν αποδίδονται, περιλαμβάνονται και τα 
σχετικά με τα επιδόματα άδειας και γιορτών.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες εργατικών διαφο-
ρών που αναφέρονται ξεχωριστά στις Ετήσιες 
Εκθέσεις Πεπραγμένων του ΣΕΠΕ αφορούν 
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στην τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας 
και στα θέματα ισότητας των δύο φύλων στην 
εργασία. Οι δύο αυτές κατηγορίες δεν φαίνε-
ται να καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος των 
εργατικών διαφορών της αρμοδιότητας της 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας και δεν 
κρίνεται σκόπιμο να γίνει εκτεταμένη αναφο-
ρά σε αυτές (πολύ περισσότερο που, στο σύνο-
λό τους τα στοιχεία του ΣΕΠΕ έχουν εν γένει 
ενδεικτικό χαρακτήρα εδώ και δεν αποτελούν 
ολοκληρωμένη, στατιστική ή άλλη, καταγρα-
φή, αλλά δείχνουν απλώς τάσεις μέσα σε ένα 
ορισμένο πλαίσιο αναφοράς). Ενδεικτικά, το 
2007, τα ζητήματα χρονικών ορίων στην ερ-
γασία αποτελούν το 2,8% του συνόλου των 
εργατικών διαφορών και το 2012 το 3%. 
Αντίστοιχα, τα θέματα που αφορούν την ισό-
τητα των δύο φύλων στην εργασία αφορούν 
από το 0,2% και κάτω των εργατικών διαφο-
ρών. Σε ό,τι αφορά όλες τις υπόλοιπες εργα-
τικές διαφορές που δεν εντάσσονται στις πα-
ραπάνω κατηγορίες και ομαδοποιούνται ως 
«Λοιπά Θέματα» (ή «Λοιποί Νόμοι», από το 
2011 και πέρα) έχει ίσως κάποια σημασία να 
σημειωθεί ότι ενώ το 2007 αποτελούσαν το 
11,7% του συνόλου των εργατικών διαφορών 
(1.782 στις 15.123 υποθέσεις), το 2012 αποτε-
λούσαν πλέον το 6% του συνόλου (1.286 στις 
21.520 υποθέσεις). Δηλαδή, οι εργατικές δια-
φορές που τείνουν να κυριαρχούν, στην πα-
ρούσα περίοδο μάλιστα, ακόμη περισσότερο 
από πριν, είναι, κατά πρώτο λόγο, η καταβολή 
δεδουλευμένων αποδοχών (στις δυο τους μορ-
φές, είτε ως μισθού είτε ως νομίμων επιδομά-
των) και κατά δεύτερο λόγο, η καταγγελία 
της σύμβασης εργασίας το μερίδιο της οποίας 
ωστόσο τείνει να μειώνεται στο σύνολο των 
εργατικών διαφορών.

3  ΜΙα ΕΙκΟνα γΙα Τήν κλαδΙκή 
καΤανΟΜή Των ΕΡγαΤΙκων 
δΙαφΟΡων
Οι εργατικές διαφορές που εντοπίζονται 

από το ΣΕΠΕ κατανέμονται σε όλους τους 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, 
όπως είναι φυσικό, αυτή η κατανομή δεν εί-
ναι καθόλου ομοιόμορφη και ισομερής. Είτε 
σε μακρές, είτε σε συγκεκριμένες περιόδους 
και ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και 

τις συγκεκριμένες αναδιαρθρώσεις που γίνο-
νται σε ξεχωριστές σφαίρες της οικονομίας, 
οι εργασιακές σχέσεις επηρεάζονται σε ποι-
κίλο, ανισόμετρο και ασύμμετρο βαθμό. Η 
κατάσταση της βαθιάς κρίσης στην οποία βρί-
σκεται εδώ και χρόνια η ελληνική οικονομία 
προσθέτει ενδεχομένως μεγαλύτερο βαθμό 
πολυπλοκότητας στο σύνθετο τοπίο των ερ-
γασιακών σχέσεων και στο πλαίσιο αυτών και 
των εργατικών διαφορών. Πάντως, παρατη-
ρείται διαχρονικά, ακόμη και στην παρούσα 
-και ξεχωριστή από πολλές απόψεις- περίο-
δο, μια συγκέντρωση εργατικών διαφορών σε 
συγκεκριμένους κλάδους που βρίσκονται στις 
πιο ψηλές θέσεις όσον αφορά στις εργατικές 
διαφορές σε όλες σχεδόν τις Ετήσιες Εκθέσεις 
του ΣΕΠΕ (πράγμα που φυσικά οφείλεται και 
στην εκτίμηση της συγκεκριμένης υπηρεσί-
ας για την κατανομή της παραβατικότητας 
και των εργατικών διαφορών κατά κλάδο και 
αντίστοιχα προσανατολίζεται και η κατανο-
μή των ελέγχων που διενεργεί). Στην παρού-
σα προσέγγιση επιλέγονται οκτώ από αυτούς 
τους κλάδους, που εμφανίζονται να συγκε-
ντρώνουν τον πιο μεγάλο αριθμό εργατικών 
διαφορών. Πρόκειται για τους κλάδους: α) 
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια, β) Λιανικό Εμπόριο. 
Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρή-
σης, γ) Κατασκευές, δ) Άλλες επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες, ε) Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών, στ) Χονδρικό Εμπόριο 
και εμπόριο με προμήθεια, ζ) Βιομηχανία 
Τροφίμων και Ποτών, η) Χερσαίες και μέσω 
αγωγών μεταφορές. Πρόκειται για πέντε αμι-
γείς κλάδους του τριτογενή τομέα, δύο κλά-
δους του δευτερογενή τομέα (Κατασκευές και 
Βιομηχανία τροφίμων-ποτών) και έναν κλάδο 
που κατά τη γνώμη του γράφοντα μετέχει και 
στους δύο αυτούς τομείς (Χερσαίες μεταφο-
ρές και μεταφορές μέσω αγωγών). 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αρχικά η 
συγκεντρωτική εικόνα της συμμετοχής αυτών 
των οκτώ κλάδων στο σύνολο των εργατικών 
διαφορών και κατόπιν θα παρουσιαστεί το 
ειδικό βάρος κάποιων από αυτούς, τόσο στις 
εργατικές διαφορές συνολικά, όσο και σε συ-
γκεκριμένες κατηγορίες εργατικών διαφορών 
ιδιαίτερα. Στον  Πίνακα 6 παρουσιάζεται η 
συμμετοχή αυτών των κλάδων στις συνολικές 
εργατικές διαφορές κατ’ έτος, κατά την εξετα-
ζόμενη περίοδο.
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ΠΙνακαΣ 6

Το μερίδιο των 8 κλάδων της οικονομίας όπου εντοπίζονται διαχρονικά από το ΣΕΠΕ 
οι περισσότερες εργατικές διαφορές, κατά τα έτη 2007-2012

Έτος

Αριθμός εργατικών 
διαφορών σε 8 κλάδους που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
συχνότητα εργατικών 
διαφορών διαχρονικά

Ποσοστό (%) των εργατικών 
διαφορών των 8 κλάδων επί του 

συνόλου των εργατικών διαφορών 
σε όλους τους κλάδους

2007 10.769 70,8%

2008 11.325 71,2%

2009 14.489 70,5%

2010 11.921 58,0%

2011 12.025 56,3%

2012 12.905 60,0%

2007-2012 73.434 63,9%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Το μερίδιο αυτών των οκτώ κλάδων στο 
σύνολο των εργατικών διαφορών είναι, όπως 
φαίνεται και στον Πίνακα 6, ιδιαίτερα σημα-
ντικό, αφού σχεδόν δύο στις τρεις εργατικές 
διαφορές εντοπίζονται σε αυτούς. Ο αριθμός 
των εργατικών διαφορών σε αυτούς τους κλά-
δους έχουν αυξηθεί σε σχέση με το προηγού-
μενο διάστημα (β΄ εξάμηνο του 1999 έως και 
2006). Ενδεικτικά, ο ετήσιος μέσος αριθμός 
εργατικών διαφορών της περιόδου 2007-2012 
σε σχέση με το διάστημα 1999-2006 έχει αυ-
ξηθεί κατά 20% περίπου (από τις 10.192 στις 
12.239 υποθέσεις ετησίως, κατά μέσο όρο). 
Διαπιστώνεται και εδώ, όπως και στους προ-
ηγούμενους πίνακες, μια σημαντική αλλαγή 
στα μεγέθη το έτος 2009, όπου ο αριθμός των 
εργατικών διαφορών στους κλάδους αυτούς 
αυξάνεται κατά πολύ. Το 2009 ο αριθμός των 
εργατικών διαφορών στους εν λόγω κλάδους 
αυξάνεται κατά 28% περίπου σε σχέση με το 
2008, ενώ τον επόμενο χρόνο μειώνεται ση-
μαντικά και έκτοτε κυμαίνεται σε αυτό το επί-
πεδο. Ταυτόχρονα, το μερίδιο αυτών των κλά-
δων στις συνολικές εργατικές διαφορές μένει 
σταθερό για το 2009 (κάτι που σημαίνει ότι 
αυξήθηκαν σημαντικά οι εργατικές διαφορές 
σε όλους τους κλάδους, κάτι που φαίνεται και 
στους προηγούμενους πίνακες), ενώ πέφτει 

σημαντικά στη συνέχεια. Είναι πιθανό το 2009 
να ήταν η κρίσιμη χρονιά κατά την οποία, ως 
συνέπεια της κρίσης, αρχίζει να συντελείται η 
μεγάλη αλλαγή στην απασχόληση και τις ερ-
γασιακές σχέσεις και να δημιουργείται ένα νέο 
τοπίο στην αγορά εργασίας στη χώρα. Η αυ-
ξανόμενη ανεργία, που έχει υπερτριπλασιαστεί 
σήμερα σε σχέση με το 2008, έχει πλήξει μεν 
την απασχόληση σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας, αλλά φυσικά η κατανομή της είναι 
άνιση στον καθένα από αυτούς.1 Είναι γνωστό 
ότι η απασχόληση έχει πληγεί περισσότερο 
στον δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα στη με-
ταποίηση και τις κατασκευές (στη μεταποιητι-
κή βιομηχανία η απασχόληση έχει πέσει πάνω 
από το ένα τρίτο, ενώ στις κατασκευές περίπου 
στο μισό). Αντίθετα, σε κλάδους όπως το εμπό-
ριο και τα ξενοδοχεία-εστιατόρια η απασχό-
ληση έχει μειωθεί μεν, αλλά αρκετά λιγότερο. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει ίσως νόημα να αναδει-
χθεί η κατανομή των εργατικών διαφορών σε 
ορισμένους σημαντικούς για την απασχόληση 
κλάδους, κατά το τελευταίο έτος του συγκεκρι-
μένου πλαισίου αναφοράς για το οποίο διατί-
θενται πλήρη στοιχεία από το ΣΕΠΕ (2012).

1 Για μια εικόνα της κλαδικής ανισοκατανομής της ανεργί-
ας, βλ. Ετήσια Έκθεση ΕΙΕΑΔ 2012, Αθήνα 2013, σ. 53.
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ΠΙνακαΣ 7

Εργατικές διαφορές σε πέντε σημαντικούς οικονομικούς κλάδους το 2012

Κλάδος
Αριθμός εργατικών 

διαφορών
Ποσοστό (%) επί του συνόλου 

των εργατικών διαφορών
Ξενοδοχεία – Εστιατόρια 4.619 21,5%

Λιανικό και χονδρικό 
εμπόριο

3.974 18,5%

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών
857 4,0%

Βιομηχανία τροφίμων 815 3,8%

Κατασκευές κτιρίων 583 2,7%

ΣΥΝΟΛΟ 10.848 50,4%

Πηγή: Έκθεση Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Σύμφωνα με τον  Πίνακα 7, οι πέντε αυτοί 
κλάδοι που επιλέχθηκαν συγκεντρώνουν πάνω 
από το μισό του συνόλου των εργατικών διαφο-
ρών. Οι δυο πρώτοι δε (Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 
και Εμπόριο) συγκεντρώνουν το 40% των ερ-
γατικών διαφορών που εντοπίζονται από την 
Επιθεώρηση Εργασίας. Είναι σαφές πως, σε 
σχέση με το μερίδιό τους στο εργατικό δυνα-
μικό, υπερεκπροσωπούνται σημαντικά, ιδιαί-
τερα ο κλάδος ξενοδοχείων-εστιατορίων. Οι 
υπηρεσίες του ΣΕΠΕ εκδηλώνουν δυσανάλογα 
μεγάλο μέρος των ελέγχων τους σε επιχειρή-
σεις αυτών των κλάδων ακριβώς γιατί εκτι-
μάται ότι εκεί η κατάσταση της απασχόλησης 
είναι από παλιότερα πιο δύσκολη και σύνθετη 
όσον αφορά την τήρηση και τις παραβιάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας. Το ίδιο, σε κάποιο 
βαθμό, συμβαίνει και όσον αφορά τον κλάδο 
«Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών». Η βιομηχανία τροφίμων επίσης 
υπεραντιπροσωπεύεται εδώ σε σχέση με το με-
ρίδιό της στο συνολικό εργατικό δυναμικό, ενώ 
βρίσκεται σχεδόν πάντα στην πρώτη θέση των 
βιομηχανικών κλάδων όσον αφορά τις εργατι-
κές διαφορές, κάτι που πιθανώς αντανακλά τις 
συνεχείς και εκτεταμένες διαδικασίες αναδιαρ-
θρώσεων και συγχωνεύσεων που συντελούνται 
εκεί την τελευταία δεκαετία. Στις κατασκευές 
(κατασκευές κτιρίων) παρατηρείται μια ιδιο-
μορφία. Ο αριθμός των εργατικών διαφορών 
που καταγράφεται εκεί μειώνεται σταθερά, 

χρόνο με τον χρόνο (έχει πέσει πάνω από το 
ένα τρίτο σε σχέση ακόμη και με το 2010 και 
κατά τα τρία τέταρτα σχεδόν σε σχέση με το 
2006), υποαντιπροσωπεύεται σε σχέση με 
τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στον 
κλάδο (ενώ πριν από μερικά χρόνια συνέβαι-
νε το αντίθετο), αντανακλώντας προφανώς τις 
βαριές –πιο βαριές από κάθε άλλο κλάδο- συ-
νέπειες που υφίσταται η οικονομική δραστη-
ριότητα και η απασχόληση εκεί, λόγω της οι-
κονομικής κρίσης. Και αυτές οι συνέπειες δεν 
περιορίζονται προφανώς μόνο στην τεράστια 
ανεργία στον κλάδο, αλλά και στην αλλαγή των 
εργασιακών σχέσεων αυτών που ακόμα εργά-
ζονται στις οικοδομικές εργασίες.

Πιο αναλυτικά, για να δοθεί μια όσο το δυ-
νατό πληρέστερη εικόνα των εργατικών διαφο-
ρών στους εν λόγω κλάδους, στα Ξενοδοχεία-
Εστιατόρια το 13,8% των εργατικών διαφορών 
αφορά σε καταγγελία σύμβασης εργασίας, το 
51,7% σε μη καταβολή δεδουλευμένων αποδο-
χών, το 26,6% σε θέματα μη καταβολής επιδο-
μάτων άδειας και γιορτών, ενώ σε ό,τι αφορά 
τα υπόλοιπα θέματα (χρονικά όρια, θέματα 
ισότητας κ.λπ.) τα ποσοστά είναι σχεδόν αμε-
λητέα στο γενικό σύνολο. Προκύπτει ότι σχε-
δόν τα τέσσερα πέμπτα (78,3%) των εργατικών 
διαφορών σε αυτόν τον κλάδο αφορούν ουσια-
στικά προβλήματα καταβολής μισθών για ερ-
γασία που έχει ήδη παρασχεθεί.

Στον κλάδο του εμπορίου, το 18,4% των ερ-



93

Εξέλιξη πλευρών των (ατομικών) εργασιακών σχέσεων στο διάστημα 2007-2012...

γατικών διαφορών αφορά σε καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας, το 52,6% σε μη καταβολή 
δεδουλευμένων, το 20,2% σε ζητήματα άδειας 
και επιδομάτων άδειας και γιορτών. Και εδώ 
πάνω από 80% των εργατικών διαφορών αφο-
ρούν σε ζητήματα μη καταβολής μισθού. Στον 
κλάδο «Άλλες δραστηριότητες παροχής προ-
σωπικών υπηρεσιών» τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 11,9% για καταγγελία σύμβασης εργασί-
ας, 58,6% για μη καταβολή δεδουλευμένων, 
24,2% για επιδόματα άδειας και γιορτών. Στη 
βιομηχανία τροφίμων, το 14,2% αφορά κα-
ταγγελία σύμβασης, το 55,8% μη καταβολή 
δεδουλευμένων, το 19% επιδόματα άδειας και 
γιορτών. Και τέλος, στις κατασκευές κτιρίων, 
το 16,3% αφορά σε καταγγελία σύμβασης ερ-
γασίας, το 63,5% σε δεδουλευμένα και το 13% 
σε επιδόματα άδειας-γιορτών.

Συνολικά, τα προβλήματα εμφανίζονται 
λίγο πολύ παρόμοια και στους πέντε αυτούς 
κλάδους, με μικρές διαφορές σε ό,τι αφορά την 
κατανομή των διάφορων ομάδων-κατηγοριών 
των εργατικών διαφορών. Ως κυρίαρχη εργα-
τική διαφορά αναδεικνύεται το ζήτημα της κα-
ταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, είτε άμε-
σα, είτε μέσω του ζητήματος της άδειας και των 
επιδομάτων άδειας και γιορτών και ακολουθεί 
το ζήτημα της καταγγελίας των συμβάσεων ερ-
γασίας. Οι εργατικές διαφορές που αφορούν 
τα χρονικά όρια εργασίας, τα ζητήματα ισότη-
τας των δύο φύλων και άλλα θέματα συνιστούν 
πρακτικά αμελητέο μέγεθος στο γενικό σύνολο 
των εργατικών διαφορών, κάτι που αναδείχθη-
κε και σε προηγούμενο σημείο της μελέτης.

4  ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα – γΕνΙκή 
ΕκΤΙΜήΣή γΙα ΤΟ ζήΤήΜα 
Των ΕΡγαΤΙκων δΙαφΟΡων
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκαν κάποιες 

επιμέρους πλευρές των ατομικών εργασια-
κών σχέσεων στη χώρα, με βάση τις Ετήσιες 
Εκθέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Κοινωνική Επιθεώρηση) για το διάστημα από 
το 2007, δηλαδή τη χρονιά πριν το ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης, μέχρι και το 2012, στο 
οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση. Από 
την πραγμάτευση του θέματος προκύπτουν τα 
εξής:

Ο αριθμός των εργατικών διαφορών που 
καταγράφεται ετήσια από το ΣΕΠΕ, ενώ πα-
ραμένει σταθερός τα έτη 2007 και 2008 (ση-

μειωτέον ότι βρίσκεται στα ίδια επίπεδα και 
σε όλη την προηγούμενη περίοδο 2001-2006), 
αυξάνεται απότομα κατά σχεδόν 30% το 2009 
και έκτοτε παραμένει στα νέα υψηλά επίπεδα, 
με τάσεις και περαιτέρω, αλλά μικρότερης, 
αύξησης και για τα επόμενα έτη του χρονικού 
πλαισίου αναφοράς. Με δεδομένο τον ορισμέ-
νο βαθμό επάρκειας του ΣΕΠΕ στην παρακο-
λούθηση και έλεγχο της τήρησης της εργατικής 
νομοθεσίας στην αγορά εργασίας της χώρας, 
το εύρημα αυτό αντιστοιχεί στην πληροφό-
ρηση που υπάρχει και από άλλες πηγές (λ.χ. 
ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την αύξηση της ανεργίας 
κ.λπ.) για το χρονικό σημείο που εκδηλώνονται 
μαζικά οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, 
και το σημείο αυτό είναι το έτος 2009.

Το ποσοστό του συνόλου των εργατικών δι-
αφορών που επιλύονται άμεσα και επιτόπου 
με την παρέμβαση και τη διαμεσολαβητική-
«συμφιλιωτική» δράση του ίδιου του ΣΕΠΕ πα-
ραμένει σχετικά σταθερό στην εξαετία, με μια 
μικρή μείωση τα έτη 2010 και 2011. Σταθερό 
σχετικά παραμένει και το ποσοστό των υποθέ-
σεων που λύνονται στα δικαστήρια.

Η πιο συχνή αιτία εργατικής διαφοράς είναι 
σταθερά το ζήτημα της (μη) καταβολής δεδου-
λευμένων αποδοχών. Ο αριθμός υποθέσεων μη 
καταβολής δεδουλευμένων το 2012 είναι σχε-
δόν κατά 80% αυξημένος (για την ακρίβεια, 
79,8%) σε σχέση με το 2007. Οι μισές ακριβώς 
εργατικές διαφορές σε όλη την εξαετία αφο-
ρούν σε καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών 
στους εργαζόμενους, ενώ το ποσοστό αυτής 
της κατηγορίας στο σύνολο των εργατικών 
διαφορών ανεβαίνει από το 43,9% το 2007 
στο 55,8% το 2012. Ολοένα και περισσότερο 
δηλαδή γίνεται εντονότερο το ζήτημα της πα-
ρατεταμένης μη καταβολής μισθού των εργα-
ζομένων για εργασία που έχουν ήδη παράσχει. 
Αν μάλιστα σε αυτή την εργατική διαφορά 
προστεθούν και εκείνες της (μη) παροχής του 
επιδόματος άδειας και γιορτών, προκύπτει ότι 
στα τέλη της μελετώμενης εξαετίας το 75% πε-
ρίπου, ή οι τρεις στις τέσσερις εργατικές δια-
φορές που καταγράφονται, αφορούν ζητήματα 
καταβολής δεδουλευμένων. Η κύρια δηλαδή 
αιτία προστριβών στις εργασιακές σχέσεις, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, φαίνεται 
να είναι το να πάρουν οι εργαζόμενοι τις νόμι-
μες αποδοχές που δικαιούνται για εργασία που 
έχουν ήδη παράσχει, πράγμα που σημαίνει ότι 
οι αντιπαραθέσεις αφορούν κυρίως το απόλυτο 
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θεμελιακό δικαίωμα, το μισθό για ήδη πραγμα-
τοποιηθείσα εργασία.

Οι περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβα-
σης εργασίας σημειώνουν απότομη αύξηση το 
2009 (32,1% παραπάνω σε σχέση με το 2008) 
και ακολούθως τείνουν να μειώνονται σταθε-
ρά τα επόμενα έτη, πέφτοντας το 2012 στα 
προ της κρίσης επίπεδα, ενώ φυσικά μειώνε-
ται σταθερά το μερίδιό τους στο σύνολο των 
εργατικών διαφορών. Η εξέλιξη αυτή, μέσα 
στα στοιχεία του ΣΕΠΕ, πιθανώς αντανακλά, 
πρώτον, την ίδια την παγίωση της κατάστασης 
της κρίσης (αφού έχουν προηγηθεί εκτεταμένα 
κλεισίματα επιχειρήσεων κ.λπ.), δεύτερον, την 
πλατιά εφαρμογή νέων πρακτικών στις εργα-
σιακές σχέσεις (μετατροπές συμβάσεων πλή-
ρους απασχόλησης σε μερικής και εκ περιτρο-
πής εργασίας), τρίτον, τη μεγάλη διάδοση της 
αδήλωτης απασχόλησης (κάτι που κινητοποιεί 
και τις αρμόδιες υπηρεσίες στη λήψη σχετικών 
μέτρων τήρησης της νομοθεσίας), τέταρτον, τη 
μεγάλη μείωση του μισθού εργασίας, είτε μέσω 
κεντρικών κρατικών ρυθμίσεων (όπως για τον 
κατώτατο μισθό και τη διαβάθμισή του για του 
εργαζόμενους πάνω και κάτω από 25 ετών). 
Γενικότερα η εικόνα αυτή συνηγορεί στο ότι 
αναδύεται μια νέα εργασιακή πραγματικότητα 
μέσα από την κρίση, όπου τα κεκτημένα και το 
βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων σταθεροποι-
ούνται σε μια αισθητά χαμηλότερη βαθμίδα σε 
σχέση με πριν.

Κατηγορίες εργατικών διαφορών όπως η 
υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας ή η 
ισότητα των φύλων στην εργασία συνιστούν, 
ουσιαστικά, αμελητέα ποσότητα στη συνολική 
μάζα των εργατικών διαφορών που καταγρά-
φονται. Το ίδιο συνέβαινε και στην περίοδο 
προ κρίσης, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
του ΣΕΠΕ από το 1999 και μετά. Κατά τη γνώ-
μη του γράφοντα, αυτό δεν σημαίνει ότι τα θέ-
ματα αυτά είναι ανύπαρκτα και δεν συναντώ-
νται στις ατομικές εργασιακές σχέσεις. Απλώς, 
στις δοσμένες συνθήκες της ελληνικής εργασι-
ακής πραγματικότητας και πολύ περισσότερο 
στις συνθήκες μιας εξαιρετικά βαθιάς και πα-
ρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όπου πρέπει 
να παρέμβει η επιθεώρηση εργασίας ώστε να 
καταβληθεί στον εργαζόμενο η νόμιμη αμοιβή 
για ήδη εκτελεσμένη εργασία (δεδουλευμένα), 
θέματα όπως τα παραπάνω συνιστούν πραγ-
ματικά «πολυτέλεια» και δεν τίθενται καν.

Η πλειονότητα των εργατικών διαφορών, 
των παραβάσεων και παραβιάσεων της εργα-

τικής νομοθεσίας, συγκεντρώνεται σε 7-8 με-
γάλους κλάδους της οικονομίας (από τους 58 
που επιχειρεί το ΣΕΠΕ), ενώ οι πέντε εξ αυτών 
(ξενοδοχεία-εστιατόρια, λιανικό και χονδρι-
κό εμπόριο, άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών, βιομηχανία τροφίμων-ποτών, κα-
τασκευές) συγκεντρώνουν (2012) τις μισές 
περίπου εργατικές διαφορές που εντόπισε το 
ΣΕΠΕ. Φυσικά, το μερίδιο του κλάδου των 
κατασκευών στις συνολικές εργατικές διαφο-
ρές ολοένα και μειώνεται, αφού έχει μειωθεί 
περισσότερο από το μισό ο αριθμός των απα-
σχολουμένων εκεί (και χωρίς εργαζόμενους 
δεν υπάρχουν και εργατικές διαφορές), ενώ οι 
κλάδοι των ξενοδοχείων-εστιατορίων και του 
εμπορίου συγκεντρώνουν περίπου τις τέσσερις 
στις δέκα εργατικές διαφορές.

 Εν κατακλείδι, η υφιστάμενη κατάστα-
ση στις εργασιακές σχέσεις, έτσι όπως παρου-
σιάζεται μέσα από τα στοιχεία περί εργατικών 
διαφορών του ΣΕΠΕ (και κυρίως από την ίδια 
την ποιότητα των κατηγοριών των περισσότε-
ρων εργατικών διαφορών που καταγράφονται) 
δείχνει τόσο ικανοποιητική για τους εργαζόμε-
νους, την απασχόληση και την οικονομική δρα-
στηριότητα της χώρας, όσο θα περίμενε κανείς 
στις σημερινές συνθήκες της κρίσης. Με την 
επιφύλαξη για τον απαιτούμενο βαθμό επάρ-
κειας της στελέχωσης και της υποδομής, εν γέ-
νει της ελεγκτικής δυνατότητας της Κοινωνικής 
Επιθεώρησης Εργασίας, μπορούν, με βάση τα 
όσα διαπιστώθηκαν παραπάνω, να γίνουν δύο 
παρατηρήσεις (εν μέρει και υποθέσεις εργασί-
ας):

Η κατάσταση στις εργασιακές σχέσεις •	
δείχνει να σταθεροποιείται σε μια κα-
τώτερη βαθμίδα σε σχέση με πριν, σε 
όλα τα επίπεδα. Βεβαίως, βρισκόμαστε 
ακόμη σε μια «έκτακτη κατάσταση», εν 
μέσω μιας ακόμη συνεχιζόμενης κρίσης, 
όπου πολλά είναι ακόμη ρευστά, ενό-
ψει της προσδοκώμενης ανάκαμψης. 
Ωστόσο, η αίσθηση που αποκομίζεται 
από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι 
πρόκειται και για μια εκτεταμένη και σε 
ένα βαθμό ήδη συντελεσθείσα αναδι-
άρθρωση των εργασιακών σχέσεων στη 
χώρα, στην ολοκλήρωση του περάσμα-
τος σε μια νέα κατάσταση. Άλλωστε, η 
κρίση συνιστά και ένα μηχανισμό εκλο-
γίκευσης και επαναρρύθμισης της δια-
δικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου 
σε νέα και πιο διευρυμένη βάση κάθε 
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φορά, κάτι που απαιτεί αναπροσαρμο-
γές και στις σχέσεις εργασίας.

Η καταγραφή των «εργατικών διαφο-•	
ρών», όπως γίνεται μέχρι σήμερα από 
την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, 
πιθανώς θα πρέπει να εμπλουτιστεί 
και με άλλες πλευρές, ώστε να κατα-
γράφονται, να παρακολουθούνται, να 
ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται τα 
προβλήματα της αγοράς εργασίας και 
της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας 

στη σημερινή ραγδαία μεταβαλλόμενη 
(και σε σημαντικό βαθμό ήδη αλλαγμέ-
νη) πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 
σωστά ξεκίνησε η πιο πλήρης καταγρα-
φή της μετατροπής των συμβάσεων 
απασχόλησης, καθώς και η ενίσχυση 
της αναζήτησης της ανασφάλιστης και 
αδήλωτης εργασίας. Το θέμα είναι αν η 
υπάρχουσα υποδομή της Επιθεώρησης 
Εργασίας αρκεί για την επιτέλεση αυ-
τού του έργου.

ΒΙΒλΙΟγΡαφΙκΕΣ αναφΟΡΕΣ
Χαρίσης Α. (2009). Εξέλιξη πλευρών των ατομικών 

εργασιακών σχέσεων στο διάστημα 1999-
2006 σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΣΕΠΕ. 
Στο Καμινιώτη Ο. (επιμ.) Επετηρίδα Αγοράς 
Εργασίας 2007, Αθήνα: Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική 
Α.Ε.
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6Εξέλιξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο διάστημα 2007-2012, 
μέσα από τις εκθέσεις του ΣΕΠΕ

απόστολος χαρίσης
Στέλεχος Διεύθυνσης Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ

1  ΕΙΣαγωγή

Σ το παρόν κεφάλαιο, που είναι κατά 
κάποιο τρόπο συμπληρωματικό του 
Κεφαλαίου 5 επιχειρείται να παρα-

κολουθηθεί η εξέλιξη των μορφών ευέλικτης 
απασχόλησης, όπως αυτή παρουσιάζεται 
μέσα στις ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του 
Κεφαλαίου 5, οι Εκθέσεις του ΣΕΠΕ δεν συ-
νιστούν μια περισσότερο ή λιγότερο πλήρη 
αποτύπωση και καταγραφή των φαινομένων 
της αγοράς εργασίας, όπως για παράδειγ-
μα, οι Έρευνες Εργατικού Δυναμικού της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η Κοινωνική 
Επιθεώρηση Εργασίας, παίρνοντας υπόψη 
της αφενός τα στατιστικά δεδομένα για την 
οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση 
στη χώρα και αφετέρου την σύγχρονη, αλλά 
και τη συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση της 
εργασιακής πραγματικότητας, εποπτεύει και 
ελέγχει την τήρηση της εργατικής νομοθεσί-
ας στην αγορά εργασίας, με βάση συγκεκρι-
μένες κατευθύνσεις που εξαρτώνται από την 
υφιστάμενη κρατική βούληση και από τον 
εκάστοτε συσχετισμό δύναμης μεταξύ των 
κοινωνικών (άρα και των πολιτικών) δυνάμε-
ων στη χώρα. Το ΣΕΠΕ ελέγχει την τήρηση 
της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την 
ευέλικτη απασχόληση, μεταξύ  άλλων, ορίζο-
ντας και καταγράφοντας ορισμένες μορφές 
της που ονοματίζει ως «Ειδικές μορφές απα-
σχόλησης», οι οποίες είναι οι εξής: Μερική 
Απασχόληση, Εκ Περιτροπής Απασχόληση, 
Έργου ή Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, 
Παραγωγής Φασόν κατά Μονάδα. Η δρα-

στηριότητα των επιθεωρητών εργασίας εκ-
δηλώνεται είτε ως αποτέλεσμα καταγγελιών 
από εργαζόμενους ή εργοδότες για συγκεκρι-
μένα περιστατικά, είτε μέσα από ένα δομη-
μένο πρόγραμμα ελέγχων σε επιχειρήσεις-
εργασιακούς χώρους που καταρτίζεται στη 
βάση εκτιμήσεων στηριγμένων στην πρότε-
ρη εμπειρία, καθώς επίσης και διαμέσου της 
κατάθεσης σε αυτήν των συμβάσεων εργασί-
ας από τις επιχειρήσεις. Με βάση, λοιπόν, το 
πρόγραμμα αυτό και τις καταγγελίες προκύ-
πτει και η κλαδική αναλογία των επιχειρήσε-
ων που γίνονται οι έλεγχοι. Υπάρχει και ένας 
επιπλέον περιορισμός στη δραστηριότητα 
του ΣΕΠΕ και αυτό αφορά στην επάρκεια ή 
μη της στελέχωσής του, της υλικής υποδομής 
και των αναγκαίων μέσων ώστε να υλοποι-
εί τη λειτουργία του, κάτι που θα πρέπει να 
έχει υπόψη του ο αναγνώστης, διότι δεν είναι 
οπωσδήποτε δοσμένο και λυμένο.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, είναι 
κατανοητό ότι η παρακολούθηση της εξέ-
λιξης της διάδοσης των «ειδικών μορφών 
απασχόλησης» των Εκθέσεων του ΣΕΠΕ συ-
νιστά έναν συμπληρωματικό ή «επικουρικό» 
τρόπο κατανόησης των τεκταινομένων στην 
ελληνική αγορά εργασίας στην περίοδο της 
κρίσης.

2 ή ΕξΕλΙξή Των ΕυΕλΙκΤων 
ΜΟΡφων ΕΡγαΣΙαΣ γΕνΙκα
Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί να 

διερευνηθεί η εικόνα της εξέλιξης των μορ-
φών ευέλικτης απασχόλησης σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΣΕΠΕ.
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ΠΙνακαΣ 1

Εξέλιξη των «ειδικών μορφών απασχόλησης», σε αριθμούς και ποσοστά (%), κατά το 
διάστημα 2007-2012

Έτος
Μερική 

Απασχόληση

Εκ 
Περιτροπής 
Απασχόληση

Έργου ή 
Παροχής 

Ανεξαρτήτων 
Υπηρεσιών

Παραγωγής 
Φασόν κατά 

μονάδα
ΣΥΝΟΛΑ

2007
282.255

71,9%
47.275
12,0%

62.537
15,9%

750
0,2%

392.817
100%

2008
332.695
74,6%

46.212
10,4%

66.617
14,9%

435
0,09%

445.959
100%

2009
272.561
74,1%

57.825
15,7%

35.526
9,7%

1.991
0,5%

367.903
100%

2010
340.619
76,0%

90.158
20,1%

16.515
3,7%

628
0,1%

447.920
100%

2011
300.230

77,1%
84.519
21,7%

4.345
1,1%

194
0,05%

389.288
100%

2012
332.167
77,2%

94.021
21,9%

2.979
0,7%

910
0,2%

430.077
100%

Μεταβολή 
2012-
2007

+49.912
+17,8%

+46.746
+98,9%

-59.558
-95,2%

+160
+21,3%

+37.260
+9,5%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

Η δεξιά στήλη του Πίνακα 1 δεν έχει ιδιαίτε-
ρη χρηστική αξία αφού αντανακλά περισσότε-
ρο την έκταση της δραστηριότητας του ΣΕΠΕ 
όσον αφορά τον έλεγχο επιχειρήσεων, έκταση 
που συναρτάται με τις δυνατότητες που διαθέ-
τει σε στελέχη, εξοπλισμό και χρηματοδότη-
ση. Πραγματική σημασία έχουν οι εσωτερικές 
στήλες του πίνακα που παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την εξέλιξη της κατανομής των ευ-
έλικτων μορφών απασχόλησης που εντοπίστη-
καν από την Επιθεώρηση Εργασίας και μάλι-
στα περισσότερη σημασία έχει η κατανομή των 
ποσοστών από τους απόλυτους αριθμούς.

Βλέπουμε καταρχήν ότι εκείνη η μορφή 
που παρουσιάζεται κυρίαρχη, μεταξύ των ευ-
έλικτων μορφών εργασίας που καταγράφει το 
ΣΕΠΕ, είναι κατά κύριο λόγο η μερική απα-
σχόληση. Το μερίδιό της στην κατανομή των 
μορφών ευελιξίας της εργασίας ανεβαίνει από 
το 71,9% το 2007 στο 77,2% το 2012, δηλαδή 
πάνω από τα τρία τέταρτα των ευέλικτα ερ-
γαζομένων παρουσιάζονται ως μερικά απα-

σχολούμενοι. Η τάση που αναδεικνύεται εδώ 
αντιστοιχεί στην τεκμηριωμένη στατιστική 
εικόνα που μας δίνουν οι Έρευνες Εργατικού 
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τις οποί-
ες οι μερικά απασχολούμενοι αυξάνονται από 
241,6 χιλιάδες άτομα περίπου το δ΄ εξάμηνο 
του 2007 σε 313,8 χιλιάδες άτομα το δ΄ εξά-
μηνο του 2012 (αύξηση 29,9%), ενώ το μερί-
διο της μερικής σε σχέση με την πλήρη απα-
σχόληση αυξάνεται από το 5,3% στο 8,5% το 
ίδιο διάστημα και εξακολουθεί να ισχύει η ίδια 
τάση και για το πρώτο μισό του 2013. Την πιο 
θεαματική, ωστόσο, αύξηση παρουσιάζει η εκ 
περιτροπής εργασία το διάστημα 2007-2012, 
αφού ο αριθμός των περιπτώσεων που εντοπί-
ζει το ΣΕΠΕ διπλασιάζεται σε αυτό το χρονικό 
διάστημα, όπως και το μερίδιό της στη συνολι-
κή μάζα της ευέλικτης απασχόλησης. Η μεγάλη 
αυτή αύξηση διαμορφώνεται ουσιαστικά στη 
διετία 2009-2010. Αυτές οι δυο μορφές «ειδι-
κής» απασχόλησης, όπως την καταγράφει το 
ΣΕΠΕ, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι εκείνες που 
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αναπτύσσονται  στη διάρκεια της κρίσης. Από 
την άλλη πλευρά, η –παλιότερα αρκετά διαδε-
δομένη- εργασία στη βάση «σύμβασης έργου 
ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών» τείνει, 
μέσα σε έξι μόλις χρόνια, να μηδενιστεί, αφού 
το μερίδιο της συμμετοχής της στην ευέλικτη 
απασχόληση πέφτει από το 15,9% το 2007, στο 
μόλις 0,7% το 2012, ενώ η μείωση αυτή συντε-
λείται επίσης κατά τη διετία 2009-2010. Η ερ-
γασία με το κομμάτι ή «φασόν», έτσι κι αλλιώς, 
φαίνεται να συνιστά ένα ελάχιστο, πρακτικά 
αμελητέο, από ποσοτικής άποψης, μερίδιο στη 
συνολική ευέλικτη απασχόληση που διερευνά η 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας. Παραμένει, 
βέβαια, το ερώτημα αν αυτές οι μορφές απα-
σχόλησης όντως τείνουν να εξαφανιστούν 
μέσα στην κρίση, ή αν –και σε ποιο βαθμό- το 
δυναμικό τους μετατοπίζεται προς την αδήλω-
τη απασχόληση.

Ακολούθως, επιχειρείται να αναδειχθούν 
κάποιες πλευρές της εφαρμογής της καθεμιάς 
από αυτές τις μορφές ευέλικτης απασχόλησης, 

σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία των Εκθέσεων 
της Επιθεώρησης Εργασίας.

3  ΠΤυχΕΣ ΤήΣ κλαδΙκήΣ 
καΤανΟΜήΣ Των ΜΟΡφων 
ΕυΕλΙκΤήΣ αΠαΣχΟλήΣήΣ 
ΠΟυ καΤαγΡαφΟνΤαΙ αΠΟ ΤΟ 
ΣΕΠΕ καΙ ΤαΣΕΙΣ ΕξΕλΙξήΣ 
ΤΟυΣ
Στον Πίνακα 2 επιχειρείται να δοθεί μια εν-

δεικτική εικόνα για την κατανομή της καταγε-
γραμμένης από το ΣΕΠΕ μερικής απασχόλησης 
σε πέντε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
στην οποία παρουσιάζει σημαντική διάδοση 
κατά το διάστημα 2007-2012. Σημασία έχουν 
και εδώ περισσότερο τα ποσοστά που δίνουν 
το μερίδιο του κάθε κλάδου στη μερική απα-
σχόληση και την τάση εξέλιξής του και πολύ 
λιγότερο οι αριθμοί.

ΠΙνακαΣ 2

Η, εντοπισμένη από το ΣΕΠΕ, μερική απασχόληση σε πέντε κλάδους κατά το διάστημα 2007-
2012

Κλάδος 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Μεταβολή 
αριθμητική & 

ποσοστό αυτής 
2012-2007

Ξενοδοχεία- 
Εστιατόρια

72.667
25,7%

76.628
23,0%

71.230
26,1%

79.826
23,4%

86.919
29,0%

98.283
29,6%

+25.616
+35,3%

Λιανικό Εμπόριο
54.156
19,2%

54.668
16,4%

48.300
17,7%

56.086
16,5%

57.073
19,0%

63.351
19,1%

+9.195
+17,0%

Εκπαίδευση
45.079
16,0%

38.667
11,6%

41.424
15,2%

25.023
7,3%

32.707
10,9%

31.416
9,5%

-13.663
-30,3%

Χονδρικό 
Εμπόριο

6.505
2,3%

7.031
2,1%

6.256
2,3%

7.067
2,1%

9.371
3,1%

11.516
3,5%

+5.011
+77,0%

Βιομηχανία 
τροφίμων-ποτών

5.905
2,1%

6.446
1,9%

6.485
2,4%

7.994
2,3%

8.022
2,7%

11.584
3,5%

+5.679
+96,2%

Σύνολο & 
ποσοστό επί της 
συνολικής μερικής 
απασχόλησης

184.312
65,3%

183.440
55,1%

173.695
63,7%

175.996
51,7%

194.092
64,6%

216.150
65,1%

+31.838
+17,3%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ
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Οι εν λόγω κλάδοι συγκεντρώνουν διαχρο-
νικά ένα σημαντικό μέρος της μερικής απασχό-
λησης που εντοπίζεται από το ΣΕΠΕ, γι’ αυτό 
και σε επιχειρήσεις αυτών των κλάδων διενερ-
γείται σημαντικό μέρος των ελέγχων της επι-
θεώρησης εργασίας. Ένα πρώτο συμπέρασμα, 
ή μάλλον ένα πρώτο δεδομένο που επιβεβαιώ-
νεται και εδώ, συνίσταται στο ότι, με βάση τα 
στοιχεία των ελέγχων, προκύπτει ότι η μερική 
απασχόληση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον 
τριτογενή τομέα, στις υπηρεσίες. Ωστόσο, στον 
ένα και μόνο βιομηχανικό κλάδο που περιλαμ-
βάνεται εδώ (βιομηχανία τροφίμων-ποτών) 
διαπιστώνεται η μεγαλύτερη αύξηση της με-
ρικής απασχόλησης, αφού αυτή διπλασιάζεται 
σχεδόν στο διάστημα 2007-2012 και μάλιστα 
οι περιπτώσεις μερικής απασχόλησης φαίνε-
ται να αυξάνονται διαρκώς κάθε χρόνο, με ένα 

άλμα να συντελείται το 2012. Από την άλλη 
πλευρά, παρουσιάζεται μια μεγάλη μείωση της 
μερικής απασχόλησης στην Εκπαίδευση, με 
αποτέλεσμα να πέφτει σημαντικά το μερίδιο 
του κλάδου αυτού στη συνολική μερική απα-
σχόληση που εντοπίζει το ΣΕΠΕ. Μεγάλη είναι 
η αύξηση της εντοπισμένης μερικής απασχό-
λησης στο Χονδρικό Εμπόριο, μικρότερη, αλλά 
σημαντική, στους δυο κλάδους όπου τείνει να 
συγκεντρωθεί σχεδόν η μισή μάζα της συνολι-
κής μερικής απασχόλησης, δηλαδή το Λιανικό 
Εμπόριο και τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (ή 
Υπηρεσίες εστίασης και Καταλύματα, σύμφωνα 
με τις νεότερες κωδικοποιήσεις της ΕΛΣΤΑΤ).

Παρακάτω επιχειρείται να δοθεί η αντίστοι-
χη εικόνα και για την εξέλιξη της εκ περιτρο-
πής απασχόλησης, που είναι και η πιο ραγδαία 
αυξανόμενη στην παρούσα περίοδο.

ΠΙνακαΣ 3

Η, εντοπισμένη από το ΣΕΠΕ, εκ περιτροπής απασχόληση σε πέντε κλάδους κατά το 
διάστημα 2007-2012

Κλάδος 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Μεταβολή 
αριθμητική και 
ποσοστό αυτής 

2012-2007
Ξενοδοχεία-
Εστιατόρια

18.432
39,0%

16.513
35,7%

24.364
42,1%

26.268
29,1%

29.509
34,9%

31.775
33,8%

+13.343
+72,4%

Λιανικό 
Εμπόριο

4.735
10,0%

4.658
10,1%

4.641
8,0%

5.128
5,7%

8.679
10,3%

11.734
12,5%

+6.999
+147,8%

Εκπαίδευση
9.605
20,3%

9.814
21,2%

9.908
17,1%

8.412
9,3%

10.176
12,0%

7.609
8,1%

-1.996
-20,8%

Χονδρικό 
Εμπόριο

990
2,1%

1.178
2,5%

1.100
1,9%

1.328
1,5%

1.279
1,5%

4.914
5,2%

+3.924
+396,4%

Βιομηχανία 
Τροφίμων-
ποτών

1.239
2,6%

913
2,0%

1.120
1,9%

2.053
2,3%

1.819
2,2%

4.724
5,0%

+3.485
+281,3%

Σύνολο & 
ποσοστό 
επί της 
συνολικής εκ 
περιτροπής 
εργασίας

35.001
74,0%

33.076
71,6%

41.133
71,1%

43.189
47,9%

51.337
60,9%

60.756
64,6%

+25.755
+73,6%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ
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Στο σύνολο των πέντε κλάδων παρατηρείται, 
με βάση τον Πίνακα 3, σημαντική αύξηση των 
περιπτώσεων εκ περιτροπής απασχόλησης που 
εντοπίζονται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Η 
αύξηση στο σύνολο των εν λόγω κλάδων είναι 
μικρότερη της γενικής αύξησης αυτής της μορ-
φής απασχόλησης σε όλους τους οικονομικούς 
κλάδους (βλ. Πίνακα 1), κάτι που σημαίνει ότι 
είναι διαδεδομένη σε πάρα πολλούς  εξ αυτών. 
Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το ότι το με-
ρίδιο αυτών των πέντε κλάδων στη συνολική 
εκ περιτροπής απασχόληση τείνει να μειώνεται 
κατά το προαναφερθέν διάστημα. Η μεγαλύτε-
ρη αύξηση της διάδοσης της εκ περιτροπής απα-
σχόλησης εντοπίζεται στο Χονδρικό Εμπόριο, 
τη Βιομηχανία Τροφίμων-Ποτών και το Λιανικό 
Εμπόριο, ενώ ο κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης 
και Καταλυμάτων (ή Ξενοδοχεία-Εστιατόρια) 
παραμένει εκείνος που συγκεντρώνει το μεγα-
λύτερο αναλογικά μερίδιο εκ περιτροπής απα-
σχολουμένων ατόμων. Σε αυτόν τον κλάδο, η εκ 
περιτροπής απασχόληση φαίνεται να είναι δια-
δεδομένη από παλιότερα, γι’ αυτό και παρουσι-
άζει μικρότερο ποσοστό αύξησης στην αναφε-
ρόμενη εξαετία. Στα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια 
φαίνεται να υπάρχει απότομη αύξηση της εκ 
περιτροπής απασχόλησης το 2009, όταν δηλα-
δή πρωτοεμφανίζονται μαζικά οι συνέπειες της 
κρίσης στην ελληνική οικονομία και απασχό-
ληση, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι ακολούθησαν 

αργότερα και αυτό ίσως εξηγείται ακριβώς από 
την «προϊστορία» της διάδοσης αυτής της μορ-
φής ευελιξίας στον εν λόγω κλάδο. Στο Λιανικό 
Εμπόριο, η «έκρηξη» της διάδοσης της εκ πε-
ριτροπής απασχόλησης εμφανίζεται το 2011, 
ενώ στο Χονδρικό Εμπόριο και τη Βιομηχανία 
Τροφίμων-Ποτών, το 2012. Αυτόν τον χρόνο στο 
μεν Χονδρικό Εμπόριο η εκ περιτροπής απασχό-
ληση υπερτριπλασιάζεται (σχεδόν τετραπλασι-
άζεται), ενώ στη Βιομηχανία Τροφίμων-Ποτών 
υπερδιπλασιάζεται. Μείωση της εκ περιτροπής 
απασχόλησης εντοπίζεται το 2012 στον κλάδο 
της εκπαίδευσης. Γενικά, σε αυτόν τον κλάδο, 
η εκ περιτροπής απασχόληση φαίνεται ότι ήταν 
ιδιαίτερα διαδεδομένη και πριν την κρίση και, 
στη διάρκεια της εξαετίας αναφοράς τείνει να 
παραμένει σταθερή, με σοβαρή μείωση το 2012, 
ενώ το μερίδιό της στη συνολική εκ περιτροπής 
απασχόληση τείνει να μειώνεται και αυτό το 
χρόνο (2012) έχει πέσει κάτω από το μισό του 
2007. Μία υπόθεση που μπορεί να γίνει με βάση 
τα στοιχεία του πίνακα είναι ότι η εκ περιτροπής 
απασχόληση, όντας υπαρκτή και πριν την κρίση 
σε ορισμένους κλάδους, τείνει να αξιοποιείται 
και από εργοδότες άλλων κλάδων στη διάρκεια 
της κρίσης.

Στη συνέχεια επιχειρείται να παρακολουθηθεί 
η εξέλιξη της διάδοσης της «ειδικής» ευέλικτης 
μορφής εργασίας που ονομάζεται εργασία με σύμ-
βαση έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ΠΙνακαΣ 4

Η, εντοπισμένη από το ΣΕΠΕ, εργασία υπό τη μορφή σύμβασης έργου ή παροχής ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών σε πέντε επιλεγμένους κλάδους κατά το διάστημα 2007-2012

Κλάδος 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Μεταβολή αριθμητική 

και ποσοστό (%) 
αυτής 2012-2007

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια
2.453
3,9%

1.091
1,6%

445
1,3%

370
2,2%

822
18,9%

405
13,6%

-2.048
-83,5%

Λιανικό Εμπόριο
1.016
1,6%

701
1,1%

616
1,7%

181
1,1%

613
14,1%

251
8,4%

-765
-75,3%

Εκπαίδευση
26.449
42,3%

24.589
36,9%

9.984
28,1%

2.631
15,9%

449
10,3%

309
10,4%

-26.140
-98,8%

Χονδρικό Εμπόριο
371

0,6%
341

0,5%
163

0,5%
107

0,6%
212

4,9%
92

3,1%
-279

-75,2%

Βιομηχανία Τροφίμων-Ποτών
583

0,9%
496

0,7%
386
1,1%

206
1,2%

49
1,1%

71
2,4%

-512
-87,8%

Σύνολο & ποσοστό επί της 
συνολικής εργασίας βάσει 
σύμβασης έργου ή παροχής 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών

30.872
49,3%

27.218
40,9%

11.594
32,6%

3.495
21,2%

2.145
49,4%

1.128
37,9%

-29.744
-96,3%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ
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Εκτός από τον κλάδο της Εκπαίδευσης, άλ-
λοι κλάδοι που συγκέντρωναν σημαντικό ποσο-
στό της εργασίας με σύμβαση έργου ή παροχής 
υπηρεσιών ήταν οι κλάδοι «Άλλες επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες», «Άλλες δραστηρι-
ότητες παροχής υπηρεσιών», «Ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες». 
Οι κλάδοι αυτοί δεν συμπεριλήφθηκαν στον 
πίνακα ώστε αυτός να μπορεί να «διαβαστεί» 
σε συνδυασμό με τους προηγούμενους, που 
αφορούν σε άλλες μορφές ευέλικτης εργασίας, 
ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έτσι κι αλλιώς 
δεν πρόκειται για στοιχεία που μας δίνουν μια 
σαφή ποσοτική αποτύπωση της κατάστασης 
απασχόλησης. Εδώ τα στοιχεία μας δίνουν μια 
έμμεση εικόνα της. Πάντως και σε αυτούς τους 
κλάδους, η μείωση της εν λόγω μορφής απα-
σχόλησης είναι ανάλογη με αυτή που βλέπουμε 
στον παραπάνω πίνακα.

Η εργασία με τη μορφή της σύμβασης έργου 
ή παροχής υπηρεσιών, τα περίφημα «μπλοκά-
κια», με βάση τις καταγραφές της Κοινωνικής 
Επιθεώρησης Εργασίας, φαίνεται να μειώνε-
ται μέχρις εξαφάνισης σχεδόν, όπως φαίνεται 
και εδώ, αλλά και στον  Πίνακα 1. Μειώνεται 
σε όλους τους κλάδους. Το σημαντικό σημείο 
καμπής είναι το έτος 2009, οπότε η μορφή 
αυτή απασχόλησης μειώνεται για πρώτη φορά 
κατακόρυφα. Είναι ενδεικτικό ότι το 2008, 
δηλαδή το τελευταίο έτος πριν εκδηλωθούν οι 
συνέπειες της κρίσης, οι περιπτώσεις συμβά-
σεων έργου και υπηρεσιών που εντοπίζονται 
από το ΣΕΠΕ αυξάνονται. Το έτος αυτό (2008) 
είχε υπάρξει μάλιστα μείωση της ανεργίας, ενώ 
παρουσιαζόταν μείωση (βλ. πίνακα 1) και στην 
εκ περιτροπής απασχόληση. Φαίνεται ότι το 
ξέσπασμα και η περαιτέρω κλιμάκωση της κρί-
σης υπήρξαν ιδιαίτερα επώδυνες διαδικασίες 
για εκείνα τα τμήματα εργαζομένων που απα-
σχολούνταν με συμβάσεις έργου και υπηρε-
σιών. Όντας «περιφερειακές δεξαμενές απα-
σχόλησης», στο περιθώριο των πιο «τυπικών» 
σχέσεων και συμβάσεων εργασίας, τα τμήματα 
αυτά εργαζομένων πέρασαν πρώτα στην ανερ-
γία μαζικά. Ενδεικτική είναι η εικόνα που μας 
δίνει ο Πίνακας 4 στον κλάδο της εκπαίδευσης: 
από 26.449 περιπτώσεις το 2007 φτάνουμε 
στις μόλις 309 το 2012, δηλαδή η απασχόλη-
ση με αυτή τη μορφή τείνει να μηδενιστεί στον 
κλάδο, με βάση τα στοιχεία του ΣΕΠΕ. Η μεγά-
λη αναστροφή ξεκινά και σε αυτό τον κλάδο το 
2009 και κλιμακώνεται στη συνέχεια.

Για τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις δου-

λειάς με το κομμάτι ή φασόν, εκτιμάται ότι δεν 
χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη αναφορά αφού 
τα στοιχεία που μας παρέχουν οι έλεγχοι του 
ΣΕΠΕ είναι εξαιρετικά λίγα. Αν και αυτές οι 
περιπτώσεις παρουσιάζουν μια σημαντική αύ-
ξηση το έτος 2009, ωστόσο το μερίδιό τους εί-
ναι εξαιρετικά μικρό στο σύνολο των «ειδικών 
μορφών απασχόλησης» ώστε να έχει νόημα να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη στην παρούσα ανάλυ-
ση.

4  ΤαΣΕΙΣ ΕξΕλΙξήΣ Των 
ΕΡγαΣΙακων ΣχΕΣΕων ΜΕΣω 
Των ΣυΜΒαΣΕων ΕΡγαΣΙαΣ καΙ 
Των ΜΕΤαΤΡΟΠων ΤΟυΣ
Απ’ ό,τι εξετάστηκε στις προηγούμενες ενό-

τητες προκύπτει πως η ευέλικτη εργασία αυξά-
νεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα, σε βάρος 
της θεωρούμενης ως «κανονικής» ή «τυπικής» 
σχέσης μισθωτής εργασίας. Αυτό διαφαίνεται 
και στα στοιχεία του ΣΕΠΕ που αφορούν τις 
συμβάσεις εργασίας που κατατίθενται στην 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας και που 
αφορούν τις μετατροπές συμβάσεων εργασίας 
και τις συμβάσεις με τις οποίες γίνονται οι νέες 
προσλήψεις.

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι μετατρο-
πές συμβάσεων από πλήρη εργασία σε μερική, 
σε εκ περιτροπής με συμφωνία μεταξύ εργο-
δοτών και εργαζομένων και σε εκ περιτροπής 
ύστερα από μονομερή απόφαση των εργοδο-
τών, κατά τα έτη 2009-2012, οπότε και υπάρ-
χουν στοιχεία στις Εκθέσεις του ΣΕΠΕ.

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, προκύ-
πτει ότι οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους 
απασχόλησης έχουν περίπου πενταπλασιαστεί 
μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια. Η κατανομή 
ωστόσο των μετατροπών δεν είναι ομοιόμορ-
φη. Οι μετατροπές συμβάσεων της πλήρους σε 
μερική απασχόληση έχουν τετραπλασιαστεί, οι 
–με τη «συναίνεση» των εργαζομένων- μετα-
τροπές σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας 
έχουν υπερπενταπλασιαστεί, ενώ οι μονομε-
ρείς –με απόφαση του εργοδότη- μετατροπές 
συμβάσεων πλήρους σε εκ περιτροπής εργα-
σία έχουν αυξηθεί κατά είκοσι δύο (22) φορές! 
Επίσης, αν το 2009 από τις συμβάσεις πλήρους 
απασχόλησης που μετατρέπονταν γύρω στο 
ένα τέταρτο (28%) αφορούσε σε εκ περιτρο-
πής εργασία (οι υπόλοιπες γίνονταν μερικής 
απασχόλησης), το 2012 πάνω από τέσσερις 
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στις δέκα μετατροπές σύμβασης οδηγούσαν 
στην εκ περιτροπής εργασία. Πολύ σημαντικό 
είναι επίσης το στοιχείο της σχέσης μεταξύ της 
«συναινετικής» και της «μονομερούς» επιβο-
λής της εκ περιτροπής εργασίας και η εξέλι-
ξή του στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα. 
Το 2009 μόνο το 12,9% των μετατροπών των 
συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περι-
τροπής εργασία ήταν αποτέλεσμα μονομερούς 
απόφασης του εργοδότη, αλλά το 2012 έφτανε 
το 38,4%, αφορούσε δηλαδή σχεδόν τέσσερις 
στις δέκα αντίστοιχες συμβάσεις που μετατρέ-
πονταν. Σημειωτέον ότι πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ότι όλες αυτές οι μετατροπές, σε κάθε 
περίπτωση, σημαίνουν αισθητή, συχνά δραμα-
τική, χειροτέρευση των σχέσεων εργασίας και 
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, οπό-
τε σε αυτό τον πίνακα απεικονίζεται, σε μεγάλο 
βαθμό, η μεγάλη αλλαγή που έχει επιφέρει η 
κρίση στην πραγματικότητα της χώρας.

Εκτός από τις μετατροπές συμβάσεων πλή-
ρους απασχόλησης σε αντίστοιχες μερικής ή εκ 
περιτροπής εργασίας, σημαντικό είναι το στοι-
χείο των Εκθέσεων του ΣΕΠΕ που αναφέρεται 
στο είδος των συμβάσεων με τις οποίες γίνο-
νται οι νέες προσλήψεις τα τελευταία χρόνια.

ΠΙνακαΣ 5

Μετατροπή συμβάσεων εργασίας πΠλήρους απασχόλησης σε μερικής και εκ 
περιτροπής απασχόλησης για τα έτη 2009-2012

Μετατροπή συμβάσεων πλήρους 
απασχόλησης σε:

2009 2010 2011 2012

1.Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
12.219 18.713

(+53,1%)
32.420

(+73,2%)
49.640

(+54,9%)
2.Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας 
ύστερα από συμφωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων

4.146
6.527

(+57,4%)
19.128

(+193,1%)
21.478

(+12,3%)

3. Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας 
ύστερα από μονομερή απόφαση των 
εργοδοτών

612
1.013

(+65,5%)
7.414

(+631,9%)
13.372

(+80,4%)

Συνολικός αριθμός μετατροπών 
συμβάσεων σε ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης 2009-2012

16.977
26.253

(+54,6%)
58.962

(+124,6%)
84.490

(+43,3%)

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ

ΠΙνακαΣ 6

Κατανομή συμβάσεων εργασίας για νέες προσλήψεις, αριθμητικά, κατά τα έτη 2009-
2012 και εσωτερική μεταβολή της

Είδη συμβάσεων εργασίας 2009 2010 2011 2012
Μεταβολή 
2012/2009

1.Συμβάσεις εργασίας 
πλήρους απασχόλησης

746.911
586.281
(-21,5%)

460.706
(-21,4%)

375.843
(-18,4%)

-371.068
(-49,7%)

2.Συμβάσεις εργασίας 
μερικής απασχόλησης

157.738
228.994
(+45,2%)

233.558
(+2,0)

241.985
(+3,6%)

+82.247
(+53,4%)

3.Συμβάσεις εκ περιτροπής 
εργασίας

40.489
60.677

(+49,9%)
68.300

(+12,6%)
66.615
(-3,9%)

+26.126
(+64,5%)

Σύνολο νέων συμβάσεων 945.138
875.952
(-7,3%)

762.564
(-12,9%)

684.443
(-10,2%)

-260.695
(-27,6%)

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ
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Αφετηρία για την «ανάγνωση» του Πίνακα 
6, κατά τη γνώμη του γράφοντα, πρέπει να εί-
ναι το κάτω δεξιά «γωνιακό» κελί, όπου απο-
τυπώνεται η μεγάλη μείωση των συμβάσεων 
εργασίας τα τελευταία χρόνια (κατά 27,6% ή 
πάνω από το ένα τέταρτο μείωση το 2012 σε 
σχέση με το 2009), ως συνέπεια της κρίσης 
στην οικονομική δραστηριότητα και της απώ-
λειας μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Η 
μεγάλη μείωση της απασχόλησης έχει ως πε-
ραιτέρω έκφραση –και συνέπεια- την αλλα-
γή της εσωτερικής κατανομής της με βάση το 
χρόνο και το είδος της σύμβασης εργασίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, λοιπόν, η 
μείωση της πλήρους απασχόλησης είναι πολύ 
μεγαλύτερη από τη μείωση της απασχόλησης 
γενικά, αφού οι κατατεθειμένες στο ΣΕΠΕ 
από τις επιχειρήσεις συμβάσεις πλήρους απα-
σχόλησης το 2012 είναι περίπου οι μισές σε 
σχέση με αυτές του 2009. Σε ό,τι αφορά την 
ευέλικτη –στο χρόνο- μισθωτή εργασία, αντί-
θετα, παρατηρείται σημαντική αύξηση σε αυτό 
το διάστημα και αυτό αφορά τόσο τη μερική 
όσο και την εκ περιτροπής μορφή της. Από τα 
παραπάνω στοιχεία του ΣΕΠΕ προκύπτει ότι 
η πιο μεγάλη μείωση της πλήρους απασχόλη-
σης και η πιο μεγάλη αύξηση της ευέλικτης 
συντελείται το 2010 (συνέχεια, προφανώς, της 
«έκρηξης» στην αγορά εργασίας που ξεκίνησε 
το 2009), ενώ στη συνέχεια οι ρυθμοί μεταβο-
λής πέφτουν αισθητά, όσον αφορά την αύξηση 
της ευέλικτης απασχόλησης τουλάχιστον (ενώ 
η πλήρης απασχόληση συνεχίζει να μειώνεται 
σημαντικά). Μάλιστα, οι συμβάσεις εκ περι-
τροπής εργασίας μειώνονται οριακά το 2012. 
Αυτό μπορεί ενδεχομένως να αντανακλά δύο 
πράγματα: πρώτον, ότι η συνεχιζόμενη κάμψη 
της οικονομικής δραστηριότητας εξαντλεί πλέ-
ον τις δυνατότητες περαιτέρω «μοιράσματος» 
των θέσεων εργασίας στο εσωτερικό των επι-
χειρήσεων (κάτι που αφορά πιο άμεσα την εκ 
περιτροπής εργασία που, σε πολλές περιπτώ-
σεις, βασίζεται σε μετατροπή συμβάσεων πλή-
ρους απασχόλησης, κάτι που αποτυπώνεται 
στη μείωση εδώ) και δεύτερον, ότι η επιβεβλη-
μένη από τις επιχειρήσεις μείωση των αποδο-
χών των εργαζομένων, είτε μέσω συλλογικών 
συμβάσεων (κυρίως επιχειρησιακών, αλλά και 
κλαδικών),1 είτε μέσω κεντρικών ρυθμίσεων 

1 Για τις σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και συμβάσεων εργασίας, βλ. την 
εμπεριστατωμένη και αναλυτική μελέτη του Οργανι-
σμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας: Ιωάννου Χ. Α., Πα-

(βλ. μείωση του κατώτατου μισθού), κάνει και 
πάλι πιο ελκυστική, ή τουλάχιστον λιγότερο 
ασύμφορη για τις επιχειρήσεις τη σύμβαση 
πλήρους απασχόλησης2 των μισθωτών τους.

Έτσι, ως συνέπεια της κρίσης, φαίνεται ότι 
αποκρυσταλλώνεται τελικά και ίσως σταθε-
ροποιείται μια νέα κατάσταση στην απασχό-
ληση και την αγορά εργασίας της χώρας. Η 
κατάσταση αυτή αντανακλάται στα στοιχεία 
του Πίνακα 7 που παρουσιάζει τις τάσεις στην 
κατανομή της μισθωτής εργασίας στη χώρα, 
με βάση τις κατατιθέμενες στην Επιθεώρηση 
Εργασίας συμβάσεις.

Στον Πίνακα 7 αποτυπώνεται η ραγδαία αλ-
λαγή του τοπίου των εργασιακών σχέσεων στη 
χώρα. Μέσα σε τέσσερα χρόνια (στα οποία, 
θεωρούμε, θα πρέπει να εντάξουμε και το έτος 
2009 σε σχέση με το 2008, αφού το 2009 φαί-
νεται ότι ξεκινά η αλλαγή) η κατανομή μεταξύ 
πλήρους, μερικής και εκ περιτροπής εργασί-
ας έχουν αλλάξει ριζικά. Το μερίδιο της πλή-
ρους απασχόλησης μειώνεται κατά πολύ, τα 
αντίστοιχα της μερικής και της εκ περιτροπής 
υπερδιπλασιάζονται (και η αλλαγή προφανώς 
είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με το 2008). 
Δηλαδή, τελικά η συνολική μάζα της μισθωτής 
εργασίας μειώνεται και μοιράζεται.

Σε νεότερο κείμενο του ΣΕΠΕ, που αναφέ-
ρεται στο α΄ εξάμηνο του 2013,3 διαπιστώνεται 
μια ορισμένη αναστροφή της τάσης σχετικά 
με την κατανομή των συμβάσεων εργασίας σε 
ό,τι αφορά τις νέες προσλήψεις. Με βάση αυτό 
το κείμενο, προκύπτει καταρχάς ότι αυξήθη-
κε σημαντικά ο αριθμός των νέων προσλήψε-
ων στο α΄ εξάμηνο του 2013 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο του α΄ εξαμήνου του 2012 (ανα-
φέρονται 117.322 περισσότερες νέες προσλή-
ψεις, που υποδηλώνουν αύξηση κατά 37,3%). 
Σε αυτές, εμφανίζεται συγκριτικά αυξημένο το 
ποσοστό των συμβάσεων πλήρους απασχόλη-
σης (62,1%) και αντίστοιχα μειωμένο το μερί-
διο της μερικής (31,6%) και της εκ περιτροπής 

παδημητρίου Κ. Δ., Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012. Τάσεις, τομές και 
προοπτικές, Αθήνα, Απρίλιος 2013.

2 Βλ. λχ. τα στοιχεία την κατηγοριοποίηση των μισθών, 
με βάση το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που δη-
μοσιεύτηκαν στις 5 Δεκέμβρη 2013, τα οποία αποτυπώ-
νουν μια ήδη συντελεσθείσα διαδρομή όσον αφορά τις 
αποδοχές, που είχε ξεκινήσει από τα προηγούμενα έτη.

3 Βλ. Η εξέλιξη των συμβάσεων εργασίας και η ελεγκτι-
κή δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το 
α΄ εξάμηνο του έτους 2013, ΣΕΠΕ, Αθήνα, 18 Ιουλίου 
2013.
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(6,3%) εργασίας. Μειώθηκε επίσης ο αριθμός 
μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλη-
σης σε μερικής και σε εκ περιτροπής εργα-
σίας με συμφωνία εργοδοτών-εργαζομένων. 
Αντίθετα, αυξήθηκε ελαφρά (6,8%) ο αριθμός 
των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ 
περιτροπής εργασίας μετά από μονομερή από-
φαση του εργοδότη, με βάση την αντίστοιχη 
δυνατότητα που δίνει ο νόμος. Βεβαίως, είναι 
ακόμη νωρίς να κριθεί το αν η αναστροφή της 
τάσης προς την ευέλικτη απασχόληση είναι δε-
δομένη και σταθερή. Σε κάθε περίπτωση, έχει 
δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση και πραγμα-
τικότητα στην αγορά εργασίας και τις εργασι-
ακές σχέσεις, πρωτόγνωρη, έτσι κι αλλιώς, για 
τα τελευταία σαράντα χρόνια τουλάχιστον στη 
χώρα. Γιατί, ακόμη και στην περίπτωση που η 
πλήρης απασχόληση διευρυνθεί εκ νέου στις 
παρούσες συνθήκες (αν δηλαδή συνεχιστεί η 
τάση που καταγράφεται από το ΣΕΠΕ για το 
α΄ εξάμηνο του 2013), αυτό δεν μπορεί να μην 
σχετίζεται με την αισθητή μείωση των μισθών 
της πλήρους απασχόλησης σχεδόν στα επίπεδα 
που κυμαινόταν παλιότερα η μερική απασχό-
ληση (βλ. ύψος σημερινού κατώτατου μισθού). 
Ένα νέο τοπίο έχει δημιουργηθεί στην απασχό-
ληση και, παρότι πολλά εξαρτώνται και από 
αστάθμητους παράγοντες που υπάγονται στη 
συγκυρία της κρίσης, φαίνεται ότι είναι πολύ 
πιθανό να συνοδεύει μόνιμα πλέον την ελλη-
νική αγορά μισθωτής εργασίας, τη δουλειά, το 
βιοτικό επίπεδο, την ίδια τη ζωή των εργαζομέ-
νων της χώρας.

5  ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα – γΕνΙκή 
ΕκΤΙΜήΣή γΙα ΤΟ ζήΤήΜα 
Των ΕυΕλΙκΤων ΜΟΡφων 
αΠαΣχΟλήΣήΣ ΟΠωΣ 
καΤαγΡαφΟνΤαΙ αΠΟ ΤΟ ΣΕΠΕ 
Με βάση τα στοιχεία των ετησίων Εκθέσεων 

Πεπραγμένων του ΣΕΠΕ, διαπιστώνεται η αύ-
ξηση της ευέλικτης εργασίας, με βάση τον χρό-
νο, σε βάρος της πλήρους απασχόλησης στη 
χώρα. Ως κυρίαρχη μορφή ευελιξίας της εργα-
σίας παρουσιάζεται η μερική απασχόληση, η 
οποία διαδίδεται ακόμα περισσότερο στη δι-
άρκεια της κρίσης. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
ωστόσο, παρουσιάζει η εκ περιτροπής εργασία 
για το διάστημα 2007-2012, η οποία αυξάνε-
ται αλματωδώς το 2009 και κυρίως το 2010 και 
συνολικά διπλασιάζεται στο τέλος της εξαετίας 
αναφοράς. Αντίθετα, η μορφή απασχόλησης 
δια της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπη-
ρεσιών μειώνεται διαρκώς στην πορεία κλιμά-
κωσης της κρίσης με τάση να εκμηδενιστεί στο 
τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. Δηλαδή η 
μερική και η εκ περιτροπής εργασία αυξάνεται 
σε βάρος πρωταρχικά της πλήρους απασχόλη-
σης και δευτερογενώς σε βάρος της ευέλικτης 
μορφής απασχόλησης που σχετίζεται με την 
παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Η μερική απασχόληση, που σε μεγάλο βαθ-
μό συγκεντρώνεται στις υπηρεσίες και ιδιαίτε-
ρα στο εμπόριο και τα ξενοδοχεία-εστιατόρια, 
αυξάνεται τόσο εκεί όσο και στους περισσότε-

ΠΙνακαΣ 7

Ποσοστιαία (%) κατανομή των νέων συμβάσεων εργασίας κατά τα έτη 2009-2012

Είδη συμβάσεων 2009 2010 2011 2012

1.Συμβάσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης

79,0% 66,9% 59,7% 55,0%

2.Συμβάσεις εργασίας μερικής 
απασχόλησης

16,7% 26,5% 32,0% 35,4%

3.Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας 4,3% 6,6% 8,1% 9,6%

Πηγή: Εκθέσεις Πεπραγμένων ΣΕΠΕ



106

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ρους κλάδους της οικονομίας, ενώ η πιο μεγάλη 
μείωσή της σε όλη την αναφερόμενη περίοδο 
παρατηρείται στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Η εκ περιτροπής εργασία επίσης αυξάνε-
ται στους περισσότερους κλάδους, ιδιαίτερα 
από το 2009 και μετά, σε μερικούς δε εξ αυ-
τών (εμπόριο, βιομηχανία τροφίμων-ποτών) 
με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ιδιαίτερα κατά το τε-
λευταίο έτος (2012), ενώ μειώνεται σημαντικά 
στην εκπαίδευση.

Η εργασία με σύμβαση παροχής ανεξαρ-
τήτων υπηρεσιών μειώνεται σε όλους τους οι-
κονομικούς κλάδους, με αφετηρία αυτής της 
μείωσης το έτος 2009, όταν δηλαδή ξεδιπλώ-
νονται οι συνέπειες της κρίσης στην ελληνική 
αγορά εργασίας. Δραματική είναι η μείωση 
αυτής της μορφής ευελιξίας στον κλάδο της 
εκπαίδευσης όπου πριν ήταν ιδιαίτερα διαδε-
δομένη. Φαίνεται ότι το είδος αυτό ευελιξίας 
τείνει να εξαλειφθεί στο πλαίσιο της κρίσης.

Σημαντικό είναι το στοιχείο που παρέχουν 
οι Εκθέσεις του ΣΕΠΕ σχετικά με τις μετα-
τροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε 
μερικής και εκ περιτροπής εργασίας για τα 
έτη 2009-2012. Το 2011 φαίνεται ότι ήταν το 
έτος που αυτές οι μετατροπές είχαν περισσό-
τερο μαζικό χαρακτήρα. Εκείνη η μετατροπή 
που φαίνεται να διαδίδεται περισσότερο είναι 
η μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε εκ 
περιτροπής εργασία με μονομερή απόφαση 
του εργοδότη, δίχως δηλαδή συμφωνία με τους 
εργαζόμενους.

Η συνολική κατανομή της εργασίας σε πλή-
ρη και ευέλικτη (με τις μορφές της μερικής και 
της εκ περιτροπής απασχόλησης) αλλάζει ση-
μαντικά στα χρόνια της κρίσης, σε βάρος της 
πρώτης. Το έτος 2012, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΣΕΠΕ για τις νέες προσλήψεις, οι 
νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ήταν 
μειωμένες στο μισό σε σχέση με το 2009, ενώ 
οι νέες συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής 
εργασίας παρουσιάζονται διπλάσιες, τη στιγμή 
που ο συνολικός αριθμός των νέων συμβάσεων 
κάθε είδους είναι μειωμένος κατά 27,6%. Έτσι, 

το 2012 οι νέες συμβάσεις ευέλικτης απασχό-
λησης έτειναν να προσεγγίζουν τον αριθμό των 
συμβάσεων πλήρους εργασίας (45 συμβάσεις 
μερικής και εκ περιτροπής εργασίας έναντι 55 
πλήρους στις 100 νέες συμβάσεις), ανατρέπο-
ντας ριζικά την αναλογία που υπήρχε προ κρί-
σης.

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 
ΣΕΠΕ, που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του 
2013, διαπιστώνεται μια ορισμένη αναστροφή 
αυτής της νεοδημιουργημένης κατάστασης. 
Αφενός καταγράφονται περισσότερες συμβά-
σεις εργασίας γενικώς και αφετέρου παρουσι-
άζεται αυξημένο σε αυτές το μερίδιο της πλή-
ρους απασχόλησης, σε σχέση με το προηγού-
μενο διάστημα. Βεβαίως, το αν αυτό συνιστά 
όντως αναστροφή, μερική έστω, της υφιστά-
μενης κατάστασης, μένει να διευκρινιστεί στο 
αμέσως επόμενο διάστημα και μεσοπρόθεσμα.

Ανεξάρτητα πάντως από τις όποιες απο-
κλίσεις και «ζιγκ-ζαγκ» στην κατανομή των 
μορφών απασχόλησης (εξάλλου η γενική τά-
ση-συνισταμένη αποτελείται ακριβώς από 
αποκλίσεις και παρεκκλίσεις), η εικόνα που 
σχηματίζεται από τη μελέτη των στοιχείων του 
ΣΕΠΕ για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα 
είναι πως αλλάζει ριζικά συνολικά η μορφή της 
αγοράς εργασίας στη χώρα. Βεβαίως είναι κα-
θοριστικός ο παράγοντας της κρίσης που ακό-
μη συνεχίζεται, η αβεβαιότητα και ρευστότητα 
που διαρκώς προκαλεί στην οικονομία και την 
απασχόληση. Η αίσθηση ωστόσο που προκα-
λείται είναι ότι έχει ήδη διαμορφωθεί μια νέα 
πραγματικότητα στις εργασιακές σχέσεις που 
θα τείνει να είναι μόνιμη από δω και στο εξής, 
ακόμη και μετά το ξεπέρασμα της κρίσης. 
Άλλωστε η οικονομική κρίση, σε τελευταία 
ανάλυση, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά «εκλογι-
κευτής» της οικονομικής δραστηριότητας, μια 
προσαρμογή στην αέναη διαδικασία  της όλο 
και πιο διευρυμένης κεφαλαιακής συσσώρευ-
σης, η οποία συνιστά το θεμέλιο του τρόπου με 
βάση τον οποίο κινείται και αναπτύσσεται η 
κοινωνία μας.
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Παναγιώτης κυριακούλιας
Στέλεχος Διεύθυνσης, Ενεργών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων, ΕΙΕΑΔ

1  ΤΟ ΕυΡωΠαΪκΟ ΠλαΙΣΙΟ

Ω ς γνωστόν, οι πολιτικές της Ε.Ε. στα 
πεδία της απασχόλησης, της αγοράς 
εργασίας και των εργασιακών σχέ-

σεων και κατά τη διάρκεια του 2013, εντάσ-
σονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Απασχόληση, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε κατά τα τελευταία έτη 
από τη «Στρατηγική της Λισαβόνας» και τη 
«Στρατηγική για την Ευρώπη 2020».1

Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. συνεχίζουν την 
εκπόνηση και υλοποίηση μέτρων και προγραμ-
μάτων για την προώθηση  των βασικών  κα-
τευθύνσεων  πολιτικής για την ανάσχεση της 
ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, 
όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο σχετικό έγ-
γραφο της Επιτροπής του Απριλίου 2012.2  

Το περιεχόμενο αυτού του «πακέτου απα-
σχόλησης» (Εmployment Package) επικε-
ντρώνεται σε τρεις (3) άξονες: α) την υποστήρι-
ξη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, β) 
την αποκατάσταση της δυναμικής των αγορών 
εργασίας και γ) την ενδυνάμωση της διακυβέρ-
νησης της Ε.Ε. στα θέματα απασχόλησης μέσω 
της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και 
της παρακολούθησης των εθνικών πολιτικών. 

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής, C�M(2010) 2020 τελικό: 
«ΕΥΡΩΠΗ 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρή-
σιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»,  Βρυξέλλες, 
3.3.2010

 http://eur-lex.europ�.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=C�M:2010:2020:FIN:EL:�DF .

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής, C�M(2012) 173 fin�l: 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης» Βρυξέλλες, 18.4.2012.

1.1 ή γενική εικόνα της αγοράς   
εργασίας στην Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια του έτους, δημοσιοποι-
είται η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην 
Ευρώπη.3 

1.1.1  Ανεργία
Στην Έκθεση αναγνωρίζεται η σημαντική 

αύξηση της ανεργίας, το ποσοστό της οποίας 
ανέρχεται στο 12% στην Ευρωζώνη (10,8% 
στην Ε.Ε. – 28), μεγαλύτερο και από τα υψηλό-
τερα ποσοστά που είχαν καταγραφεί το 1993. 

Η εικόνα της απασχόλησης στην Ε.Ε. πα-
ρουσιάζει αρκετά στοιχεία διαφοροποίησης: 
α) συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
στις χώρες του νότου που βιώνουν κρίση χρέ-
ους και οικονομική ύφεση (Ελλάδα, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Κύπρος) και β) σχετικά καλύτερη 
εικόνα απασχόλησης στις χώρες της κεντρικής 
και βόρειας Ευρώπης.

3 Βλ. σχ. Europe�n Commission, (2013),  “L�bour M�rket 
Developments in Europe 2013», Europe�n Economy 
6/2013,     



108

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

Πίνακας 1
Ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε. -28 (2010-2013 μέσο ετήσιο ποσοστό)4

2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-28 9,6 9,6 10,4 10,8

Ε.Ε.-15 9,6 9,6 10,6 11,0

ΕυΡωζωνή 18 10,1 10,1 11,3 12,0

ΒΕλγΙΟ 8,3 7,2 7,6 8,4

ΒΟυλγαΡΙα 10,3 11,3 12,3 13,0

ΤΣΕχΙα 7,3 6,7 7,0 7,0

δανΙα 7,5 7,6 7,5 7,0

γΕΡΜανΙα 7,1 5,9 5,5 5,3

ΕΣθΟνΙα 16,7 12,3 10,0 8,6

ΙΡλανδΙα 13,9 14,7 14,7 13,1

Ελλαδα 12,6 17,7 24,3 27,3

ΙΣΠανΙα 20,1 21,7 25,0 26,4

γαλλΙα 9,3 9,2 9,8 10,3

κΡΟαΤΙα 11,8 13,5 15,9 17,2

ΙΤαλΙα 8,4 8,4 10,7 12,2

κυΠΡΟΣ 6,3 7,9 11,9 15,9

λΕΤΟνΙα 19,5 16,2 15,0 11,9

λΙθΟυανΙα 17,8 15,4 13,4 11,8

λΟυξΕΜΒΟυΡγΟ 4,6 4,8 5,1 5,8

ΟυγγαΡΙα 11,2 10,9 10,9 10,2

ΜαλΤα 6,9 6,5 6,4 6,5

ΟλλανδΙα 4,5 4,4 5,3 6,7

αυΣΤΡΙα 4,4 4,2 4,3 4,9

ΠΟλωνΙα 9,7 9,7 10,1 10,3

ΠΟΡΤΟγαλΙα 12,0 12,9 15,9 16,5

ΡΟυΜανΙα 7,3 7,4 7,0 7,3

ΣλΟΒΕνΙα 7,3 8,2 8,9 10,1

ΣλΟΒακΙα 14,5 13,7 14,0 14,2

φΙνλανδΙα 8,4 7,8 7,7 8,2

ΣΟυήδΙα 8,6 7,8 8,0 8,0

ήνωΜΕνΟ ΒαΣΙλΕΙΟ 7,8 8,0 7,9 7,5

Πηγή: Eurost�t

4 http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu/nui/submitVie�T�bleAction.do 
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Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα πο-
σοστά ανεργίας των νέων, τα οποία καταγρά-
φονται σε ανησυχητικά επίπεδα: α) σε 13 κρά-

τη–μέλη το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερ-
βαίνει το 25%, ενώ β) σε Ελλάδα και Ισπανία 
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι άνω του 50%.

Πίνακας 2 
Ποσοστά ανεργίας νέων κάτω των 25 ετών στην Ε.Ε. -28 (2010-2013 μέσο 

ετήσιο ποσοστό)5

2010 2011 2012 2013

Ε.Ε.-28 21,1 21,4 22,9 23,4

Ε.Ε.-15 20,4 20,6 22,3 22,8

ΕυΡωζωνή -18 21,0 20,8 23,1 23,9

ΒΕλγΙΟ 22,4 18,7 19,8 23,7

ΒΟυλγαΡΙα 21,8 25,0 28,1 28,4

ΤΣΕχΙα 18,3 18,1 19,5 18,9

δανΙα 13,9 14,3 14,0 13,0

γΕΡΜανΙα 9,9 8,6 8,1 7,9

ΕΣθΟνΙα 32,9 22,4 20,9 18,7

ΙΡλανδΙα 27,6 29,1 30,4 26,8

Ελλαδα 32,9 44,4 55,3 58,6

ΙΣΠανΙα 41,6 46,4 53,2 55,7

γαλλΙα 23,3 22,6 24,4 24,8

κΡΟαΤΙα 32,6 36,1 43,0 49,8

ΙΤαλΙα 27,8 29,1 35,3 40,0

κυΠΡΟΣ 16,6 22,4 27,8 38,9

λΕΤΟνΙα 36,2 31,0 28,5 23,2

λΙθΟυανΙα 35,7 32,6 26,7 21,9

λΟυξΕΜΒΟυΡγΟ 15,8 16,4 18,0 17,4

ΟυγγαΡΙα 26,6 26,1 28,1 27,2

ΜαλΤα 13,1 13,8 14,2 13,5

ΟλλανδΙα 8,7 7,6 9,5 11,0

αυΣΤΡΙα 8,8 8,3 8,7 9,2

ΠΟλωνΙα 23,7 25,8 26,5 27,3

ΠΟΡΤΟγαλΙα 27,7 30,1 37,7 37,7

ΡΟυΜανΙα 22,1 23,7 22,7 23,6

ΣλΟΒΕνΙα 14,7 15,7 20,6 21,6

ΣλΟΒακΙα 33,9 33,7 34,0 33,7

φΙνλανδΙα 21,4 20,1 19,0 19,9

ΣΟυήδΙα 24,8 22,8 23,7 23,4

ήνωΜΕνΟ ΒαΣΙλΕΙΟ 19,6 21,1 21,0 20,5

Πηγή: Eurost�t
5 http://epp.eurost�t.ec.europ�.eu/tgm/t�ble.do?t�b=t�ble&plugin=1&l�ngu�ge=en&pcode=tsdec460
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1.1.2 Φτώχεια 

Άλλο σημαντικό στοιχείο της εικόνας της 
αγοράς εργασίας, καταγράφεται στους δεί-
κτες φτώχειας κατά το 2012, καθώς ποσοστό 

άνω του 20% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, 
Κροατία και Ισπανία. 

Πίνακας 3
Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας στην Ε.Ε.-28 (2010-2012)6

2010 2011 2012
E.E.-28 16,5 16,9 17,0
E.E.-15 16,3 16,7 16,8
ΕυΡωζωνή - 18 16,2 16,9 17,0
ΒΕλγΙΟ 14,6 15,3 15,0
ΒΟυλγαΡΙα 20,7 22,2 21,2
ΤΣΕχΙα 9,0 9,8 9,6
δανΙα 13,3 13,0 13,1
γΕΡΜανΙα 15,6 15,8 16,1
ΕΣθΟνΙα 15,8 17,5 17,5
ΙΡλανδΙα 15,2 15,2 ---
Ελλαδα 20,1 21,4 23,1
ΙΣΠανΙα 21,4 22,2 22,2
γαλλΙα 13,3 14,0 14,1
κΡΟαΤΙα 20,5 21,3 20,5
ΙΤαλΙα 18,2 19,6 19,4
κυΠΡΟΣ 15,6 14,8 14,7
λΕΤΟνΙα 20,9 19,0 19,2
λΙθΟυανΙα 20,5 19,2 18,6
λΟυξΕΜΒΟυΡγΟ 14,5 13,6 15,1
ΟυγγαΡΙα 12,3 13,8 14,0
ΜαλΤα 15,5 15,6 15,1
ΟλλανδΙα 10,3 11,0 10,1
αυΣΤΡΙα 12,1 12,6 14,4
ΠΟλωνΙα 17,6 17,7 17,1
ΠΟΡΤΟγαλΙα 17,9 18,0 17,9
ΡΟυΜανΙα 21,1 22,2 22,6
ΣλΟΒΕνΙα 12,7 13,6 13,5
ΣλΟΒακΙα 12,0 13,0 13,2
φΙνλανδΙα 13,1 13,7 13,2
ΣΟυήδΙα 12,9 14,0 14,1
ήνωΜΕνΟ ΒαΣΙλΕΙΟ 17,1 16,2 16,2

Πηγή: Eurost�t

6 http://�ppsso.eurost�t.ec.europ�.eu/nui/sho�.do?d�t�set=ilc_li02&l�ng=en   
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1.1.3 Κόστος εργασίας
Σε ό,τι αφορά το κόστος εργασίας, η έκθεση 

ναι μεν διαπιστώνει αύξηση του μέσου όρου 
του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 1,9% 
το 2012 συνολικά στην Ευρωζώνη, πλην όμως 
αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση 
με το 2011, και επιπρόσθετα καταγράφεται 
σημαντική μείωση στις χώρες με υψηλά ποσο-
στά ανεργίας (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Σλοβενία). Αντίθετα, μικρή  αύξηση κόστους 
εργασίας καταγράφεται σε Βέλγιο, Αυστρία, 
Εσθονία, Φινλανδία και Γερμανία. 

Η ανταπόκριση των κρατών–μελών και 
των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. ως προς την 
αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, 
εκτιμάται ως γενικά θετική και επαρκής από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τις δυσκολίες 
θέσπισης μεταρρυθμίσεων στη βάση των  κα-
τευθυντήριων γραμμών της Ένωσης. 

Ως ιδιαίτερα σημαντικές, κρίνονται οι με-
ταρρυθμίσεις στα πεδία των συστημάτων της 
διαμόρφωσης των μισθών, της προσαρμογής 
τους στα επίπεδα της παραγωγικότητας και 
της στήριξης της απασχόλησης σε Ισπανία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και πιο πρόσφα-
τα στη Γαλλία. Σημαντική πρόοδος καταγρά-
φεται στο σύνολο σχεδόν των κρατών–μελών 
ως προς την εκπόνηση και υλοποίηση ενεργη-
τικών πολιτικών απασχόλησης.

Σε ό,τι δε αφορά, τις παρεμβάσεις της Ε.Ε. 
πέραν της αναβάθμισης διαδικασίας επίβλε-
ψης και εποπτείας των πολιτικών απασχόλη-
σης και αγοράς εργασίας στα κράτη–μέλη, 
κατά το 2013 ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στην υλοποίηση επειγουσών δράσεων για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με πα-
ροχή πρόσθετων χρηματικών κονδυλίων και 
ενδυνάμωση του πλαισίου πολιτικών για τη 
νεολαία, καθώς και την ενδυνάμωση της κοι-
νωνικής διάστασης της ΟΝΕ.    

1.2 Επιμέρους ευρωπαϊκές πολιτικές
Αναλυτικότερα, κατά το 2013 αναπτύσσο-

νται οι εξής επιμέρους πολιτικές απασχόλησης 
σε επίπεδο Ε.Ε.:

1.2.1 Καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων («Εγγύηση για τη νεολαία» 
και «Πρωτοβουλία Απασχόλησης 
Νέων») 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί το 
Νοέμβριο του 2013 με υπόμνημά της,7 την πο-
λιτική της για την  καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων, η οποία λαμβάνει κατά τα τελευταία 
έτη εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις στα κράτη 
μέλη της Ε.Ε.

Υπολογίζεται ότι κατά τον Σεπτέμβριο του 
2013, πάνω από 5,6 εκατ. νέοι κάτω των 25 ετών 
στα 27 κράτη–μέλη της Ε.Ε. είναι άνεργοι, με 
το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή αυτή κα-
τηγορία να ανέρχεται στο 23,5% (24,1% στις 
χώρες της Ευρωζώνης). 

Ταυτόχρονα, καταγράφονται πάνω από 7,5 
εκατ. νέοι ηλικίας 15-24, οι οποίοι ούτε εργά-
ζονται, ούτε σπουδάζουν, ούτε συμμετέχουν 
στην επαγγελματική κατάρτιση (οι λεγόμενοι 
“NEETs” – “not in employment, educ�tion or 
tr�ining”). 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων 
καταγράφονται στην Ελλάδα (57,9%) και  την 
Ισπανία (55,2%), υπερδιπλάσια του μέσου 
ευρωπαϊκού όρου, ενώ στον αντίποδα είναι 
η Γερμανία (7,9%), η Αυστρία (8,7%) και η 
Ολλανδία (9,8%).

Ως κεντρική πολιτική παρέμβαση της 
Ε.Ε. με σκοπό την καταπολέμηση της ανερ-
γίας των νέων, εκπονείται  το λεγόμενο πρό-
γραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία» (Youth 
Gu�r�ntee), του οποίου οι βασικές κατευθυντή-), του οποίου οι βασικές κατευθυντή-
ριες αρχές και δράσεις, υιοθετούνται με από-
φαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών 
στις 22 Απριλίου 2013 ως τμήμα του «Πακέτου 
Απασχόλησης» (Employment ��ck�ge) και 
μετά από σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής8. 

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις εμπει-
ρίες της Αυστρίας και της Φινλανδίας, χώρες 
με ισχυρές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας 
με στόχο την απασχόληση των νέων.   

Στο πλαίσιο της «Εγγύησης για τη νεο-
λαία», θα πρέπει να παρασχεθεί στους νέους 
κάτω των 25 ετών που δεν μπορούν να βρουν 
θέση απασχόλησης,  η δυνατότητα πρακτικής 

7 Βλ. σχ. http://europ�.eu/r�pid/press-rele�se_MEM�-
13-464_en.htm   

8 Βλ. σχ.  http://eur-lex.europ�.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=�J:C:2013:120:0001:0006:EN:�DF 
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άσκησης, μαθητείας ή περαιτέρω εκπαίδευσης 
εντός τεσσάρων μηνών από την αποφοίτησή 
τους από το σχολείο ή από την απώλεια της θέ-
σης εργασίας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, συστήνεται στα κρά-
τη-μέλη η μεταρρύθμιση των λειτουργιών των 
δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης,  με σκο-
πό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 
μέσω συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
επίσης και η μεταρρύθμιση των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με ενίσχυση κύρια του θεσμού της μαθητείας.   

Το Συμβούλιο αποφασίζει τη χρηματοδότη-
ση μέτρων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της 
«Εγγύησης για τη Νεολαία» από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ύψους 10 δισ. Ευρώ 
κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Επιπρόσθετα, η «Εγγύηση για τη νεολαία» 
συμπληρώνεται και από δεύτερο κοινοτι-
κό πρόγραμμα, τη λεγόμενη «Πρωτοβουλία 
Απασχόλησης Νέων» (Youth Employment 
Initi�tive, YEI). 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, θα 
χρηματοδοτηθούν δράσεις και προγράμμα-
τα σε νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (NEETs), ύψους 3 δισ. Ευρώ σε  
περιφέρειες και περιοχές της Ε.Ε. με ποσοστά 
ανεργίας των νέων άνω του 25%. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα κράτη – μέλη, 
πρέπει να υποβάλλουν προς την Ε.Ε. συγκεκρι-
μένα «Σχέδια υλοποίησης  της Εγγύησης 
για τη νεολαία» (Youth Gu�r�ntee 
Implement�tion �l�ns, YGI�s), το αργότερο 
έως την άνοιξη του 2014 (τα δε κράτη–μέλη 
με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων όπως η 
Ελλάδα, έως το Δεκέμβριο του 2013).  

   
1.2.2 Ενδυνάμωση της κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει τον 

Οκτώβριο 2012 αναφορά προς το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο 
«Ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστα-
σης της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης».9

Πρόκειται για μια προσπάθεια της 

Επιτροπής να αναδείξει την αναγκαιότητα 
ανάληψης συλλογικών παρεμβάσεων από τα 
όργανα της Ε.Ε., ώστε να αντιμετωπιστούν, 
κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό, οι 
συνέπειες της ΟΝΕ σε ό,τι αφορά τα ζητήμα-
τα της απασχόλησης και της κοινωνικής συ-
νοχής. 

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την Επιτροπή, 
η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ θα πρέπει να 
ενδυναμωθεί.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα στους εξής τομείς: 

α) στην ενίσχυση της παρακολούθησης των 
δεικτών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής 
με στόχο τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό 
των πολιτικών αυτών, 

β) στην περαιτέρω χρηματοδότηση σχεδίων 
δράσης για την απασχόληση ιδίως των νέων 
και προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελε-
σματικά η κοινωνική δυσαρέσκεια, 

γ) στην εκπόνηση  δράσεων που θα συνδυ-
άζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής των οικο-
νομικών πολιτικών δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και την αναγκαιότητα της κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης, 

δ) την άρση των εμποδίων ως προς την ελεύθε-
ρη διασυνοριακή διακίνηση των εργαζομένων, 

ε) την περαιτέρω ενδυνάμωση του κοινωνι-
κού διαλόγου ως προς την ουσιαστική εμπλοκή 
των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των 
ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών απασχόλη-
σης και κοινωνικών πολιτικών. 

 Για την Επιτροπή κομβικό σημείο των πολι-
τικών απασχόλησης αποτελεί η καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων, με ειδικές δράσεις για 
τους λεγόμενους «NEETs», δηλαδή τους νέους 
που ούτε απασχολούνται, ούτε σπουδάζουν, 
ούτε καταρτίζονται, καθώς και η διευκόλυνση 
της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατι-
κού δυναμικού. 10

Τέλος σημαντική πτυχή της πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ενδυνά-
μωση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ  είναι 
η αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου και η 
ενεργός εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στη 
διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση 
και των οικονομικών πολιτικών (και όχι μόνο 

9 Europe�n Commission (2013), “Strengthening the 
soci�l dimension of the economic �nd monet�ry union”, 
Brussels, 2.10.2013, C�M (2013) 690 provisoire

 (http://ec.europ�.eu/commission_2010-2014/
president/ne�s/�rchives/2013/10/pdf/20131002_1-
emu_en.pdf) 

10 Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής μόνο το 2,6% 
του πληθυσμού της Ε.Ε. έχει μετακινηθεί σε διαφορε-
τικό κράτος –μέλος και λιγότερο από το 4% του εργα-
τικού δυναμικού ανήκουν σε διαφορετική εθνικότητα 
από αυτήν του κράτους –μέλους στο οποίο διαβιούν και 
απασχολούνται. 
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των πολιτικών απασχόλησης και των  κοινωνι-
κών πολιτικών). 

Στην κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή ζητά: 
α) τον καλύτερο δυνατό συντονισμό μεταξύ 

των διαφορετικών οργάνων διαβούλευσης της 
Ε.Ε., όπως για παράδειγμα της διαβούλευσης 
που διεξάγεται στο πλαίσιο του «μακροοικο-
νομικού διαλόγου» (macroeconomic dialogue) 
στον οποίον συμμετέχουν το Συμβούλιο, η 
Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι και της διαβού-
λευσης που διεξάγεται στο πλαίσιο της «τριμε-
ρούς κοινωνικής συνόδου κορυφής» («tripar-tripar-
tite social summit»), 

β) την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού κοι-
νωνικού διαλόγου κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας διαβούλευσης «του ευρωπαϊκού εξαμή-
νου» (European semester process),11 

γ) τη θεσμοθέτηση συνάντησης μεταξύ της 
Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών κοινωνικών 
εταίρων πριν από την υιοθέτηση της «Ετήσιας 
Έκθεσης για την Ανάπτυξη»12 και την περαιτέ-
ρω εμπλοκή τους στη διαδικασία διαμόρφωσης 
της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης, και 

δ) την αναβαθμισμένη παρακολούθηση των 
εξελίξεων στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλο-
γο, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
Εργασιακών Σχέσεων (EIR� – EUR�F�UND). 

1.2.3 Καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ξεκινά διαδικασία διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους με αντικείμενο την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Η δια-
βούλευση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 
154 της Ιδρυτικής Συνθήκης.

Στόχος της Επιτροπής είναι η λήψη περαιτέ-
ρω μέτρων για την καταπολέμηση του φαινο-
μένου, το οποίο υπονομεύει τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020, σύμφωνα με 
τους οποίους το ποσοστό απασχόλησης κατά 
το 2020 θα πρέπει να ανέρχεται στο 75%.

Ως αδήλωτη εργασία νοούνται  «όλες οι αμει-
βόμενες δραστηριότητες που είναι «νόμιμες ως 
προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις 
δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη βεβαί-
ως των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων 
που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη».13 

Η Επιτροπή επισημαίνει τρεις βασικές πτυ-
χές του προβλήματος για τις οποίες απαιτού-
νται παρεμβάσεις: α) την υποβάθμιση των 
συνθηκών εργασίας και τη μη-τήρηση των κα-
νόνων υγείας και ασφάλειας, β) την εισφοροδι-
αφυγή ως προς την κοινωνική ασφάλιση και γ) 
τη φοροδιαφυγή.

Η Επιτροπή αναδεικνύει επίσης και το πρό-
βλημα της ψευδο-αυτοαπασχόλησης, της απα-
σχόλησης δηλαδή εργαζομένων που εμφανίζο-
νται να εργάζονται ως ανεξάρτητοι επαγγελ-
ματίες, ενώ ουσιαστικά παρέχουν εξαρτημένη 
εργασία. 

Για την καταπολέμησή της, η Επιτροπή, 
προτείνει την ανάπτυξη στενότερης συνεργασί-
ας σε επίπεδο Ε.Ε. και επειδή  στα κράτη–μέλη 
εμπλέκονται διαφορετικές αρχές (επιθεωρή-
σεις εργασίας, ασφαλιστικές και φορολογικές 
αρχές ζητείται η ταυτόχρονη εμπλοκή όλων 
των ελεγκτικών μηχανισμών στην καταπολέ-
μηση του φαινομένου, με οποιαδήποτε μορφή 
αποφασιστεί αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Προτείνει: 
α) τη βελτίωση της γνώσης και των μεθόδων 

μέτρησης του φαινομένου, 
β) την ανταλλαγή καλών πρακτικών όχι 

μόνο ως προς την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας αλλά και της πρόληψης, 

γ) τον προσδιορισμό κοινών ευρωπαϊκών 
αρχών για τη διενέργεια ελέγχων, 

δ) ανταλλαγές εμπειρίας ανάμεσα στο προ-
σωπικό των ελεγκτικών αρχών και κοινή εκ-
παίδευση, 

ε) τη διευκόλυνση κοινών δράσεων ως προς 
τους ελέγχους.    

Ως μέσο–εργαλείο για την επίτευξη των 

11 Η διαδικασία διαβούλευσης στην Ε.Ε. γνωστή ως «Ευ-
ρωπαϊκό Εξάμηνο» (Europe�n Semester) είναι η κυκλι-
κή διαδικασία που έχει ως στόχο τον συντονισμό της 
οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά τη δι-
άρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. πρέπει να προσαρμόσουν τις οικονομικές πολιτικές 
και τον προϋπολογισμό τους, στις αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί σε επίπεδο Συμβουλίου.    

12 Η ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη θέτει τις βασικές 
προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. για 
τον επόμενο χρόνο. Ακολούθως η διαδικασία του Ευ-
ρωπαϊκού Εξαμήνου  διασφαλίζει την εφαρμογή  από 
τα κράτη–μέλη της οικονομικής πολιτικής και του προ-
ϋπολογισμού στη βάση των δεσμεύσεων τους από το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μετά και από 
τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

13 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση, «Ενίσχυση 
της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας»< C�M 
(2007), 628 

 (http://eur-lex.europ�.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=C�M:2007:0628:FIN:EL:�DF) 
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παραπάνω, προτείνεται η  δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας με πρωτοβουλία της 
ίδιας της Επιτροπής και η συμμετοχή σε αυτήν 
αντιπροσώπων των κρατών–μελών καθώς και 
άλλων φορέων που εμπλέκονται στο ζήτημα. 

Η διαβούλευση είχε οριστεί να λήξει στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013. 

1.3  Οι εξελίξεις στις εργασιακές 
σχέσεις και στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη 
και στα κράτη–μέλη

1.3.1 Το γενικό πλαίσιο
Οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στην 

Ευρώπη κατά το 2012 αποτυπώνονται στη σχετική 
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδε-
ται ανά διετία14, ενώ οι πλέον τρέχουσες εξελίξεις 
σε ό,τι αφορά το 2013, καταγράφονται σε σημα-
ντικό βαθμό από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Εργασιακών Σχέσεων (Europe�n Industri�l 
Rel�tions �bserv�tory, EIR�).15

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει την 
Ευρώπη έχει επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές 
στους θεσμούς και τις πρακτικές στο πεδίο των 
εργασιακών σχέσεων. 

Κατά τα δύο τελευταία έτη, η κρίση οξύν-
θηκε και από χρηματοπιστωτική εξελίχθηκε 
σε κρίση δημοσίου χρέους, με αποτέλεσμα η 
δημοσιονομική προσαρμογή να αποτελεί πρω-
ταρχικό στόχο των μακροοικονομικών πολιτι-
κών. Οι εθνικές κυβερνήσεις στα περισσότερα 
κράτη-μέλη άρχισαν να επιταχύνουν και να 
εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους με σκοπό 
την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
στον δημόσιο τομέα και την αγορά εργασίας. 

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών δημι-
ουργήθηκε ένα δυσμενές περιβάλλον για τον 
κοινωνικό διάλογο που συνετέλεσε στο να ανα-
πτυχθούν συγκρουσιακά χαρακτηριστικά κατά 
τη διαδικασία διαμόρφωσης των μισθών και 
των εργασιακών σχέσεων εν γένει και ιδίως 
στο δημόσιο τομέα.     

Η Έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 

μπορούν να διακριθούν δύο καταστάσεις στα 
κράτη–μέλη: 

α) η πρώτη αφορά περιορισμένο αριθμό χω-
ρών, στις οποίες εξακολουθεί η μακροχρόνια 
πολιτική αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα 
και της αγοράς εργασίας, ταυτόχρονα όμως 
ακολουθείται μια πιο ισορροπημένη προσέγ-
γιση με αποφυγή των συγκρούσεων και διατή-
ρηση της δυνατότητας εξεύρεσης λύσεων μέσω 
του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών 
συμφωνιών και 

β) η δεύτερη περιλαμβάνει χώρες στις οποί-
ες υλοποιούνται επείγοντα προγράμματα δη-
μοσιονομικής προσαρμογής, όχι μόνο αυτές 
που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το 
ΔΝΤ και την Ε.Ε.  

Ειδικά σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, κατά 
τα τελευταία έτη της κρίσης καταγράφονται σε 
μεγάλο βαθμό συγκρούσεις, διαμαρτυρίες και 
απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς οι πολιτικές 
λιτότητας και περικοπής δαπανών οδηγούν σε 
συρρίκνωση τον δημόσιο τομέα, αλλά και σε 
μεγάλες αλλαγές του υφιστάμενου καθεστώτος 
των εργασιακών σχέσεων.

Η Έκθεση επισημαίνει ότι σε ό,τι αφορά τη 
συλλογική διαπραγμάτευση και τη διαμόρφω-
ση των μισθών στο δημόσιο τομέα, παρατη-
ρούνται δύο κύριες τάσεις: 

α) αποκέντρωση των διαπραγματεύσεων ή 
των διαβουλεύσεων  από το κεντρικό εθνικό 
επίπεδο σε επίπεδο επιμέρους δημοσίων υπη-
ρεσιών ή οργανισμών και 

β) υποκατάσταση των «αυτόματων συστη-
μάτων» των προαγωγών και της υπηρεσιακής 
εξέλιξης των υπαλλήλων με συστήματα αξιο-
λόγησης (ατομικά ή ομαδικά) αποδοτικότητας 
– παραγωγικότητας των υπαλλήλων και των 
υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα και παρά τις σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των κρατών–μελών, παρατηρού-
νται ορισμένες κοινές τάσεις ως αποτέλεσμα 
της κρίσης, όπως η ενίσχυση της μονομερούς, 
εκ μέρους του δημοσίου, λήψης αποφάσεων 
για τη διαμόρφωση των μισθών και των εργα-
σιακών σχέσεων με υποβάθμιση του κοινωνι-
κού διαλόγου και η συνεπαγόμενη υποχώρηση 
της δυνατότητας των συνδικάτων του δημόσι-
ου τομέα ως προς τη (συν)διαμόρφωση των ερ-
γασιακών σχέσεων.  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), 
όπου τα δύο αλλεπάλληλα κύματα διεύρυνσης 
το 2004 και 2007, είχαν ως αποτέλεσμα την 

14 Βλ. σχετικά, Europe�n Commission (2013), Industri�l 
Rel�tions in Europe 2012.

15 Για μια σύντομη καταγραφή των εξελίξεων στις εργασι-
ακές σχέσεις στις χώρες της Ε.Ε. βλ. το Παράρτημα του 
παρόντος κεφαλαίου.
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απόκλιση των συστημάτων των εργασιακών 
σχέσεων εντός της Ε.Ε. Σε σύγκριση με την 
Ε.Ε.-15, οι χώρες της ΚΑΕ χαρακτηρίζονται 
από: α) αδύναμες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα, β) ση-
μαντική απουσία οργάνωσης των επιχειρήσε-
ων σε εργοδοτικές ενώσεις, γ) απουσία παρά-
δοσης διμερών συλλογικών διαπραγματεύσεων 
ειδικά στο κλαδικό επίπεδο, δ) εξαιρετικά χα-
μηλό ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας, ε) σχετικά υψηλό 
βαθμό ύπαρξης τυπικών θεσμών ή οργάνων 
τριμερούς διαβούλευσης ως αντιστάθμισμα της 
έλλειψης συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

1.3.2 Μεταρρυθμίσεις στο εργατικό 
δίκαιο στην Ε.Ε. και στα κράτη-
μέλη

Κατά την ίδια περίοδο, καταγράφεται μια 
εκτεταμένη μεταρρύθμιση της εργατικής νο-
μοθεσίας στα κράτη–μέλη, ως απόρροια της 
εφαρμογής των κατευθύνσεων της Ε.Ε. στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής 2020 και ειδικότερα 
της «ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι νομοθετικές πρω-
τοβουλίες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. στο-
χεύουν στη μεταρρύθμιση των αγορών εργασί-
ας με ενίσχυση των στοιχείων της ευέλικτης 
λειτουργίας με στόχο την καταπολέμηση της 
ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απα-
σχόλησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εστιάζει στην αναθεώρηση της «ενωσιακής νο-
μοθεσίας» με την καθιέρωση ενός νέου νομικού 
πλαισίου  για την απασχόληση, στη νομοθετική 
πρόταση για τη βελτίωση της εφαρμογής της 
Οδηγίας που αναφέρεται απόσπαση των εργα-
ζομένων (posting of �orkers) καθώς και στην 
περαιτέρω αναθεώρηση της Οδηγίας που αφο-
ρά στο χρόνο οργάνωσης της εργασίας. 

Ως προς το ζήτημα της οργάνωσης του χρό-
νου εργασίας επισημαίνεται ότι οι κορυφαίες 
οργανώσεις των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταί-
ρων πραγματοποίησαν διαπραγματεύσεις, χω-
ρίς τελικά να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμ-
φωνίας.16 

1.3.3 Ευρωπαϊκός κοινωνικός 
διάλογος

Στις αρχές του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Διαλόγου και μέσω της  σύγκλησης μιας τρι-
μερούς διάσκεψης με σκοπό την ανταλλαγή 
απόψεων με τα συνδικάτα και τους εργοδότες 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προσπαθεί 
να πραγματοποιήσει πολιτική παρέμβαση στις 
διαδικασίες και στο μισθολογικό περιεχόμενο 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα κρά-
τη–μέλη.

Ειδικότερα, στις 20.12.2012, η Επιτροπή 
(Γ.Δ. Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και 
Κοινωνική Ένταξη), αποστέλλει στους κοινω-
νικούς εταίρους πρόκληση για συνάντηση με 
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων ως προς τις μι-
σθολογικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη17 και ειδι-
κότερα να συζητηθούν «οι οικονομικές, εργα-
σιακές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν οι 
μισθολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη, να υπάρ-
ξει συμβολή στην ενίσχυση της συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων στην ευρωπαϊκή οικο-
νομική διακυβέρνηση και να δοθεί η ευκαιρία 
στα ευρωπαϊκά όργανα να επωφεληθούν από 
τη γνώση των κοινωνικών εταίρων».

Επί της ουσίας, πρόκειται για μια κεντρική 
προσπάθεια της Επιτροπής να παρέμβει στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζο-
μένων και εργοδοτών στα κράτη–μέλη και κυ-
ρίως ως προς το μέρος που αφορά στη διαμόρ-
φωση των μισθών σε εθνικό επίπεδο. 

Στην πρόσκληση της Επιτροπής γίνεται λό-
γος για την αναγκαιότητα συνυπολογισμού 
κατά τον καθορισμό των μισθών των εργα-
ζομένων, των ζητημάτων που αφορούν στην  
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την 
ανεργία αλλά και τον ανα-προσανατολισμό 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην κα-
τεύθυνση της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής 2020. 

Με άλλα λόγια, η Επιτροπή επιδιώκει και 
ζητά από τους κοινωνικούς εταίρους να υπάρ-
ξει «ευθυγράμμιση των συστημάτων διαμόρ-
φωσης των μισθών με τις εξελίξεις της παρα-
γωγικότητας». 

Η πρωτοβουλία αυτή της Επιτροπής συ-

16 Βλ. EIR�, 24.1.2013, “Cross-sector social partners fail 
to agree on working time”:  http://���.eurofound.
europ�.eu/eiro/2012/12/�rticles/eu1212031i.htm

17 Βλ. Europe�n Commission, DG EM�L «Discussion note: 
trip�rtite exch�nge of vie�s on ��ge developments”, 
20.12.2012, στο:  

 (http://���.industri�ll-europe.eu/d�t�b�se/ulo�d/
pdf/EU-W�gediscussion%20note_Signed.pdf)  
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ναντά την έντονη αντίδραση των συνδικάτων 
με πιο χαρακτηριστική αυτή της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη Βιομηχανία 
(IndustriAll Europe), η οποία κατηγορεί την 
Επιτροπή ότι προσπαθεί να παρέμβει στις εθνι-
κές πολιτικές καθορισμού των μισθών και στην 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων.18

Η τριμερής διάσκεψη, πραγματοποιείται 
την 1.2.2013 με τη συμμετοχή περίπου 150 εκ-
προσώπων των κοινωνικών εταίρων και των 
ευρωπαϊκών οργάνων. Από  πλευράς τόσο των 
εργοδοτικών όσο και των εργατικών οργανώσε-
ων, αναπτύσσεται κριτική προς την Επιτροπή 
σε ό,τι αφορά και τη διαδικασία και το περιε-
χόμενο της διάσκεψης και εκδηλώνεται αρνη-
τική άποψη ως προς την οργάνωση παρόμοιων 
συναντήσεων στο μέλλον.19 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχοντας ως στόχο την προώθηση του 
στόχου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε 
ό,τι αφορά την επίτευξη της μετάβασης προς 
την κλιματική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
(περιορισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
ενίσχυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεί-
ωση κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργία νέων 
«πράσινων» θέσεων εργασίας, προσαρμογή 
δεξιοτήτων), επιδιώκει τη «στροφή» του κοι-
νωνικού διαλόγου σε «οικολογικά πρότυπα», 
είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των κοινωνικών 
εταίρων, είτε μετά από πρόσκληση των δημο-
σίων αρχών.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή επιδιώκει και 
ενθαρρύνει την έναρξη, καθιέρωση και ενδυ-
νάμωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου 
στους αναδυόμενους τομείς/κλάδους ενέργειας 
(π.χ. υδροηλεκτρική, φωτοβολταϊκή, αιολική 
ενέργεια, και ενέργεια από βιομάζα), επιδίωξη 
η οποία ωστόσο προϋποθέτει την ενίσχυση των 
προσπαθειών για ίδρυση και λειτουργία αντι-
προσωπευτικών οργανώσεων εργοδοτών και ερ-
γαζομένων, ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου.20

2  ΟΙ ΕξΕλΙξΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡγαΣΙακΕΣ 
ΣχΕΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΣυλλΟγΙκΕΣ 
δΙαΠΡαγΜαΤΕυΣΕΙΣ καΙ ΣΤΟν 
κΟΙνωνΙκΟ δΙαλΟγΟ ΣΤήν 
Ελλαδα καΤα ΤΟ 2013

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο τμήμα αυτό της Ετήσιας Έκθεσης, απο-

τυπώνονται και εξετάζονται οι εξελίξεις στους 
τομείς των εργασιακών σχέσεων, των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού  δι-
αλόγου κατά το 2013, στη χώρα μας γενικά και 
όπως αυτές διαμορφώνονται  μετά από τρία (3) 
και πλέον έτη συνεχούς άσκησης μέτρων και 
πολιτικών που ασκούνται με κυβερνητική πρω-
τοβουλία στο πλαίσιο του Μνημονίου. 

Το 2013 συνεχίζεται  στη χώρα μας η περαι-
τέρω αποδυνάμωση του εθνικού και κλα-
δικού κοινωνικού διαλόγου, ως θεσμικού 
εργαλείου / μηχανισμού διαμόρφωσης των μι-
σθών και των εργασιακών σχέσεων εν γένει. 

Η υποβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου, 
είναι σε σημαντικότατο βαθμό, απόρροια της 
«μονομερούς» και κατά κανόνα χωρίς πρότερη 
επαρκή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταί-
ρους νομοθέτησης εκ μέρους των διαδοχικών 
(μετά το 2010) κυβερνήσεων, νέων κανόνων 
διαμόρφωσης των μισθών και λειτουργίας της 
αγοράς εργασίας στην κατεύθυνση της καθιέ-
ρωσης μιας εκτεταμένης ευελιξίας, με βάση τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και συνεχί-
ζουν να αναλαμβάνονται για τη μεταρρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων του ιδιωτικού τομέα 
απέναντι στην τριμερή εποπτεία (Τρόικα) μέσω 
των επικαιροποιημένων Μνημονίων. 

Η αποδυνάμωση αυτή δεν αφορά μόνο τον 
τριμερή κοινωνικό διάλογο μεταξύ κυβέρνησης 
και κοινωνικών εταίρων, αλλά και τη διμερή 
συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των οργα-
νώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων. 

Η δε συλλογική διαπραγμάτευση για τη νέα 
ΕΓΣΣΕ το 2013 διεξάγεται  στη βάση ενός εντε-
λώς νέου και ριζικά διαφορετικού, σε σχέση με 
το πρόσφατο παρελθόν, οικονομικού, κοινωνι-
κού και θεσμικού πλαισίου, το οποίο εκτός άλ-
λων σηματοδοτεί εντάσεις μεταξύ των κοινωνι-
κών εταίρων, θέτει σε διακινδύνευση το συναι-
νετικό μοντέλο των εργασιακών σχέσεων και 
επαναφέρει συγκρουσιακά χαρακτηριστικά. 

Σε θεσμικό επίπεδο είχε ήδη προηγηθεί από 
τον Νοέμβριο του 2012 η ψήφιση του Ν. 4093/12, 
με τον οποίο επήλθαν σημαντικότατες τροποποι-

18 Βλ. σχετικά, Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου IndustriAll 
Europe, 31.1.2013 στο: http://���.industri�ll-
europe.eu/d�t�b�se/ulo�d/pdf/iA%20press%202%20
2013%20�ositionCommissionDiscussionNoteW�geDe
velopments-en.pdf  

19 Βλ. σχετικά, Europe�n Industri�l Rel�tions �bserv�tory 
(EIR�), 8.4.2013, «Soci�l p�rtners �ssert their collective 
b�rg�ining �utonomy» στο: 

 http://���.eurofound.europ�.eu/eiro/2013/02/
�rticles/eu1302021i.htm

20 Βλ. σχ. Europe�n Commission (2013), Industri�l 
Rel�tions in Europe 2012, σελ, 163-176
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ήσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, με κυ-
ρίαρχη αυτή της καθιέρωσης νέου συστήματος 
διαμόρφωσης των κατωτάτων ορίων των αποδο-
χών των εργαζομένων όλης της χώρας και ταυ-
τόχρονη κατάργηση της καθολικότητας και δε-
σμευτικότητας εφαρμογής της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) τουλά-
χιστον ως προς τους μισθολογικούς όρους αυτής. 
Η  διαδικασία διαμόρφωσης των κατωτάτων μι-
σθών οριστικοποιείται με νέα νομοθετική ρύθμι-
ση που ψηφίζεται εντός του 2013 (Ν. 4144/13). 

2.2  Οι δεσμεύσεις του Μνημονίου 
για το έτος 2013

Ως γνωστόν από το 2010 και μετά, αφότου 
η Ελλάδα εντάχθηκε στο μηχανισμό στήριξης 
του ΔΝΤ και της Ε.Ε., το σύνολο των οικονομι-
κών, χρηματοπιστωτικών και κοινωνικών πο-
λιτικών χαράσσεται και υλοποιείται βάσει δε-
σμευτικών συμφωνιών της Κυβέρνησης  μετά 
από «διαπραγματεύσεις» με την Τρόικα και οι 
οποίες  είναι γνωστές ως Μνημόνιο.  

Οι συμφωνίες αυτές αποτυπώνονται σε τρία 
επιμέρους δεσμευτικά κείμενα, τα οποία επι-
καιροποιούνται κάθε φορά μετά από τις επι-
σκέψεις της Τρόικας για την παρακολούθηση 
της πορείας του ελληνικού προγράμματος και 
περιλαμβάνουν: 

α) το Μνημόνιο Οικονομικών και 
Χρηματοοικονομικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) υπό 
τη μορφή «επιστολής προθέσεων» της ελληνι-
κής κυβέρνησης, 

β) το Μνημόνιο Συνεννόησης στις 
Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής 
Πολιτικής και 

γ) Το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης 
(ΤΜΣ).21

Με βάση τα παραπάνω, οι δεσμεύσεις της 
χώρας ως προς την άσκηση των οικονομικών 
και κοινωνικών της πολιτικών για το 2013, πε-
ριλαμβάνονται και αποτυπώνονται στα επικαι-
ροποιημένα κείμενα που έχουν εκπονηθεί και 
αποσταλεί προς Ε.Ε. και ΔΝΤ με ημερομηνίες: 
21.12.2012, 20.5.2013 και 16.7.2013. 

Στα κείμενα αυτά και ιδιαίτερα στο πλέον 
πρόσφατο επικαιροποιημένο Μνημόνιο της  
16.7.201322  και σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων 
και πολιτικών για την αγορά εργασίας, τις ερ-
γασιακές σχέσεις και τις κοινωνικές πολιτικές 
οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται αφορούν:  

α) τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διαμόρ-
φωσης μισθών, 

β) τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους 
εργασίας, 

γ) τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης, 
την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και 
της παραοικονομίας, 

δ) την περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού 
πλαισίου, 

ε) την καθιέρωση μιας  διαφανούς  εργατι-
κής νομοθεσίας και 

στ)  τη στήριξη των ανέργων.

Ειδικότερα: 
 
Ως προς τη μεταρρύθμιση στο σύστημα της 

διαμόρφωσης των μισθών, η Κυβέρνηση έχο-
ντας ήδη νομοθετήσει ένα γενικότερο πλαίσιο 
από τον Νοέμβριο του 2012 (Ν. 4093/12), δε-
σμεύεται να υιοθετήσει μέχρι τον Ιούλιο του 
2013 ένα νόμο που θα προσδιορίζει τον μηχα-
νισμό λήψης αποφάσεων για το θεσμοθετημέ-
νο κατώτατο μισθό και θα επικρατήσει μετά το 
τέλος του Προγράμματος όταν λήξει το ισχύον 
πάγωμα. Ο νόμος αυτός θα «καθορίζει τη δι-
αδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, άλλους ενδιαφερόμενους και ανεξάρ-
τητους εμπειρογνώμονες, πριν να καθοριστεί ο 
κατώτατος μισθός με Υπουργική Απόφαση με 
τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου». 
Επιπλέον, θα καθορίζει «πώς οι συνθήκες της 
ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα οι προοπτι-
κές ανάπτυξής της, η παραγωγικότητα και τα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας θα συνυπολογί-
ζονται στη διαδικασία των αποφάσεων ώστε 

21 Το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης  (ΤΜΣ) προσ-
διορίζει το πλαίσιο συνεννόησης όσο αφορά τους 
ορισμούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτι-
κούς στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί 
στόχοι), οι οποίοι ορίζονται στους πίνακες του 
Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής 
Πολιτικής. Περιγράφει επίσης τις μεθόδους που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγη-
ση της απόδοσης του προγράμματος καθώς και 
τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στό-
χων. Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να παρέχει  
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο την απαραίτητη πληροφόρηση για την πα-
ρακολούθηση του προγράμματος.

22 Τα πλήρη κείμενα του επικαιροποιημένου Μνη-
μονίου είναι προσβάσιμα (1.11.2013) στον εξής 
διαδικτυακό σύνδεσμο:  http://���.tovim�.gr/
files/1/2013/09/06/) 
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να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της 
προώθησης και της διατήρησης της υψηλής 
απασχόλησης και της μείωσης των υψηλών 
ποσοστών ανεργίας και της διασφάλισης του 
εισοδήματος εργασίας με ισορροπημένο τρό-
πο.» Επίσης υπάρχει κυβερνητική δέσμευση 
για την επανεξέταση της   «υπάρχουσας δο-
μής του συστήματος των κατώτατων μισθών, 
με σκοπό την πιθανή βελτίωση της απλότητας 
και της αποτελεσματικότητάς του ως προς την 
προώθηση της απασχολησιμότητας, την κατα-
πολέμηση της ανεργίας και τη διεύρυνση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας»,  μέχρι το 
Μάρτιο του 2014. 

Ως τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους 
εργασίας,  η  Κυβέρνηση δεσμεύεται μέχρι τον 
Νοέμβριο του 2013 να προχωρήσει στη με-
ταρρύθμιση του συστήματος των κοινωνικών 
εισφορών με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τα 
έσοδα, (μεταξύ άλλων): «με τη διεύρυνση της 
βάσης για τις εισφορές, απλοποιώντας τους κα-
νονισμούς μεταξύ των διαφόρων ταμείων, επι-
κεντρώνοντας στη συλλογή των εισφορών και 
όχι των συνεισπραττόμενων φόρων και μειώ-
νοντας τις μέσες εισφορές κατά 3,9 ποσοστιαί-
ες μονάδες από το τρέχον επίπεδο». Η προβλε-
πόμενη μείωση θα εισαχθεί σταδιακά κατά τα 
έτη 2014, 2015 και 2016. Ως ενδιάμεσα βήματα, 
θα εκπονηθούν μελέτες πιθανών αλλαγών στο 
σύστημα κοινωνικών εισφορών και θα προτα-
θούν σχέδια δράσης μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2013. Επίσης υπάρχει δέσμευση για εκπόνηση 
μελετών για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα 
του πρώτου πυλώνα ασφάλισης (δηλ. κύρια 
σύνταξη)   και θα παρουσιάσει εναλλακτικές 
προτάσεις για τη μείωση των κοινωνικών ει-
σφορών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013. Βάσει 
των μελετών για τα συνταξιοδοτικά προγράμ-
ματα του πρώτου πυλώνα, και σε συνδυασμό 
με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των κοι-
νωνικών εισφορών, η κυβέρνηση δεσμεύεται 
να προχωρήσει στη μείωση των παραπάνω 
εισφορών, ιδίως σε όσες περιπτώσεις κρίνο-
νται ιδιαίτερα υψηλές, και θα προσαρμόσει τα 
οφέλη με έναν δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. 

Ως προς τη μείωση του κόστους συμμόρ-
φωσης, της καταπολέμησης της αδήλωτης ερ-
γασίας και της παραοικονομίας, η Κυβέρνηση 
αναλαμβάνει τη δέσμευση να  εντείνει την 
προσπάθεια κατά της αδήλωτης εργασίας 
και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στον πυρή-

να των αλλαγών αυτών, θα είναι: α) «η θέσπι-
ση προτεραιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας και η ενίσχυση του εντοπισμού των 
πιο σοβαρών περιπτώσεων παραβάσεων της 
εργατικής νομοθεσίας» (Συνεχής υποχρέωση), 
β) η αναθεώρηση των κυρώσεων για  τις πα-
ραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι τον 
Ιούλιο του 2013 και γ) ο εξορθολογισμός του 
συστήματος αναφοράς των εργοδοτών και των 
εργαζομένων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013.  

Ως προς την περαιτέρω μεταρρύθμιση της 
εργατικής νομοθεσίας και με στόχο την προ-
σέλκυση επενδύσεων, την υποστήριξη της δη-
μιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, 
η κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση εκ-
πόνησης μελέτης – συγκριτικής επισκόπησης 
(η οποία θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης 
στην επόμενη αξιολόγηση της Τρόικας) με 
αντικείμενο τη νομοθεσία  για την προσωρινή 
απασχόληση στην Ελλάδα, το πεδίο εφαρμο-
γής των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης 
και τους κανόνες και τις διαδικασίες ομαδι-
κών  απολύσεων, σε σχέση με ό,τι ισχύει στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Με βάση τη με-
λέτη αυτή, θα προσδιοριστούν οι κατάλληλες 
και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να 
υπάρξει  εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτι-
κές της Ε.Ε. Στη βάση αυτή, θα προετοιμαστεί 
σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
ένα προσχέδιο μεταρρυθμίσεων μέχρι το τέλος 
Νοεμβρίου και η τελική υλοποίηση θα γίνει μέ-
χρι το τέλος του 2013. Τέλος και σε ό,τι αφορά 
την εργατική νομοθεσία, η κυβέρνηση αναλαμ-
βάνει την υποχρέωση για τη διευκόλυνση της 
ερμηνείας, τη μείωση του κόστους συμμόρφω-
σης με αυτήν και την αύξηση της δυνατότητας 
εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, μέσα 
από την Κωδικοποίηση μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2013 όλης της υπάρχουσας νομοθεσίας που 
αφορά τις εργασιακές   σχέσεις σε ένα «μονα-
δικό Εργατικό Κώδικα». 

Ως προς τη στήριξη των ανέργων, η 
Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιταχύνει τις προ-
σπάθειες με στόχο να  αποτρέψει το γεγονός 
ότι η ανεργία θα  τείνει να γίνει μόνιμη και να 
λάβει μέτρα, εστιάζοντας: «α) στην ενίσχυση 
της ενσωμάτωσης των μακροχρόνια ανέργων 
και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην 
αγορά εργασίας, β) στη μείωση των αναντιστοι-
χιών στην αγορά εργασίας και στη διευκόλυν-
ση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ 
επαγγελμάτων και τομέων με τη βελτίωση των 
πολιτικών κατάρτισης και στην υποστήριξη 
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της απασχολησιμότητας των μη προνομιούχων 
ομάδων, γ) στη στόχευση τμημάτων του πλη-
θυσμού με μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη ει-
σοδήματος και χωρίς δικαίωμα για κοινωνικές 
μεταβιβάσεις και στην τόνωση της κοινωνικής 
οικονομίας». Η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιδι-
ώξει να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στον μεγα-
λύτερο δυνατό βαθμό, καθώς και να «βελτιώ-
σει την ικανότητά της να αξιολογεί τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και να διενεργεί αξιολό-
γηση των πολιτικών βάσει στοιχείων, ώστε να 
ενισχύσει το σχεδιασμό, την παρακολούθηση 
και το συντονισμό των πολιτικών της αγοράς 
εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών».

Σε σχέση με τα παραπάνω και  προκειμένου 
η Κυβέρνηση να παράσχει στήριξη στις πολι-
τικές της αγοράς εργασίας, δεσμεύτηκε στην 
υιοθέτηση ενός αναλυτικού Σχεδίου  Δράσης, 
το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί  μέχρι το 
τέλος του 2013, που περιλαμβάνει:  

Τη διεύρυνση βραχυχρόνιων προγραμ-•	
μάτων απασχόλησης στο δημόσιο και 
τους ΟΤΑ, που θα αφορούν 50.000 
άτομα σε νοικοκυριά χωρίς κανένα ερ-
γαζόμενο,  μακροχρόνια ανέργους και 
νέους που δεν είναι στην εκπαίδευση, 
στην απασχόληση ή στην κατάρτιση, 
ως μέτρο έκτακτης και προσωρινής φύ-
σεως, όσο η ζήτηση εργασίας παραμέ-
νει χαμηλή.    
Την προώθηση και έναρξη εφαρμο-•	
γής προγραμμάτων  απασχόλησης των 
νέων μέσω της «επιταγής εισόδου στην 
αγορά εργασίας» (voucher)
Τη στήριξη αντιστοίχησης εργασίας με-•	
ταξύ ανέργων και εν δυνάμει εργοδο-
τών και τη δραστηριοποίηση των ανέρ-
γων μέσω της αναμόρφωσης του ΟΑΕΔ 
και μεταξύ άλλων με τη δημιουργία συ-
νεργασιών που θα παράσχουν ποιοτική 
κατάρτιση, καθοδήγηση και υπηρεσίες 
απασχόλησης. 
Τη βελτίωση και την επέκταση μεσο-•	
πρόθεσμα,  των προγραμμάτων μαθη-
τείας και επαγγελματικής κατάρτισης 
και την ενδυνάμωση της σύνδεσής 
τους με τις ανάγκες της αγοράς εργα-
σίας και τους εν δυνάμει εργοδότες. Η 
Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εκπονήσει  
ένα σχέδιο για το πώς θα επιτευχθούν 
αυτοί οι στόχοι με συγκεκριμένα μέτρα 
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.  

Την έκδοση Πράσινης Βίβλου  για την •	
κοινωνική προστασία και πολιτική με 
σκοπό να αυξήσει την αποτελεσματικό-
τητα των προγραμμάτων στήριξης του 
εισοδήματος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2013.
Την (πιλοτική σε πρώτη φάση) καθιέρω-•	
ση ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημέ-
νου εισοδήματος, το οποίο θα στοχεύει 
στους φτωχούς, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων, ώστε να με-
τριάσει τη φτώχεια και να προλάβει την 
υποβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώ-
πινου κεφαλαίου (πιλοτική φάση μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2014 το αργότερο και 
εθνική έναρξη μέχρι το 2015).  
Την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για •	
την πρόσβαση των ανασφάλιστων πο-
λιτών στην ασφάλιση υγείας, σε συνερ-
γασία με ξένους εμπειρογνώμονες με 
ορίζοντα υλοποίησης το 2013). 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αρκετές από τις 
δράσεις απασχόλησης για τις οποίες είχε ανα-
ληφθεί η δέσμευση υλοποίησής τους εντός του 
2013, θα υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρό-
νο, εξαιτίας και των προβλημάτων που συνά-
ντησε η συνολική καθυστέρηση της διαπραγ-
μάτευσης της κυβέρνησης με την Τρόικα στα 
πιο «ακανθώδη» ζητήματα (μείωση ασφαλι-
στικών εισφορών εργοδοτών, ομαδικές απολύ-
σεις, συνταξιοδοτικό κ.λπ.). 

2.3 Εξελίξεις στην εργατική 
νομοθεσία κατά το έτος 2013    

2.3.1 Οριστικοποίηση του νέου 
μηχανισμού διαμόρφωσης του 
κατώτατου μισθού (Ν. 4172/2013)

Η Κυβέρνηση τελικώς επιλέγει τη νομοθε-
τική οδό προκειμένου να οριστικοποιήσει τον 
τρόπο - μηχανισμό διαμόρφωσης των κατώτα-
των μισθών και ημερομισθίων των εργαζομέ-
νων όλης της χώρας. Οι νέες διατάξεις περιέ-
χονται στο άρθρο 103 του Ν. 4172/201323 που 
ψηφίζεται τον Ιούλιο του 2013 και προβλέπουν 
τα εξής:    

23 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α/167/23.7.2013), Φορολογία 
Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και Ν. 4127/2013 και άλ-
λες διατάξεις. 
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α) Ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός πλή-
ρους απασχόλησης  για τους υπαλλήλους και το 
κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες 
όλης της χώρας, αφορά όλους τους εργαζόμε-
νους για τους οποίους η αμοιβή δεν ρυθμίζεται 
από συλλογική σύμβαση εργασίας. 

β) Ατομικές και συλλογικές συμβάσεις ερ-
γασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν 
μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο 
πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το 
νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και 
ημερομίσθιο ή από την αντίστοιχη προκύπτου-
σα  αναλογία  για τις συμβάσεις μερικής απα-
σχόλησης. 

γ) Η νέα διαδικασία − μηχανισμός διαμόρ-
φωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου 
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομι-
σθίου τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα 
Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι 
πριν από την 1.1.2017. 

δ) Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου 
μισθού  θα καθορίζεται αφού θα λαμβάνεται 
υπόψη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 
και οι προοπτικές της για ανάπτυξη από την 
άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και 
της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, 
του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων 
και μισθών. 

ε) Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει την οριστική 
απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού  
και του κατώτατου ημερομισθίου, μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου 
και αφού προηγουμένως έχει ακολουθηθεί η 
παρακάτω διαδικασία. 

διαδικασία διαβούλευσης
α) Για τον ορισμό του νομοθετημένου 

κατώτατου μισθού θα διεξάγεται διαβούλευ-
ση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της 
Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική 
υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, 
ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπει-
ρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και ιδίως 
οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής 
καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντο-
νισμό από επιτροπή που ορίζεται στην παραγρ. 
5 του άρθρου 103 του νόμου. 

β)  Οι κοινωνικοί εταίροι που θα  μετέχουν 
στη διαβούλευση είναι: (i) εκ μέρους των ερ-
γαζομένων η ΓΣΕΕ και άλλες  δευτεροβάθ-
μιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (κλαδικές 
ή ομοιοεπαγγελματικές), που εκπροσωπούν 

εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό 
επίπεδο που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και 
καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της 
διαβούλευσης, (ii) εκ μέρους των οργανώσεων 
των εργοδοτικών οργανώσεων ευρείας εκπρο-
σώπησης, μεταξύ των οποίων, ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ, 
ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων) και άλλες εργοδοτικές οργανώ-
σεις που προτείνονται από αυτούς και καλού-
νται από την Επιτροπή Συντονισμού της δια-
βούλευσης.

γ) Η διαβούλευση θα συντονίζεται από 
τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο, ένα πρό-
σωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού 
Οικονομικών και ένα πρόσωπο κύρους ως εκ-
πρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη γραμματειακή 
υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ.. 

 Έργο της Επιτροπής Συντονισμού της δια-
βούλευσης θα είναι: 

Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης εντός 
του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 
κάθε έτους προς εξειδικευμένους επιστημο-
νικούς - ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, 
μεταξύ των οποίων θα είναι: η Τράπεζα της 
Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ, ο  ΟΑΕΔ, το ΙΝΕ−ΓΣΕΕ, 
το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, το ΙΜΕ –ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΟΒΕ, 
το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το ΚΕΠΕ, 
ο ΟΜΕΔ με σκοπό τη σύνταξη  έκθεσης  προς 
υποβολή έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, για 
την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου 
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτι-
μήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαι-
ρες οικονομικές συνθήκες, 

Ο σχηματισμός φακέλου με τις ανωτέρω 
εκθέσεις των επιστημονικών φορέων και των 
παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου 
μισθού και ημερομισθίου και η αποστολή του 
φακέλου προς τους εκπροσώπους των κοινω-
νικών εταίρων, για τη διατύπωση γνώμης τους, 
με υποβολή υπομνήματος και της (κατά την 
κρίση τους) τεκμηρίωσης για την αναπροσαρ-
μογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου 
μισθού και ημερομισθίου,

Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκ-
μηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου προς τους 
λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταί-
ρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευ-
ση, το αργότερο μέχρι τη 15η Απριλίου κάθε 
έτους σε σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή 
του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώ-
τατου μισθού και ημερομισθίου,
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Η διαβίβαση όλων των παραπάνω υπομνη-
μάτων και της τεκμηρίωσης των οργανώσεων, 
καθώς και η έκθεση των  επιστημονικών φορέ-
ων το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε 
έτους, στο ΚΕΠΕ με σκοπό την εκπόνηση από 
αυτό Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, σε 
συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από 
πέντε (5) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε 
θέματα οικονομίας και κυρίως οικονομίας της 
εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και ερ-
γασιακών σχέσεων, που ορίζονται δύο (2) από 
αυτούς από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) από τον 
Υπουργό Οικονομικών και ένας (1) από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
με κοινή απόφασή τους. Ο ορισμός της επι-
τροπής έχει διάρκεια τρία (3) έτη. Το Σχέδιο 
Πορίσματος Διαβούλευσης σχετικά με τις δυ-
νατότητες προσαρμογής του νομοθετημένου 
κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερο-
μισθίου θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη συστη-
ματική καταγραφή των προτάσεων των δια-
βουλευομένων κοινωνικών εταίρων, τα σημεία 
συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς την κα-
τάσταση της ελληνικής οικονομίας και της αγο-
ράς εργασίας καθώς και τους παράγοντες που 
επιδρούν στον καθορισμό του προτεινόμενου 
νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερο-
μισθίου.  

Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης 
ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η 
Μαΐου κάθε έτους και διαβιβάζεται αμελλητί 
στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευ-
σης,  προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας και  υποβάλλεται στον Υπουργό 
Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης 
καθώς και όλες οι εκθέσεις, τα υπομνήματα και 
κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης που 
αφορά την ανωτέρω διαδικασία δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του 
μηνός Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγεί-
ται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο 
μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομί-
σθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη 
το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλή-
θηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδι-
κασία και εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση. 

2.3.2  Νέες εργασιακές ρυθμίσεις με το Ν. 
4144/2013

Κατά τη διάρκεια του έτους επέρχονται νέες 
επιμέρους αλλαγές στα εργασιακά θέματα με 
τη ψήφιση του Ν. 4144/2013,24 οι σημαντικότε-
ρες εκ των οποίων είναι: 

Καθιέρωση του συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» •	
που αφορά τη σύζευξη των πληροφο-
ριακών συστημάτων των Υπουργείων 
Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών 
για τον έλεγχο των δικαιούχων συντάξε-
ων,
Δυνατότητα διενέργειας ελέγχων τή-•	
ρησης της εργατικής και ασφαλιστι-
κής νομοθεσίας από την Υπηρεσία της 
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) 
και η θεσμοθέτηση της συνεργασίας της  
με το ΣΕΠΕ και την ΕΥΠΕΑ (Ειδική 
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλισμένων ΙΚΑ) 
και με σκοπό την ενίσχυση των ελεγκτι-
κών μηχανισμών και την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας,  
Αυξημένες κυρώσεις  σε περιπτώσεις •	
παράνομης απασχόλησης επιδοτούμε-
νου ανέργου,
Τροποποιήσεις ως προς τις διαδικασίες •	
ανάθεσης εργολαβικού έργου σε εται-
ρείες καθαρισμού και φύλαξης από φο-
ρείς του Δημοσίου,
Τροποποίηση της διαδικασίας επίλυσης •	
εργατικών διαφορών από την αρμόδια 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, με 
τη διάκριση της συμφιλιωτικής διαδι-
κασίας  από τη διαδικασία επίλυσης των 
εργατικών διαφορών. Στην πρώτη δια-
δικασία, η προσέλευση των μερών είναι 
προαιρετική, ενώ στη δεύτερη η προ-
σέλευση των μερών και η προσκόμιση 
των αιτούμενων (από την Επιθεώρηση 
Εργασίας) στοιχείων είναι υποχρεωτι-
κή και τυχόν παραβίαση της σχετικής 

24 Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’/88/18.4.2013), Αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας
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υποχρέωσης, επισύρει διοικητικές κυ-
ρώσεις. Επιπλέον, στη συμφιλιωτική 
διαδικασία δεν μπορεί να προσφύγει 
μεμονωμένος εργαζόμενος, παρά μόνο 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομέ-
νων ή οργανώσεις εργοδοτών ή ο ίδιος 
ο εργοδότης. 
Μείωση του κατώτατου ορίου  της κλί-•	
μακας επιβολής διοικητικών προστίμων 
που επιβάλλονται σε περίπτωση παρα-
βίασης της εργατικής νομοθεσίας από 
το ποσό των 500 € στο ποσόν των 300 
€, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις, όταν διαπιστώνεται 
κίνδυνος για τη ζωή ή την αρτιμέλεια 
των εργαζομένων, να επιβάλλεται προ-
σωρινή διακοπή της λειτουργίας της 
επιχείρησης χωρίς να είναι απαραίτητη 
η πρόσκληση του εργοδότη για παροχή 
εγγράφων εξηγήσεων. 
Τροποποίηση διατάξεων για το εργό-•	
σημο με επαναπροσδιορισμό των ειδι-
κοτήτων  του απασχολούμενου προσω-
πικού που αμείβεται με το εργόσημο, 
αύξηση του ποσοστού των κρατήσεων 
για ασφαλιστικές εισφορές από 20% σε 
25% και θέσπιση 25 ημερών ασφάλισης 
ανά ημερολογιακό μήνα ή 300 ανά έτος 
(αντί για 30 ημέρες ασφάλισης και 360 
αντίστοιχα που ίσχυε προηγουμένως). 
Δημιουργία ενός  Ενιαίου Λογαριασμού •	
για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 
(ΕΛΕΚΠ), με την ένταξη σε αυτόν του 
προϋπάρχοντος «Λογαριασμού για την 
Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ), καθώς και της ει-
σφοράς 1,35% που βαρύνει τους εργαζό-
μενους (πρώην εισφορές υπέρ ΟΕΚ και 
ΟΕΕ). Για τη λειτουργία του ΕΛΕΚΠ συ-
γκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο του ΟΑΕΔ, εκπροσώπους 
των κοινωνικών εταίρων και δύο εμπει-
ρογνώμονες που ορίζει το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.   

2.3.3 Αναγνώριση του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως θεσμικού 
κοινωνικού εταίρου

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
αναγνωρίζεται με νομοθετική διάταξη (άρθρο 
37 του Ν. 4144/2013) ως ισότιμος θεσμικός κοι-
νωνικός εταίρος. Εφεξής, ο ΣΕΤΕ θα συμμετέχει 
με εκπρόσωπό του σε όλα τα διοικητικά συμβού-
λια, συλλογικά όργανα και εκπροσωπήσεις της 
χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό, όπου προ-
βλέπεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

Κατά συνέπεια, ο ΣΕΤΕ καθίσταται κοινω-
νικός εταίρος και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
διαβούλευσης για τον καθορισμό του νομοθετι-
κά οριζόμενου κατώτατου μισθού αλλά και ανα-
γνωρισμένη εργοδοτική ένωση εθνικού επιπέδου 
που συμμετέχει στη συλλογική διαπραγμάτευση 
και  συμβάλλεται στη σύναψη της ΕΓΣΣΕ. 

Σε όλα τα συλλογικά όργανα στα οποία η εκ-
προσώπηση των κοινωνικών εταίρων των ερ-
γοδοτών δεν προβλέπεται να γίνεται από κοι-
νού, προστίθεται αντίστοιχα ένας εκπρόσωπος 
του ΣΕΤΕ και ένας εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ. Για 
τη διεύρυνση των συλλογικών οργάνων απαι-
τείται έκδοση υπουργικής απόφασης. 

2.3.4 Καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας

Ιδιαίτερη μνεία σε ό,τι αφορά την καταπο-
λέμηση της αδήλωτης εργασίας, πρέπει να γίνει 
στα αποτελέσματα του ειδικού επιχειρησιακού 
σχεδίου δράσης με την ονομασία «ΑΡΤΕΜΙΣ», 
το οποίο εκπονείται από το Υπουργείο Εργασίας 
κατά τη διάρκεια του 2013 και αρχίζει να υλο-
ποιείται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
του Υπουργείου από το Σεπτέμβριο του 2013.

Η αποτελεσματική καταπολέμηση του φαι-
νομένου συνιστά -εκτός άλλων- και υποχρέωση 
της χώρας προς τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις 
και πολιτικές για την ενίσχυση απασχόλησης.   

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα παρουσιάζει, με-
ταξύ των χωρών της Ε.Ε.,  διαχρονικά ένα από 
τα υψηλότερα ποσοστά αδήλωτης και ανασφά-
λιστης εργασίας, τα οποία κυμαίνονται κατά τα 
τελευταία 2 έτη άνω του 30%, με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν δυσμενείς και πολυδιάστατες επι-
πτώσεις ως προς τη λειτουργία της αγοράς ερ-
γασίας και της οικονομίας. 
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Πίνακας 4
Ποσοστά (%) ανασφάλιστης – αδήλωτης εργασίας 2010-2012, έλεγχοι ΣΕΠΕ

ΕΤΟΣ
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ελέχθησαν
Αριθμός εργαζομένων

Ποσοστό (5) 
ανασφάλιστων

2012 19.083 60.796 36,2%

2011 20.246 66.615 30,0%

2010 27.538 77.766 25,0%
Πηγή: ΣΕΠΕ, Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων 2012

Η αδήλωτη εργασία ακυρώνει τα δικαιώ-
ματα και την προστασία των εργαζομένων, 
αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα και τα έσο-
δα των ασφαλιστικών ταμείων υπονομεύοντας 
την χρηματοδοτική τους επάρκεια, νοθεύει τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων  και  
λειτουργεί ενάντια σε κάθε αναπτυξιακή προ-
οπτική. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας 
προχωρά στην έκδοση σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης,25 με την οποία αυστηροποιούνται 
τα πρόστιμα στους εργοδότες που απασχολούν 
αδήλωτους εργαζόμενους. Παράλληλα εκπο-
νείται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης κα-
ταπολέμησης της αδήλωτης και ανασφάλιστης 
εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλε-
κόμενων ελεγκτικών φορέων του Υπουργείου 
(ΣΕΠΕ, ΕΥΠΕΑ) και τη διενέργεια εστιασμέ-
νων ελέγχων σε όλη τη χώρα. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση: 

α) Ο Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή 
Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη 
αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα 
προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, 
επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο), κατά 
δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρό-
σκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως εξής. 

γ) ως προς το επιβαλλόμενο πρόστιμο, υπο-
λογίζεται ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος 
μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία 
προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοχτώ μήνες ερ-
γασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - υπάλ-
ληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο 
ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριε-
τία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) 
ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμε-
νο - εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή 
διάκριση που θεσπίζει ο Ν. 4093/2012. 

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμε-
νο επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα: 

25 Βλ. σχετικά Απόφαση Υπουργού Εργασίας Υπ. αριθμ. 
27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β’/23.8.2013), «Επι-
βολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυ-
όμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά 
δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.»  

Πίνακας 5
Διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) για αδήλωτη εργασία

Μισθός  Επί Μήνες Εργασίας
Επιβαλλόμενο 

Πρόστιμο
Για υπάλληλο ηλικίας άνω 
των 25 ετών

586,08 18 10.549,44 €

Για υπάλληλο ηλικίας κάτω 
των 25 ετών

510,95 18 9.197,10 €

Ημερομίσθιο
Επί Ημέρες 
Εργασίας 

Επιβαλλόμενο 
Πρόστιμο

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας  
άνω των 25 ετών

26,18 403 10.550,54 €

Για εργατοτεχνίτη ηλικίας 
κάτω των 25 ετών

22,83 403 9.200,49  €
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γ) Σε περίπτωση  υποτροπής της επιχεί-
ρησης / εργοδότη για την παραπάνω παρά-
βαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρη-
ματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική 
διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης πα-
ραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημά-
των ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμε-
τάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η πα-
ράβαση, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα  
στον Ν. 3996/2011 (άρθρα 23 και 24).   

Οι έλεγχοι διενεργούνται από μικτά κλι-
μάκια επιθεωρητών εργασιακών σχέσεων και 
επιθεωρητών ασφάλειας και υγείας του ΣΕΠΕ 
και σε ορισμένες περιπτώσεις με τη συνδρομή 
της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης 
(ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ. Οι έλεγχοι είναι στοχευμέ-
νοι σε κλάδους και επιχειρήσεις υψηλής παρα-

βατικότητας (επισιτισμός, λιανικό εμπόριο, κα-
θαριότητα, κατασκευές, υπηρεσίες ασφαλείας, 
βιομηχανία τροφίμων).  

Τον Νοέμβριο 2013, το ΣΕΠΕ δημοσιοποιεί 
τον πρώτο απολογισμό δράσης κατ΄ εφαρμο-
γή της Υπουργικής Απόφασης, ο οποίος αφορά 
την περίοδο 15.9-31.10.2013 και περιέχει ενδι-
αφέροντα στοιχεία. 

Κατά το διάστημα αυτό, διενεργούνται έλεγ-
χοι σε 3.391 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 371 
(ποσοστό 9,44%) βρέθηκαν να απασχολούν 
αδήλωτους εργαζόμενους. Στις επιχειρήσεις του 
δείγματος ελέγχου απασχολούνται 18.974 ερ-
γαζόμενοι, εκ των οποίων 583 (ποσοστό 3,07%) 
εντοπίστηκαν να είναι αδήλωτοι. Τα δε πρόστι-
μα που επεβλήθησαν αποκλειστικά για την αδή-
λωτη εργασία, ανέρχονται στα 5.967.319 Ευρώ. 

Πίνακας 6
Αριθμός επιχειρήσεων και εργαζομένων με αδήλωτη εργασία, 15.9-31.10.2013

Περίοδος

Αριθμός
Ελεγχθει-

σών
Επιχειρή-

σεων

Αριθμός
Επιχειρή-

σεων
με αδήλω-

τους
εργαζόμε-

νους

Ποσοστό 
%

Παραβα-
τικών

Επιχειρή-
σεων

Αριθμός
Εργαζο-
μένων

Αριθμός
Αδήλωτων
Εργαζομέ-

νων

Ποσοστό % 
αδήλωτων 

εργαζομένων 
σε σχέση 

με το 
σύνολο των 

εργαζομένων

Ποσά 
προστίμων 

σε €

Από 
15/9/13 

έως 
31/10/13

3.931 371 9,44 18.974 583 3,07 5.967.319

Πηγή: ΣΕΠΕ, Απολογισμός Δράσης κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 27397/122/19.8.2013 για την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, Περίοδος 15.9-31.10.2013

Τέλος, αξίζει να επισημανθούν και τα εξής:
α) Από τους 583 συνολικά εργαζόμενους 

που απασχολούνταν  αδήλωτοι στις επιχει-
ρήσεις που ελέγχθηκαν, οι άνδρες καταλαμ-
βάνουν ποσοστό 57,81%, ενώ οι γυναίκες 
42,19%. Το μερίδιο των αδήλωτων ανδρών ερ-
γαζομένων σε σχέση με το σύνολο των ανδρών 
εργαζομένων αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,34%, 
ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των αδήλωτων γυ-
ναικών καταλαμβάνει ποσοστό 2,77%.

β) Από τους 18.974 εργαζόμενους που απα-
σχολούνταν συνολικά στις επιχειρήσεις που 
ελέγχθηκαν, οι 16.499 είναι ημεδαποί, (ποσο-
στό 86,95%), ενώ οι 2.475 αλλοδαποί (ποσο-
στό 13,05%). Το ποσοστό των αδήλωτων ημε-
δαπών εργαζομένων, σε σχέση με το σύνολο 

των ημεδαπών εργαζομένων είναι 2,67%, ενώ 
αντίστοιχα το ποσοστό των αδήλωτων αλλο-
δαπών εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο 
των αλλοδαπών εργαζομένων είναι 5,78%. Οι 
αδήλωτοι ημεδαποί εργαζόμενοι στο σύνο-
λο των αδήλωτων εργαζομένων αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 75,47%, ενώ οι αδήλωτοι αλλο-
δαποί εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 
24,53%.

Ως πρώτο συμπέρασμα από τα παραπάνω, 
εξάγεται ότι η αυστηροποίηση των προστίμων 
για αδήλωτη εργασία, σε εξαιρετικά υψηλά 
επίπεδα (στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού 
ή στα 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο), 
την καθιστά ασύμφορη και ριψοκίνδυνη πρα-
κτική για τους  εργοδότες. 
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2.4 Οι εξελίξεις στις εθνικές 
συλλογικές διαπραγματεύσεις 
για την υπογραφή νέας ΕγΣΣΕ  

Το 2013 σηματοδοτείται από σημαντικές 
εξελίξεις και αναταράξεις στις σχέσεις των 
κοινωνικών εταίρων σε ό,τι αφορά τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, οι οποίες και διαμορφώνονται μέσα 
στο νέο ασφυκτικό πλαίσιο,  που έχει ήδη θέσει 
το νομοθετικό πλαίσιο με τον περιορισμό του 
ρόλου και της δεσμευτικότητας εφαρμογής της 
ΕΓΣΣΕ.  

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας 
ΕΓΣΣΕ (καθώς η προϊσχύουσα ΕΓΣΣΕ έχει λή-
ξει στις 31.12.2012), πραγματοποιούνται εκτός 
άλλων μέσα και σε ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο 
καθώς στις 15 Μαΐου 2013 λήγει το τρίμηνο της 
μετενέργειας τόσο της ΕΓΣΣΕ όσο και 42 κλα-
δικών συλλογικών συμβάσεων.

Με την ολοκλήρωση της μετενέργειας κα-
ταργείται η υποχρέωση καταβολής του επιδό-
ματος γάμου, γεγονός που θα οδηγήσει σε μεί-
ωση των αποδοχών κατά 10%, ενώ ταυτόχρονα 
αναπτύσσεται εκτεταμένος προβληματισμός 
για το κατά πόσον και σε ποια έκταση θα υπάρ-
χει εφεξής υποχρέωση εφαρμογής των θεσμι-
κών όρων που προβλέπουν οι ΕΓΣΣΕ (άδειες 
κ.λπ.) από το σύνολο των εργοδοτών και στην 
περίπτωση κατά την οποία  δεν υπογραφεί τε-
λικώς νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση. 

Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, το 
Μνημόνιο-ΙΙ (Ν. 4046/2012) έθεσε τις κα-
τευθυντήριες γραμμές για παρεμβάσεις στον 
κατώτατο μισθό και ακολούθως εκδόθηκε η 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, που 
μείωσε τον κατώτατο μισθό κατά 22% (στα 
586€) και αδρανοποίησε την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση. 

Η αποδυνάμωση της ΕΓΣΣΕ ολοκληρώθη-
κε με το Μνημόνιο-ΙΙΙ (Ν. 4093/2012), όπου η 
διαμόρφωση των νόμιμων κατώτατων μισθών 
μέσω της ΕΓΣΣΕ καταργήθηκε και εφεξής ο 
κατώτατος μισθός περνά στην αρμοδιότητα 
της Κυβέρνησης μετά από διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους.

Με τον τρόπο αυτό, η γενική ισχύς και η 
άμεση επεκτασιμότητα της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης καταργήθηκαν, ενώ ναι 
μεν υπάρχει το δικαίωμα να υπογράφονται 
πολλές συλλογικές συμβάσεις (πάνω από τον 
νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό), οι 

οποίες όμως θα ισχύουν μόνο για τους εργοδό-
τες που θα τις υπογράφουν.

Υπό το φως πλέον των νέων αυτών δεδομέ-
νων και κυρίως της κατάργησης της δεσμευτι-
κότητας και της καθολικότητας της ΕΓΣΣΕ ως 
προς τους μισθολογικούς όρους, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε εξαιρετικά 
αρνητικό κλίμα και περιορίζονται στη «διά-
σωση» του επιδόματος γάμου και την κατοχύ-
ρωση των θεσμικών της ρυθμίσεων μέσω της 
συνέχισης της υπογραφής ΕΓΓΣΕ.

Ωστόσο, οι κοινωνικοί εταίροι προσέρχονται 
στη διαπραγμάτευση με αποκλίνουσες εκτιμή-
σεις και διαφορετικούς στόχους, με κυριότερη 
τη διαφοροποίηση του ΣΕΒ, ο οποίος τελικώς 
επιλέγει να μη συνυπογράψει την ΕΓΣΣΕ ερ-
χόμενος σε ρήξη με τη ΓΣΕΕ, ενώ παρά την 
υπογραφή της ΕΓΣΣΕ από τις άλλες εργοδοτι-
κές οργανώσεις (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) ο 
ευρύτερος διμερής κοινωνικός διάλογος εργο-
δοτών και εργαζομένων μάλλον αποδυναμώνε-
ται, αντί να ενισχύεται. 

Οι θέσεις και οι αντιδράσεις των κοι-
νωνικών εταίρων 
Η ΓΣΕΕ αρχικά προσέρχεται στην συλλογι-

κή διαπραγμάτευση με τα εξής αιτήματα:26  
Ζητά, παρά τα εμπόδια, από κοινού με •	
τις εργοδοτικές οργανώσεις να κρα-
τήσουν ενεργό τον θεσμό της Εθνικής 
Σύμβασης και να αποκαταστήσουν τον 
δικαιοπολιτικό της ρόλο, που αργά αλλά 
σταθερά κατακτήθηκε ιδίως τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια (χρονικό διάστημα 
ισχύος του ν.1876/90) χάρη στην υπευ-
θυνότητα, την αντιπροσωπευτικότητα 
και το κύρος των οργανώσεων που την 
υπογράφουν.
Χαρακτηρίζει ως αδιανόητο τον εκτο-•	
πισμό των κοινωνικών ανταγωνιστών 
(εταίρων) και ως βίαιη επιστροφή στον 
κρατισμό για τον καθορισμό των όρων 
εργασίας από την εκτελεστική εξουσία 
μετά από μη δεσμευτική γνώμη πλει-

26 Βλ. Πρόκληση ΓΣΕΕ «για την έναρξη διαπραγματεύσε-
ων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα 
με το ν. 1876/1990, όπως ισχύει.» http://���.gsee.gr/
ne�s/ne�s_vie�.php?id=2042&ye�r=2013&month=0
4&key=&p�ge=10&limit=10
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άδας φορέων με ποικίλες θεωρητικές 
προσεγγίσεις και κατά συνέπεια με αλ-
ληλοσυγκρουόμενες προτάσεις.  
Θέτει ως αφετηρία της διαπραγμά-•	
τευσης τα αιτήματα που περιλήφθη-
καν στην επιστολή των κοινωνικών 
εταίρων προς τον τότε Πρωθυπουργό 
Παπαδήμο στις 3 Φεβρουαρίου 2012, 
δηλαδή: α) Να διατηρηθούν τα προβλε-
πόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση για τους κατώτατους μισθούς, 
τον 13ο και 14ο μισθό, β)  Να ξεκινή-
σει τριμερής διάλογος (Κυβέρνηση – 
Εργοδοτικοί και Εργατικοί Φορείς) και 
το αποτέλεσμά του να νομοθετηθεί, γ) 
να διατηρηθεί το πλαίσιο μετενέργειας 
των συλλογικών συμβάσεων.
Στα οικονομικά αιτήματα, επικαλούμε-•	
νη έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διεκδικεί τον 
καθορισμό του κατώτατου μισθού στα 
751 €, επαναφορά των τριετιών που πά-
γωσαν με την ΠΥΣ 6/2012 καθώς και 
διατήρηση του επιδόματος γάμου. 
Στα θεσμικά ζητήματα, διεκδικεί  πλή-•	
ρη μεταφορά όλων όσων είχαν συμφω-
νηθεί με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και 
ολική επαναφορά του καθεστώτος των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και της 
διαιτησίας.

Το αίτημα της ΓΣΕΕ για καθορισμό κατώ-
τατου μισθού από την ΕΓΣΕΕ και μάλιστα στο 
ύψος των 751 € απορρίπτεται από τις εργοδοτι-
κές ενώσεις, καθώς η απουσία δεσμευτικότητας 
εφαρμογής του για όσους εργοδότες δεν είναι 
μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων, τον καθι-
στά απαγορευτικό και εμπεριέχει τον κίνδυνο 
της «μαζικής» αποχώρησης των μελών από 
τις εργοδοτικές οργανώσεις. Κατά συνέπεια, η 
συλλογική διαπραγμάτευση περιορίζεται στα 
ζητήματα του επιδόματος γάμου και της κατο-
χύρωσης των θεσμικών ρυθμίσεων.  

Από πλευράς του ο ΣΕΒ αρνείται ευθέως 
να υπογράψει το κείμενο της ΕΓΣΣΕ, υποστη-
ρίζοντας ότι αυτό συνιστά «παρωδία Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης, ένα αδειανό πουκάμι-
σο, που δεν έχει ούτε νομική υπόσταση, ούτε 
ουσιαστικό αντίκρισμα για τους εργαζόμενους, 
τα (δε) θεσμικά υπερκαλύπτονται από το υφι-
στάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το δε επίδομα 
γάμου ως μοναδικό μισθολογικό αντικείμενο 
αφορά στενά στα μέλη κάθε οργάνωσης και 
από πλευράς μας είχε ήδη κατοχυρωθεί. Αυτή 
η δήθεν ΕΓΣΣΕ ισοδυναμεί με ακύρωση του 
ίδιου του θεσμού.  Και σ’ αυτό, ο ΣΕΒ αρνείται 

να συμπράξει.»27 Σημειώνεται ότι είχε προηγη-
θεί απόφαση της Γ.Σ. του ΣΕΒ με την οποία οι 
επιχειρήσεις – μέλη της οργάνωσης θα εξακο-
λουθούν να χορηγούν το επίδομα γάμου στους 
εργαζόμενους. 

Ο ΣΕΒ καταθέτει αντιπρόταση για την 
υπογραφή ενός «Πρωτοκόλλου Συμφωνίας» 
των κοινωνικών εταίρων με αντικείμενο τη 
διαμόρφωση ενός «νέου προτύπου Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας» που  να αντι-
μετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα που 
υπάρχουν κάτω από τις σημερινές συνθήκες 
στους χώρους εργασίας και με έναρξη ισχύος 
από 1.1.2014. Στο μεσοδιάστημα. Ο ΣΕΒ προ-
τείνει την εξακολούθηση της ισχύος των θεσμι-
κών όρων της ΕΓΣΣΕ, ενώ ως προς το επίδομα 
γάμου προτείνει την καταβολή του από τις επι-
χειρήσεις – μέλη των συμβαλλομένων οργανώ-
σεων κατ΄ ανώτατο όριο για ένα έτος και αφού 
οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνήσουν να επεξερ-
γαστούν σε συνεργασία με την Πολιτεία προ-
γράμματα ειδικής στήριξης της οικογένειας με 
υπηρεσίες ή άλλο ισοδύναμο τρόπο ειδικά για 
όσους αμείβονται με τα κατώτατα μισθολογι-
κά όρια. Τέλος προτείνει την ενεργοποίηση του 
«Βήματος Διαλόγου», που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και  με θέματα 
συζήτησης: α) Καταπολέμηση αδήλωτης εργα-
σίας και μείωση του μη μισθολογικού κόστους, 
β) Ειδικά θέματα κοινωνικής ασφάλειας, γ) 
Συγκρότηση κοινού μετώπου των δυνάμεων 
εργασίας για μια ανταγωνιστική Ελλάδα, δ) 
Αξιολόγηση και κοινές προτάσεις σχετικά με 
Προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης.28

Οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις 
(ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) συνυπογράφουν με 
τη ΓΣΕΕ το κείμενο της ΕΓΣΣΕ και σχολιάζουν 
κατά αρνητικό τρόπο την επιλογή του ΣΕΒ να 
μην υπογράψει τη νέα ΕΓΣΣΕ.29 Το ζήτημα 

27 Βλ. Ανακοίνωση ΣΕΒ μετά το πέρας της συνάντησης 
των Κοινωνικών Εταίρων, 14/5/2013

28 Η αντιπρόταση του ΣΕΒ για το Πρωτόκολλο Συμφωνίας 
είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο: http://���.sev.org.
gr/Uplo�ds/pdf/protokolo_simfoni�s_koinonikon_
et�iron_14_5_2013.pdf

29 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Προέδρου της 
ΕΣΕΕ Β. Κορκίδη *14.5.2013) σύμφωνα με την οποία: 
«…Η υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας στο «παρά ένα» και με «μείον 
ένα» κοινωνικό εταίρο σημαίνει ότι από αύριο δεν θα 
υπάρξουν νέες μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Η 
ΕΓΣΣΕ δεν αντικαθίσταται από κανένα «πρωτόκολλο 
συμφωνίας» και ο ΣΕΒ με την άρνησή του να υπογρά-
ψει απομονώνεται από τους υπόλοιπους κοινωνικούς 
εταίρους. Δηλώνω ικανοποιημένος αφού οι προσπά-
θειές μας είχαν ως αποτέλεσμα να διασωθεί το κοινω-
νικό επίδομα γάμου…»
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αυτό προκαλεί ρήξη μεταξύ ΣΕΒ και ΓΣΕΕ και 
ανταλλαγή ανακοινώσεων.  

Η νέα ΕΓΣΣΕ  έτους 2013 
Υπό την πίεση του χρόνου λήξης της με-

τενέργειας, τελικώς υπογράφεται από όλους 
τους κοινωνικούς εταίρους πλην ΣΕΒ, η νέα 
ΕΓΣΣΕ στις 14.5.2013, με ισχύ από 1.1.2013 έως 
31.12.2013 και δυνατότητα μέσω νέας κοινής 
συμφωνίας να παραταθεί  η ισχύς της  για ένα 
ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους.

Στο προοίμιο της ΕΓΣΣΕ γίνεται αρνητική 
αναφορά στις νομοθετικές παρεμβάσεις που 
έπληξαν τον ρόλο της ΕΓΣΣΕ και αναγνωρίζε-
ται από τα μέρη ως ιστορική αναγκαιότητα και 
πράξη ευθύνης να κρατήσουν ενεργό τον θε-
σμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
και να αποκαταστήσουν τον δικαιοπολιτικό 
της ρόλο, που αργά αλλά σταθερά κατακτήθη-
κε ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις διαπιστώ-
νουν ότι ο ουσιαστικός Κοινωνικός Διάλογος 
αποτελεί βάθρο της Δημοκρατίας και της κοι-
νωνικής συνοχής, τα δε αποτελέσματα του θα 
πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη δεσμεύονται να 
αναλάβουν άμεσα κοινές πρωτοβουλίες προς 
την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του εφι-
αλτικού  προβλήματος της ανεργίας,  ιδίως για 
την πάταξη της ανασφάλιστης και αδήλωτης 
εργασίας, την τροποποίηση του νέου νομικού 
πλαισίου που θέτει σοβαρούς περιορισμούς 
στη συλλογική αυτονομία, την επαναφορά της 
πλήρους και καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ, την 
επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων 
για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγής 
αθέμιτου ανταγωνισμού, το πλαίσιο λειτουργί-
ας της μετενέργειας.

Επίσης, συμφωνούν ότι θα οργανωθεί η 
μεταξύ τους συζήτηση για τη διερεύνηση και 
εξεύρεση λύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας όχι στην 
κατεύθυνση του μισθολογικού κόστους, αλλά 
δίνοντας έμφαση στη διαρθρωτική  πλευρά  της 
(κόστη μεταφορικά, ενεργειακά και άλλα, χω-
ροθέτηση του φορολογικού καθεστώτος κ.λπ.).

 Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς 
συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας ΕΓΣΣΕ με οποιοδήποτε τρόπο 
αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που 
έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο 
περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, τότε 
θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για 

τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της 
ΕΓΣΣΕ, με βάση το πλαίσιο που θα έχει τυχόν 
διαμορφωθεί.

Ως προς το περιεχόμενο της, η νέα ΕΓΣΣΕ 
περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο (2) μόνο διατά-
ξεις – πρόνοιες: α) για το επίδομα γάμου και β) 
τους θεσμικούς όρους εργασίας.

Ως προς το επίδομα γάμου, τα  συμβαλλό-
μενα μέρη συμφωνούν ότι το επίδομα γάμου 
έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους 
εργαζόμενους όλης της χώρας, εναρμονίζοντας 
τις ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις δικαίου 
με τις διεθνώς εφαρμοστέες αρχές της προστα-
σίας της οικογένειας, της διευκόλυνσης συμ-
μετοχής στην αγορά εργασίας, της ισότητας 
των φύλων, της συμφιλίωσης εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής, της αξιοπρεπούς εργα-
σίας. Στο πλαίσιο αυτό επαναλαμβάνεται και 
διατηρείται σε ισχύ κωδικοποιημένη η διάτα-
ξη σειράς προηγούμενων ΕΓΣΣΕ, Διαιτητικών 
Αποφάσεων και κυρωτικών τους νόμων, ότι 
το επίδομα γάμου χορηγείται σε όλους τους 
μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 
1766/1988, με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 
της από 26/1/1988 ΕΓΣΣΕ.

Ως προς τα θεσμικά ζητήματα, τα συμβαλ-
λόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί 
όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προη-
γούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές 
Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να 
ισχύουν. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προ-
βλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργι-
κές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτη-
τικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, 
έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές 
συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

3  ΕΠΙλΟγΟΣ 
Κατά το έτος 2013, συνεχίζονται  μια σειρά 

από παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην αγο-
ρά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις, οι 
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής 
των μνημονιακών δεσμεύσεων με σκοπό την 
περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας και της δυ-
νατότητας συμπίεσης του μισθολογικού κό-
στους. 

Οριστικοποιείται νομοθετικά τόσο η μείω-
ση των κατώτατων μισθών κατά 22% και 32%, 
όσο και η αλλαγή του συστήματος διαμόρφω-
σής τους με την αφαίρεση  της σχετικής αρμο-
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διότητας από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω 
της ΕΓΣΣΕ και την καθιέρωση της κρατικής 
παρέμβασης. 

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν σημαντική 
υποβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου,  θέτουν 
σε διακινδύνευση τις σχέσεις των κοινωνικών 
εταίρων και κατ’ επέκταση αποδυναμώνουν 
ακόμα περισσότερο την εργασιακή και κοινω-
νική ειρήνη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο θεσμός των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας, εθνικού, κλα-

δικού και ομοιοεπαγγελματικού επιπέδου 
τείνει να καταστεί ανενεργός, καθώς μια σει-
ρά από συμβάσεις που λήγουν δεν ανανεώ-
νονται. 

Αντίθετα, συνεχίζεται η αποκέντρωση της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης στο επιχειρησι-
ακό επίπεδο, ενώ για μια μεγάλη πλειοψηφία 
των μισθωτών οι όροι αμοιβής και εργασίας 
καθορίζονται πλέον από ατομικές συμβάσεις 
εργασίας και με μειωμένους κατά κανόνα μι-
σθούς.  
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ΠαΡαΡΤήΜα 
Οι κυριότερες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στα κράτη–μέλη της 

Ε.Ε. κατά το 2013

ΧΩΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αυστρία 

Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η αναθεωρημένη κοινοτική Οδηγία 
2008/104/EC για την εργασία μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, 
με τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και έναρξη ισχύος από 1.1.2013.  

Ψηφίζεται νομοθεσία (Ιούνιος 2013) για τη διευκόλυνση των εργαζομένων να 
συνδυάζουν τις εργασιακές υποχρεώσεις με τις υποχρεώσεις φροντίδας εξαρτωμένων 
μελών της οικογενείας. Με συμφωνία του εργοδότη μπορεί να χορηγείται άδεια 
φροντίδας διάρκειας έως και τριών μηνών ή μειωμένος χρόνος εργασίας με παράλληλη 
δυνατότητα λήψης αναλογικά επιδόματος για συμπλήρωση των αποδοχών.30     

Βέλγιο

Ψηφίζεται, μετά από σύσταση του συνταγματικού δικαστηρίου, νομοθεσία για την 
κατάργηση των διαφορετικών εργασιακών καθεστώτων μεταξύ υπαλλήλων 
(white-collar) και εργατοτεχνιτών (blue-collar), τα οποία και προβλέπουν 
διαφοροποιημένα δικαιώματα ως προς τις κανονικές άδειες, τις άδειες ασθενείας, την 
αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης και την αποζημίωση απόλυσης. Το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο θα αρχίζει να εφαρμόζεται από 1.1.2014.  

Θεσμοθετούνται στην περιφέρεια της Φλάνδρας νέα αυξημένα χρηματοδοτικά 
κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη εργαζομένων άνω των 50 
ετών,  από 1.1.2013 και εφεξής. Το ύψος των σχετικών επιδοτήσεων ποικίλει ανάλογα 
με την ηλικία του προσλαμβανόμενου και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με 
συνολικό ανώτατο χρηματικό πλαφόν επιδότησης τα 4.505 Ευρώ, χορηγούμενο έως 
και 8 τρίμηνα (2 έτη).  

Γαλλία

Υπογράφεται (Ιούλιος 2013) από τις μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτικών 
οργανώσεων και των τριών (από τις πέντε) συνδικαλιστικών συνομοσπονδιών 
των εργαζομένων, εθνική διακλαδική συμφωνία με αντικείμενο την ποιότητα της 
εργασιακής ζωής και την επαγγελματική ισότητα. Η συμφωνία, η οποία θεωρείται 
αντιπροσωπευτική λόγω του γεγονότος ότι οι τρεις συμβαλλόμενες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εκπροσωπούν άνω του 50% του συνόλου των εργαζομένων. Ως προς το 
περιεχόμενό της, η Συμφωνία επί της ουσίας περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές 
και συστάσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλαδικού ή επιχειρησιακού 
επιπέδου για ρυθμίσεις στα ζητήματα του χρόνου εργασίας, της ισότητας φύλων και 
της μείωσης του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, το εργασιακό 
στρες, την παρενόχληση και την ίση μεταχείριση εργαζομένων με αναπηρία.31 

Ως προς τις επιμέρους εξελίξεις στα κρά-
τη–μέλη της Ε.Ε. κατά το 2013  και πάντα 
σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και 

τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι πλέον 
ενδιαφέρουσες εξελίξεις καταγράφονται ως 
εξής: 

30 Βλ. EIR�, 15.11.2013, “Austri�: Ne� bill entitles employees to c�re le�ve �ith benefits” http://���.eurofound.europ�.
eu/eiro/2013/06/�rticles/�t1306011i.htm 

31 Βλ. EIR�, 28.8.2013, «Fr�nce: Agreement on qu�lity of �orking life �nd profession�l equ�lity»,  
 http://���.eurofound.europ�.eu/eiro/2013/07/�rticles/fr1307041i.htm
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Πραγματοποιείται (Ιούνιος 2013), η δεύτερη -τριμερούς επιπέδου- «Εθνική 
Κοινωνική Συνδιάσκεψη» με πρωτοβουλία του Προέδρου   Fr�nçois Holl�nde, στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου. Στη συνδιάσκεψη συζητείται και 
συμφωνείται η εφαρμογή ενός «οδικού χάρτη» για το επόμενο έτος, μέσα  από 
ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών και 
μέτρων στα θεματικά πεδία της  απασχόλησης, της  επαγγελματικής κατάρτισης, 
του μέλλοντος του συνταξιοδοτικού συστήματος, της αντιπροσωπευτικότητας των 
κοινωνικών εταίρων,  της ενίσχυσης της συμμετοχής των εργαζομένων και των 
εκλεγμένων εκπροσώπων τους στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων.32 

 Τροποποιείται ο εργατικός κώδικας ως προς τους δικαιούχους της άδειας 
πατρότητας. Από 1.1.2013 δικαιούχοι μπορεί να είναι όσοι άνδρες έχουν σύμφωνο 
συμβίωσης με τη μητέρα του τέκνου ή συγκατοικούν με αυτήν. Η άδεια αυτή αφορά 
το δικαίωμα απουσίας από την εργασία για 11 συνεχόμενες ημέρες έως και 4 μήνες 
μετά τη γέννηση τέκνου (ή 18 ημέρες για γέννηση περισσότερων τους ενός τέκνου).

Ψηφίζεται νομοθεσία για την προώθηση της  απασχόλησης των νέων με ταυτόχρονη 
προστασία των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.  Η νομοθεσία θεσμοθετεί –και 
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης - τη λεγόμενη  «σύμβαση των γενεών» 
(“contr�t de génér�tion”).33 Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν 
νέους έως 26 ετών, έχουν την υποχρέωση ορισμού ενός από τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία ήδη εργαζόμενου (ηλικίας από 57 ετών και άνω) ως «μέντορα», δέσμευσης ως 
προς την απασχόληση του μέντορα μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησής του. 

Γερμανία

ή ολομέλεια της γερμανικής Άνω Βουλής, ζητά  (Μάρτιος 2013) 
την καθιέρωση εθνικού κατώτατου μισθού στη χώρα, ύψους 8,50€   
υπολογιζόμενου σε ωρομίσθια βάση. ή Bundesrat καλεί το υπουργείο 
Εργασίας να συστήσει αρμόδια Επιτροπή  για τη θεσμοθέτησή του από την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο34.   

Τροποποιείται ο νόμος που αφορά τις συμβάσεις εργασίας μέσω εταιρειών 
προσωρινής απασχόλησης με σκοπό την προστασία των εργαζομένων από τις 
εργοδοτικές καταχρήσεις. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η ενεργός εμπλοκή 
– εποπτεία  των εργασιακών συμβουλίων των επιχειρήσεων, ως προς την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας.   

Υπογράφονται (Ιούνιος 2013) στους κλάδους μετάλλου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
πιλοτικού επιπέδου κλαδικές συμβάσεις στο κρατίδιο της Βαυαρίας (που στη συνέχεια 
υιοθετούνται και στα υπόλοιπα κρατίδια) που προβλέπουν αυξήσεις ύψους 5,6% σε 
δύο στάδια (3,4% από 1.7.2013 και 2,2% από 1.5.2014). Οι συλλογικές συμβάσεις 
ισχύουν μέχρι τις 31.12.2014 και αφορούν πάνω από 3.700.000 εργαζόμενους35.  

32 Βλ. EIR�, 28.8.2013, «Fr�nce: Government presents employment policy for next 12 months», http://���.eurofound.
europ�.eu/eiro/2013/07/�rticles/fr1307021i.htm   

33 Βλ. σχετικά, http://���.ugict.cgt.fr/t�g/contr�t-de-gener�tion#ugict
34 Βλ. EIR�, 7.5.2013, «Germ�ny: Mixed re�ction to minimum ��ge propos�ls», http://���.eurofound.europ�.eu/

eiro/2013/03/�rticles/de1303019i.htm
35  Βλ. EIR�, 8.7.2013, «Germ�ny: Met�l �nd electric�l industry ��ges to rise», http://���.eurofound.europ�.eu/

eiro/2013/06/�rticles/de1306039i.htm
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Εσθονία

Τίθεται σε ισχύ από 1.4.2013, νέο θεσμικό πλαίσιο (ψηφίστηκε κατά το 2012) 
για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Η νέα νομοθεσία προβλέπει την αλλαγή του 
εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων. Ως δημόσιοι λειτουργοί χαρακτηρίζονται 
μόνο όσοι εργάζονται στις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, ενώ οι εργαζόμενοι 
στην αυτοδιοίκηση και σε άλλες υπηρεσίες εντάσσονται στο εργασιακό καθεστώς του 
ιδιωτικού τομέα. Η αλλαγή αυτή συνιστά ουσιαστικά μείωση του προσωπικού στο 
δημόσιο κατά 25%. Επίσης η νέα νομοθεσία προβλέπει και την περικοπή σημαντικού 
αριθμού επιδομάτων (π.χ. χρονοεπίδομα, εκπαίδευσης, ξένης γλώσσας, δώρα εορτών 
κλπ)36.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η κυβέρνηση, μετά από τις σχετικές προτάσεις της ανεξάρτητης «Επιτροπής για τις 
χαμηλές αμοιβές» (Lo� ��y Commission)  ανακοινώνει (Απρίλιος 2013) την αύξηση 
των κατώτατων νομοθετικά οριζόμενων μισθών (ωρομισθίων). Η απόφαση προβλέπει 
την αύξηση κατά 1,9% για τους εργαζόμενους άνω των 21 ετών και κατά 1,0% για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων κάτω των 21 ετών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι 
νέες κλίμακες των κατώτατων μισθών (υπολογιζόμενες για ωρομίσθια απασχόληση) 
είναι: α) Ενήλικες άνω των 21 ετών 7,41 € (από 7,27 €), β) νέοι 18-20 ετών 5,91 € 
(από 5,85%), γ) νέοι 16-17 ετών, 4,37€ (από 4,32 €) και δ) εργαζόμενοι με καθεστώς 
μαθητείας κάτω των 19 ετών ή εργαζόμενοι κατά το πρώτο έτος μαθητείας, 3,15 € (από 
3,11 €). Σημειώνεται ότι, οι αυξήσεις αυτές είναι χαμηλότερες του πληθωρισμού8.

Θεσμοθετούνται μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της 
αγοράς εργασίας (Μάιος 2013). Ειδικότερα; α)  ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο 
της χώρας, οι αλλαγές στο καθεστώς της γονικής άδειας με βάση την αναθεωρημένη 
κοινοτική Οδηγία (2010/18/EU) με αύξηση του σχετικού χρόνου αδείας από 3 στους 
4 μήνες και την αναγνώριση του δικαιώματος στους εργαζομένους μέσω ιδιωτικών 
εταιρειών απασχόλησης, β) τη μικρή  αύξηση του εβδομαδιαίου επιδόματος 
μητρότητας, πατρότητας και υιοθεσίας, γ) τη μείωση του ελάχιστου υποχρεωτικού 
χρόνου διαβούλευσης για ομαδικές απολύσεις σε επιχειρήσεις άνω των 100 
εργαζομένων, από 90 ημέρες σε 45 ημέρες38.

Κύπρος
Ενσωματώνεται με τη ψήφιση σχετικού νόμου η Κοινοτική Οδηγία 2008/104/EC 

για την εργασία μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, από την οποία 
εξαιρούνται όμως οι κλάδοι του τουρισμού και των κατασκευών.  

Ολλανδία 

Ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο των 
εργασιακών συμβουλίων των επιχειρήσεων. Στις βασικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται η 
πλήρης κάλυψη της εκπαίδευσης / κατάρτισης των μελών των εργασιακών συμβουλίων 
από τον εργοδότη, η ενίσχυση του δικαιώματος ενημέρωσης – πληροφόρησης των 
εργασιακών συμβουλίων στα παραρτήματα των πολυεθνικών εταιρειών και η 
απόδοση αρμοδιοτήτων προς το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, ως επίσημου 
θεσμικού οργάνου με αντικείμενο την εποπτεία και τη βελτίωση της λειτουργίας των 
εργασιακών συμβουλίων.  

36  Βλ. EIR�, 24.10.2013, 24 �ct 2013, “Estoni�: Ne� Civil Service Act reduces civil serv�nts by 25%”, http://���.eurofound.
europ�.eu/eiro/2013/08/�rticles/ee1308019i.htm

37 Βλ. EIR�, 6.6.2013, “United Kingdom: Government gives the nod to minimum ��ge incre�se”, http://���.eurofound.
europ�.eu/eiro/2013/04/�rticles/uk1304019i.htm

38 Βλ. EIR�, 28.6.2013, «United Kingdom: Key employment l�� reforms t�ke effect» http://���.eurofound.europ�.eu/
eiro/2013/04/�rticles/uk1304019i.htm
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Ουγγαρία

Με κυβερνητική απόφαση (390/12) ορίζονται νέα υποχρεωτικά όρια των 
κατώτατων μισθών για το σύνολο των επιχειρήσεων από 1.1.2013. Ο νέος κατώτατος 
μηνιαίος μισθός αυξάνεται κατά 5,4% περίπου και ορίζεται στα 98.000 Forint 
Ουγγαρίας (HUF) (από 93.000) ή 339 Ευρώ. Επίσης ο λεγόμενος «εγγυημένος» 
κατώτατος μηνιαίος μισθός που αφορά στους ειδικευμένους εργαζόμενους αυξάνεται 
από 108.000 HUF σε 114.000 ή 381 Ευρώ. Σημειώνεται ότι η τελευταία αύξηση στους 
εθνικούς κατώτατους μισθούς είχε χορηγηθεί το 2007.

Τίθεται σε πλήρη ισχύ από 1.1.2013, ο νέος εργατικός κώδικας που ψηφίστηκε 
κατά το 2012 από το Κοινοβούλιο. Ως γενική αρχή, ο εργατικός κώδικας επιτρέπει 
στις συλλογικές συμβάσεις, στις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και εργασιακών 
συμβουλίων καθώς και στις ατομικές συμβάσεις εργασίας να αποκλίνουν από τις 
διατάξεις της γενικής νομοθεσίας. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις προβλέπουν τα 
εξής: α) η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας αυξάνεται από 3 σε 6 μήνες, 
χωρίς υποχρέωση του εργοδότη για αποζημίωση, β)  δυνατότητα απόλυσης εργαζόμενου 
μετά από 30 ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας, γ) άρση της υποχρέωσης του εργοδότη 
για «αυτόματη» επαναπρόσληψη εργαζομένου λόγω παράνομης απόλυσης που 
πιστοποιείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, δ) τη μείωση της αποζημίωσης  
απόλυσης υπολογιζόμενης εφεξής  στον βασικό μισθό και όχι στις καταβαλλόμενες 
αποδοχές, ε) τη δυνατότητα πρόωρης καταγγελίας σύμβασης εργασίας ορισμένου 
χρόνου χωρίς υποχρέωση του εργοδότη για το υπολειπόμενο διάστημα έως τη λήξη 
της σύμβασης, στ) την επιβολή συστήματος διευθέτησης του εργασιακού χρόνου 
χωρίς πρότερη διαβούλευση με τους εργαζομένους και με εφαρμογή του διευθυντικού 
δικαιώματος, ζ) τη μείωση της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση.

Πολωνία
Τίθεται σε ισχύ από 1.1.2013 η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 14.9.2012, 

για την αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού  από 1.500 Zloty Πολωνίας (ZLN) ή 
357 Ευρώ,  σε 1600 ZLN ή 381 Ευρώ. 

Ρουμανία

Τροποποιείται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τη μαθητεία (Νόμος 279/2005).  
Οι αλλαγές αφορούν στη διευκόλυνση της μαθητείας με ισχυρή επιδότηση των 
εργοδοτών από τους πόρους της ασφάλισης κατά της ανεργίας εφόσον απασχολήσουν 
νέους μέσω σχετικών προγραμμάτων καθόλη τη χρονική διάρκεια της μαθητείας. 

Σλοβενία

Μετά από διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης στο πλαίσιο 
του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της χώρας, αποφασίζεται η αύξηση του 
κατώτατου μισθού από 1.1.2013 κατά 2,7% και ορίζεται στα 738,66 Ευρώ (από 763,06 
Ευρώ το 2012)39.

Από 1.1.2013 τίθενται σε ισχύ οι νέες διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου του 
Δεκεμβρίου 2012 που προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας και με στόχο τη μείωση 
της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Τα νέα όρια ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης τόσο 
των ανδρών όσο και των γυναικών, ορίζονται στα 65 έτη ή με τη συμπλήρωση 40 
ετών εργασίας. Θεσμοθετούνται επίσης κίνητρα παραμονής στην εργασία πέρα από 
το επίσημο όριο ηλικίας της συνταξιοδότησης.40

39 Βλ. EIR�, 25.2.2013, “Sloveni�: Minimum ��ge rises by 2.7%” http://���.eurofound.europ�.eu/eiro/2013/01/�rticles/
si1301031i.htm 

40 Βλ. EIR�, 24.052013, “Sloveni�: Retirement �ge incre�se �s reforms t�ke effect”  http://���.eurofound.europ�.eu/
eiro/2013/01/�rticles/si1301011i.htm
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Μετά από 5μηνη διαβούλευση στο πλαίσιο του Κοινωνικού και Οικονομικού 
Συμβουλίου, ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο (Μάρτιος 2013), δύο νομοθετικά 
κείμενα  για τις εργασιακές σχέσεις και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τα 
οποία καθιερώνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Οι βασικότερες ρυθμίσεις αφορούν: 
α) τη διευκόλυνση των προσλήψεων – απολύσεων, με  μείωση του κόστους:  μέσω 
κατάργησης γραφειοκρατικών διαδικασιών, τη μείωση του ύψους της αποζημίωσης 
απόλυσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας καθώς και   τη μείωση του χρόνου  
απόλυσης με προειδοποίηση (από 120 ημέρες σε 80 ημέρες), β) τη διευκόλυνση της 
ένταξης σε καθεστώς προσωρινής διαθεσιμότητας των μισθωτών με μείωση του 
μισθού τον οποίο υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης (80% των αποδοχών από 
100%), γ) την καθιέρωση αποζημίωσης για πρόωρη απόλυση όσων εργάζονται με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δ) τη διευκόλυνση απασχόλησης των συνταξιούχων 
ε) την καθιέρωση στις μεγάλες επιχειρήσεις ανώτατου ποσοστιαίου πλαφόν (25%) 
για απασχόληση εργαζομένων μέσω ιδιωτικών εταιρειών απασχόλησης, και στ) τη 
διευκόλυνση της εσωτερικής – ενδοεπιχειρησιακής κινητικότητας των μισθωτών 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους41.

Τσεχία

Μετά από 8 χρόνια (2007), αυξάνεται από 1.8.2013 ο εθνικός κατώτατος μισθός 
από 8.000 κορώνες Τσεχίας CZK (ή 310 €) σε 8.800 κορώνες(ή 330 Ευρώ περίπου). Ο 
κατώτατος μισθός θεσμοθετήθηκε το 1991, το ύψος του ορίζεται από την κυβέρνηση, 
ενώ εκτιμάται ότι μόνο το 3% των εργαζομένων αμείβεται με αυτόν42.  

Σουηδία

Από 1.1.2013 τίθεται σε ισχύ νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων με βάση την ηλικία. Το νέο τροποποιημένο πλαίσιο επεκτείνει την 
απαγόρευση των διακρίσεων πέρα από την εργασία, για παράδειγμα στην κοινωνική 
ασφάλιση, την παροχή υπηρεσιών υγείας, τη στέγαση κ.λπ.

Φινλανδία

Αποτυγχάνουν οι κεντρικές συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κορυφαίων 
εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας 
– πλαισίου για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο. 
Η συμφωνία, η οποία λήγει τον Οκτώβριο 2013,  αποτελεί πιλότο για τις επιμέρους 
κλαδικές συμβάσεις και καλύπτει το 94% των εργαζομένων στη χώρα.43  

41 Βλ. EIR�, 24.5.2013, “Sloveni�: Mixed re�ction to l�bour m�rket reform”, http://���.eurofound.europ�.eu/
eiro/2013/02/�rticles/si1302041i.htm

42 Βλ. EIR�, 13.9.2013, «Czech Republic: Minimum ��ge incre�se comes into effect», http://���.eurofound.europ�.eu/
eiro/2013/08/�rticles/cz1308019i.htm

43 Βλ. EIR�, 11.6.2013, “Finl�nd: Ne� n�tion�l �greement t�lks coll�pse”, http://���.eurofound.europ�.eu/eiro/2013/04/
�rticles/fi1304011i.htm
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Μαρία - χριστίνα Τσιάμα
Στέλεχος Διεύθυνσης Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων

1 ΕΙΣαγωγή

Η ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασί-
ας θεωρείται ένα πολύ παλιό φαινόμε-
νο σε όλες τις κοινωνίες (Brodsky 1976, 

�l�eus 1978), καθώς όμως είναι από την φύση 
του πολύ καλά κρυμμένο, η δυσκολία στον 
εντοπισμό των χαρακτηριστικών του και στον 
εννοιολογικό του προσδιορισμό ήταν τεράστια.  
Η συνειδητοποίηση του προβλήματος και η 
συστηματική μελέτη του άρχισε στις αρχές τις 
δεκαετίας του ΄80, στις Σκανδιναβικές χώρες 
και συνεχίστηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες , 
στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και 
τα τελευταία χρόνια μελετάται σε διεθνές επί-
πεδο. Η αναγνώριση των διαστάσεων και των 
συνεπειών του προβλήματος, προκαλούν ολο-
ένα και αυξανόμενη ανησυχία. Όλο και περισ-
σότερα διεθνή ινστιτούτα μάνατζμεντ, πανε-
πιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ασχολούνται 
συστηματικά με τη μελέτη του φαινομένου. 
Οι διεθνείς οργανισμοί υγείας και εργασίας 
όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία 
(WH�), η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών 
Εργασίας (SLIC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-�SHA), τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και 
κρατικοί φορείς, διεξάγουν συνεχώς έρευνες 
για την συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου, 
τις συνέπειές του και τους παράγοντες εμφά-
νισής του. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις, 
ανά τον κόσμο, προβαίνουν σε νομοθετικές 
ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπισή 
του.

Οι διαστάσεις και η έκταση των συνεπειών 
αυτού του φαινομένου, είναι ελάχιστα γνωστές 
στη χώρα μας. Το παρόν κεφάλαιο έχει στό-
χο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
όλων των εμπλεκομένων μερών, εργαζομένων, 
επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών και αρμοδίων 
κρατικών φορέων σχετικά με την επιτακτική 
ανάγκη της εφαρμογής αποτελεσματικών πο-

λιτικών πρόληψης και αντιμετώπισής του και 
της ανάληψης πρωτοβουλιών για νομοθετική 
ρύθμισή του, σύμφωνα και με τις επιταγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει μία συνο-
πτική παρουσίαση του εννοιολογικού του πε-
ριεχομένου, των συνεπειών του, των παραγό-
ντων εμφάνισής του και των μέτρων πρόληψης 
και αντιμετώπισής του.

 
2 ΕννΟΙΟλΟγΙκΟΣ 

ΠΡΟΣδΙΟΡΙΣΜΟΣ καΙ 
ΠΕΡΙγΡαφή ΤΟυ φαΙνΟΜΕνΟυ
Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, 

σε διεθνές επίπεδο, για το φαινόμενο της ηθι-
κής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. 
Ωστόσο οι ερευνητές, ανεξάρτητα από την 
χώρα προέλευσης, συμφωνούν ότι αναφέρο-
νται στο ίδιο φαινόμενο και του αποδίδουν κοι-
νά χαρακτηριστικά (H�uge et �l. 2007, S�lin 
2009).

Ένας από τους πρώτους επιστήμονες που 
ασχολήθηκαν με την έρευνα και την περιγρα-
φή του φαινομένου, ο Η. Leym�nn, το ορίζει 
ως ψυχολογική τρομοκρατία ή mobbing στον 
χώρο της εργασίας και το περιγράφει ως μια 
κοινωνική αλληλεπίδραση στα πλαίσια της 
οποίας ένα ή περισσότερα άτομα στοχεύουν 
να φέρουν ένα άλλο άτομο σε θέση αδυναμίας, 
χρησιμοποιώντας πολλούς και ποικίλους τρό-
πους οι οποίοι έχουν εχθρικό και αντιδεοντολο-
γικό χαρακτήρα. Για να θεωρηθεί ότι οι εχθρι-
κές συμπεριφορές πληρούν τα χαρακτηριστικά 
της ηθικής παρενόχλησης πρέπει να εμφανίζο-
νται συχνά και συστηματικά, επί μακρύ χρονι-
κό διάστημα. Το άτομο που γίνεται στόχος μιας 
τέτοιας επιθετικής τακτικής, διατρέχει τον κίν-
δυνο να βρεθεί μόνο και αποδυναμωμένο, κα-
θηλωμένο σε μία κατάσταση, που δεν μπορεί 
να στηρίξει και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 
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Επισημαίνει ότι οι συνθήκες αυτές μπορεί να 
οδηγήσουν τον εργαζόμενο σε πλήρη περιθω-
ριοποίηση μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις έρευνες και τους ορισμούς 
που έχουν δοθεί, η έννοια της ηθικής παρενό-
χλησης στον χώρο εργασίας περιγράφει δια-
προσωπικές σχέσεις στις οποίες υφίσταται κα-
κομεταχείριση (H�rlos 2010), εις βάρος ενός 
ή περισσότερων εργαζομένων, η οποία εκδη-
λώνεται μέσα από αρνητικές ή εχθρικές 
ενέργειες ή συμπεριφορές (Ein�rsen et �l. 
1994, Leym�nn 1996). Οι συμπεριφορές χαρα-
κτηρίζονται ως αρνητικές ή εχθρικές, όταν εί-
ναι αυθαίρετες (Ke�shly �nd J�g�tic 2003) και 
παράλογες (Ad�ms 1992), ανεπιθύμητες από 
τον αποδέκτη τους (Ke�shly �nd J�g�tic 2003), 
έχουν κακόβουλο (Wilson 1991) και αντιδεο-Wilson 1991) και αντιδεο- 1991) και αντιδεο-
ντολογικό χαρακτήρα (Leym�nn 1996), o οποί-Leym�nn 1996), o οποί- 1996), o οποί-o οποί- οποί-
ος παραβιάζει τους κανόνες σεβασμού της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας και οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα να προκαλέσουν αρνητικές συνέ-
πειες στο θύμα. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί 
να είναι λεκτικής ή μη λεκτικής φύσης (Ke�shly 
1998) και σπανιότερα σωματικής (Bjorkqvist et 
�l. 1994, Ke�shly �nd J�g�tic 2003).

Ένα από τα βασικά στοιχεία της ηθικής 
παρενόχλησης είναι ο δυσδιάκριτος χαρα-
κτήρας της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
εχθρικές συμπεριφορές εκφράζονται, κυρίως, 
με έμμεσους τρόπους. Πρόκειται για μία επιθε-
τική τακτική που υλοποιείται μέσω του ψυχο-
λογικού χειρισμού, ο οποίος σταδιακά μπορεί 
να αποσταθεροποιήσει τον στόχο (Hirigoyen 
2009). Τα άτομα που υιοθετούν μια τέτοια 
τακτική, επιλέγουν προσεκτικά συμπεριφορές 
συγκεκαλυμμένης επιθετικότητας, ώστε να 
είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί η ταυτότητά 
τους ή να μπορούν εύκολα να αρνηθούν την 
αρνητική πρόθεση των συμπεριφορών τους 
(Bjorkqvist et �l. 1994). Σκοπός τους είναι να 
ελέγξουν το άτομο-στόχο, καταβάλλοντάς το 
ψυχολογικά και πνευματικά (Bjorkqvist et �l. 
1994, Brodsky 1976) και υποσκάπτοντάς το ερ-Brodsky 1976) και υποσκάπτοντάς το ερ- 1976) και υποσκάπτοντάς το ερ-
γασιακά (Ad�ms 1992). Η τακτική αυτή είναι 
πολύ πιθανό να το οδηγήσει σε πλήρη προσω-
πική αποδυνάμωση (Wilson 1991) και περιθω-Wilson 1991) και περιθω- 1991) και περιθω-
ριοποίηση στον χώρο εργασίας, ακόμα και σε 
απομάκρυνση από το επαγγελματικό περιβάλ-
λον (Lutgen-S�ndvik et �l. 2007).

Εμφανίζεται συστηματικά, επίμονα, 
έχει διάρκεια και κλιμακώνεται σταδι-
ακά προς το χειρότερο. Οι περισσότεροι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα μεμονωμένο 

γεγονός δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί 
τα στοιχεία του φαινομένου (Leym�nn 1996, 
Ein�rsen et �l. 2003, Hoel �nd Cooper 2000 
κ.ά.). Υποστηρίζεται όμως, ότι και μόνο ένα 
γεγονός αρκεί για να χαρακτηρισθεί μία κατά-
σταση ως ηθική παρενόχληση, εάν αυτό είναι 
τόσο σοβαρό, ώστε να δημιουργήσει μία κα-
τάσταση μόνιμης αβεβαιότητας και φόβου στο 
θύμα, σε βαθμό που να επιφέρει αρνητικές ψυ-
χολογικές συνέπειες οι οποίες εμφανίζουν δι-
άρκεια (R�nd�ll 1997, Hoel �nd Cooper 2000). 
Επίσης, σποραδικές και προσωρινές συγκρού-
σεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ηθική παρενό-
χληση (Hoel �nd Cooper 2000, Ein�rsen et �l. 
2003). Συστατικό στοιχείο του φαινομένου εί-
ναι η επαναλαμβανόμενη και μακροχρόνια εμ-
φάνιση των εχθρικών συμπεριφορών. Για τον 
λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως «διαβρωτική» 
εμπειρία (Lutgen-S�ndvik 2008).

Το άτομο-στόχος αντιμετωπίζει δυσκο-
λία να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να 
ξεφύγει από την κατάσταση. Η δυσκολία 
αυτή μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη δια-
φοράς ισχύος, η οποία μπορεί να προέρχεται 
από διάφορες αιτίες. Η διαφορά ισχύος μπορεί 
να αντλείται είτε από την υψηλότερη θέση του 
διώκτη στην ιεραρχία είτε από το γεγονός ότι 
περισσότερα άτομα στρέφονται εναντίον ενός. 
Επίσης, διαφορά ισχύος θεωρείται ότι υπάρ-
χει, όταν αυτός που παρενοχλεί, χρησιμοποιεί 
εναντίον του στόχου, ευαίσθητες προσωπικές 
πληροφορίες, τις οποίες έχει στην διάθεσή 
του είτε λόγω της αρμοδιότητάς του είτε από 
προσωπική επαφή (Hoel �nd Cooper 2000). 
Μπορεί όμως, η διαφορά ισχύος να επέλθει 
και ως αποτέλεσμα της ίδιας της κατάστασης 
της παρενόχλησης. Το άτομο που δέχεται την 
επίθεση αποδυναμώνεται σταδιακά σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να μην έχει πλέον τη δύναμη να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του ή τη διάθεση να 
αναζητήσει κάποια λύση που θα τον απομα-
κρύνει από την δυσάρεστη θέση και για τον 
λόγο αυτό καθηλώνεται στη θέση αδυναμίας 
(Ein�rsen 2000, Ein�rsen et �l. 2003).

Η ηθική παρενόχληση, σε κάποιες περι-
πτώσεις, εμφανίζεται όταν υπάρχει προκα-
τάληψη εις βάρος ενός εργαζόμενου η οποία 
εδράζεται σε κάποιας μορφής διαφορά που 
το άτομο αυτό παρουσιάζει σε σχέση με τους 
υπόλοιπους και, εξαιτίας αυτής, έχει άλλη 
αντιμετώπιση είτε από την διοίκηση είτε από 
τους συναδέλφους. Οι διαφορές αυτές μπορεί 
να αφορούν το φύλο, την καταγωγή, τις θρη-
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σκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, την ηλικία, 
κάποια σωματική αναπηρία κ.ά. Συχνά σε έναν 
εργασιακό χώρο δημιουργείται προκατάληψη 
εις βάρος ενός ατόμου, επειδή διαφέρει σε κάτι 
που προκαλεί τον φθόνο, όπως π.χ. η εμφάνισή 
του, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τάς του, η οικονομική του κατάσταση, οι ικανό-
τητές του, οι σπουδές του, ο μισθός του, η υπη-
ρεσιακή του εξέλιξη κ.λπ. (Hirigoyen 2009). 
Πολλές φορές η διαφορά έγκειται σε έναν δια-
φορετικό κώδικα αξιών ή τρόπο που σκέπτεται 
και αντιμετωπίζει τα πράγματα. Το άτομο αυτό 
μπορεί π.χ. να μην ακολουθεί τους κανόνες που 
επιβάλλει μία άτυπη ομάδα (R�yner et �l. 2002, 
Agervold 2007) ή η ομάδα, για οποιαδήποτε 
αιτία, να το αντιμετωπίζει ως «ξένο» (Ein�rsen 
et �l. 2003). Συχνά αναφέρεται από τους μελε- �l. 2003). Συχνά αναφέρεται από τους μελε-�l. 2003). Συχνά αναφέρεται από τους μελε-. 2003). Συχνά αναφέρεται από τους μελε-
τητές του φαινομένου ως περίπτωση διαφοράς 
που μπορεί να οδηγήσει σε προκατάληψη εις 
βάρος ενός εργαζομένου, ο διαφορετικός βαθ-
μός ευσυνειδησίας, συνέπειας και τυπικότητας 
που αυτός επιδεικνύει κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο οποίος μπορεί να αγχώσει ή 
να «ξεβολέψει» το εργασιακό περιβάλλον από 
μακροχρόνια παγιωμένες και βολικές τακτικές 
(Ein�rsen 1999). 

Οι εργαζόμενοι εκλαμβάνουν τις αρνητι-
κές συμπεριφορές ως άδικες, υποτιμητικές και 
προσβλητικές για το πρόσωπό τους (Djurkovic 
et �l. 2008). Ζούνε υπό καθεστώς συνεχούς 
εκφοβισμού με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλί-
ματος τρομοκρατίας. Βιώνουν την κάθε ημέρα 
στην εργασία τους ως μία εξοντωτική διαδικα-
σία όπου κυριαρχεί ο φόβος για την επόμενη 
επίθεση. Ντρέπονται που βρίσκονται σε αυτήν 
την κατάσταση και νιώθουν ενοχές για την αδυ-
ναμία τους να την αντιμετωπίσουν και να προ-
στατέψουν τον εαυτό τους (Lutgen-S�ndvik et 
�l. 2007). Οι επιπτώσεις του κλίματος εκφοβι-. 2007). Οι επιπτώσεις του κλίματος εκφοβι-
σμού είναι μεταδοτικές, καθώς το στρες που 
βιώνουν τα άτομα που επηρεάζονται από την 
ύπαρξή του μεταφέρεται στο περιβάλλον και 
γίνεται πηγή έντασης και για τους υπόλοιπους 
(Leym�nn 1996).

Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι η ηθική πα-
ρενόχληση εμφανίζεται ξαφνικά και απρόσμε-
να (V�rti� 2001), το θύμα υφίσταται σοκ όταν 
συνειδητοποιεί ότι έχει επιλεγεί ως στόχος 
επανειλημμένης  κακομεταχείρισης, γεγονός 
που ενισχύει τον τραυματικό χαρακτήρα της 
εμπειρίας αυτής (Lutgen-S�ndvik 2008). Είναι 
κάτι για το οποίο είναι απροετοίμαστο, γιατί 
δεν θεωρεί ότι οι συμπεριφορές αυτές αποτε-

λούν δεδομένο και αναπόσπαστο μέρος της ερ-
γασίας, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεται την 
κατάσταση ως αδικαιολόγητη η οποία δεν του 
αξίζει (Ke�shly �nd Neum�n 2005).

Ενδέχεται η ηθική παρενόχληση να βιώ-
νεται ως μία ταπεινωτική διαδικασία και με 
την έννοια του κοινωνικού στιγματισμού 
(Lutgen-S�ndvik 2008). Το άτομο-στόχος νιώ-Lutgen-S�ndvik 2008). Το άτομο-στόχος νιώ--S�ndvik 2008). Το άτομο-στόχος νιώ-S�ndvik 2008). Το άτομο-στόχος νιώ- 2008). Το άτομο-στόχος νιώ-
θει ότι εκτίθεται στα μάτια του εργασιακού πε-
ρίγυρου, καθώς το θέμα προκαλεί την έντονη 
ενασχόληση των συναδέλφων και την ύπαρξη 
επανειλημμένων συζητήσεων γύρω από τα πι-
θανά αίτιά του. Πολύ συχνά το άτομο που απο-
τελεί τον στόχο της παρενόχλησης υφίσταται 
πίεση και λόγω των μειωτικών σχολίων των 
άλλων εργαζομένων ή μέρους αυτών, οι οποί-
οι κρατούν μια στάση κατηγορητική απέναντί 
του, πιστεύοντας ότι πιθανόν να έκανε κάτι 
για το οποίο να αξίζει αυτή την συμπεριφορά 
(Ein�rsen 1999).Ο στιγματισμός γίνεται ακό-Ein�rsen 1999).Ο στιγματισμός γίνεται ακό- 1999).Ο στιγματισμός γίνεται ακό-
μη πιο πιθανός, καθώς το άτομο διατρέχει τον 
κίνδυνο να ταυτιστεί κοινωνικά με την έννοια 
του θύματος και να χαρακτηριστεί ως αδύναμη 
προσωπικότητα (Leym�nn 1996). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όπως 
έχουν επισημάνει αρκετοί ερευνητές (Leym�nn 
1996, Hirigoyen 2009), στις περισσότερες πε-Hirigoyen 2009), στις περισσότερες πε- 2009), στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις που το άτομο-στόχος αναδείξει το 
πρόβλημα και διαμαρτυρηθεί, αυτοί που επι-
τίθενται προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την 
πραγματικότητα και να αντιστρέψουν την ευ-
θύνη, παρουσιάζοντας το θύμα ως άτομο με 
«δύσκολο» χαρακτήρα ή χαρακτηρίζοντάς το 
ως ψυχολογικά ασταθές. Επιχειρούν δε να εμ-
φανίσουν και τη διαμαρτυρία του ως απόδειξη 
της προβληματικής προσωπικότητάς του. Από 
το σημείο αυτό προστίθεται και η προσβολή 
στην ήδη τραυματική εμπειρία.

Η τακτική αυτή διαστρέβλωσης της πραγ-
ματικότητας από πλευράς του διώκτη, δια-
χωρίζεται από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
πραγματικά ψευδής επίκληση ψυχολογικής 
παρενόχλησης από την πλευρά του υποτιθέμε-
νου θύματος. Η ύπαρξη τέτοιων περιπτώσεων 
δεν πρέπει όμως να αποτελεί δικαιολογία για 
την μη αναγνώριση του φαινομένου της ηθικής 
παρενόχλησης. Όπως επισημαίνει η Hirigoyen 
(2009), «Το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες 
περιπτώσεις μικρο-παρανοϊκών οι οποίοι εννο-
ούν να εμφανίζονται ως θύματα, δεν σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν πραγματικά θύματα παρενό-
χλησης».

Οι συμπεριφορές με τις οποίες εκφράζεται 
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η επιθετική διάθεση είναι πάρα πολλές και συ-
χνά διαφέρουν ανάλογα με την κουλτούρα του 
τόπου. Βάλουν κατά του προσώπου του ατό-
μου-στόχου (κακόβουλα ή υποτιμητικά σχόλια, 
κουτσομπολιά, κοινωνική απομόνωση, επί-
μονη κριτική, εκφοβισμός κ.ά.) ή της εργασι-
ακής ταυτότητάς του (ανάθεση υποτιμητικών 
ή ανούσιων καθηκόντων, αφαίρεση αρμοδιο-
τήτων, απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, 
σκόπιμη παράλειψη ενημέρωσης, ανάθεση 
υπερβολικού όγκου εργασίας κ.ά.).1

3  ΣυνΕΠΕΙΕΣ
Το φαινόμενο εμφανίζει ένα ευρύ φάσμα 

συνεπειών το οποίο αγγίζει όλο το πεδίο των 
άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων προσώπων 
στον εργασιακό χώρο, τις επιχειρήσεις, την οι-
κογένεια του θύματος, το κοινωνικοασφαλιστι-
κό σύστημα και το κοινωνικό σύνολο. 

3.1 Συνέπειες για τον εργαζόμενο
Τα τελευταία χρόνια αυξάνουν συνεχώς οι 

έρευνες που αναφέρουν τα αρνητικά αποτε-
λέσματα που έχει για την υγεία και την ευεξία 
των εργαζομένων η εμπειρία της ηθικής πα-
ρενόχλησης (Leym�nn �nd Gust�fsson 1996, 
Mikkelsen �nd Ein�rsen 2001, V�rti� 2001). 
Οι συνέπειες για το ίδιο το άτομο εκτιμάται ότι 
μπορεί να αποβούν καταστροφικές (Leym�nn 
1996). Όταν ένας εργαζόμενος υφίσταται επι-
θετικές συμπεριφορές, βιώνει υψηλά επίπεδα 
στρες (Leym�nn 1996, Z�pf et �l. 1996). Όσο 
δεν λαμβάνονται από τη διοίκηση τα απαραί-
τητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των 
συμπεριφορών ή λαμβάνονται μεν αλλά είναι 
ανεπαρκή, οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε 
μακροχρόνιες και συχνές αρνητικές συμπεριφο-
ρές. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι 
ο μηχανισμός του στρες να βρίσκεται σε συνεχή 
ή συχνή ενεργοποίηση, αναπτύσσοντας έντονες 
βιολογικές αντιδράσεις που μπορούν να οδηγή-
σουν σε χρόνια εξασθένηση, σε ψυχολογικό και 

1 Αναλυτικά για την έννοια της Ηθικής Παρενόχλη-
σης και κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 
συχνότητα του φαινομένου βλ. Τσιάμα Χ. (2013), 
«Το Φαινόμενο της Ηθικής/Ψυχολογικής Παρε-
νόχλησης στο χώρο της εργασίας: Εννοιολογικοί 
Προσδιορισμοί», Άρθρα και Μελέτες 9/2013, Δε-
κέμβριος 2013, Ε.Ι.Ε.Α.Δ. http://���.eie�d.gr/
index.php?option=com_content&vie�=�rticle&i
d=162&Itemid=179&l�ng=el

σωματικό επίπεδο, ικανή να οδηγήσει σε αλλα-
γές συμπεριφοράς και μείωση της ικανότητας 
του εργαζομένου να ανταποκριθεί ικανοποιη-
τικά στις απαιτήσεις της εργασίας και της ζωής 
(Brodsky 1976, Ein�rsen et �l 2003, Agervold 
�nd Mikkelsen 2004, Lutgen-S�ndvik 2007). Σε 
επιδημιολογική έρευνα που διενήργησε το 2003 
το Workpl�ce Bulling �nd Tr�um� Institute του 
Καναδά, σε δείγμα χιλίων εργαζομένων, τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι το 76% των αποδε-
κτών της παρενόχλησης υποφέρουν από άγχος, 
το 71% από διακοπές στον ύπνο και το 39% από 
μετα-τραυματικό άγχος. Σε έρευνα που έλαβε 
χώρα στην Ιρλανδία (�’Moore 2000), το 40% 
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η παρενόχληση 
είχε αρνητικές συνέπειες στη σωματική τους 
υγεία και το 43% στην ψυχική. Το 26% και το 
92% αντίστοιχα από τις δύο αυτές κατηγορίες 
χρειάστηκαν ιατρική και ψυχιατρική θεραπεία, 
ενώ το 20% ξεκίνησε να παίρνει φάρμακα ως 
αποτέλεσμα της παρενόχλησης (αναφ. σε Di 
M�rtino, Hoel �nd Cooper  2003).

Οι συνέπειες μπορεί να ποικίλουν ανάμε-
σα στα άτομα-στόχους ανάλογα με τον βαθμό 
στον οποίο το καθένα έχει υποστεί την επιθε-
τική συμπεριφορά, την διάρκεια και την έντα-
ση του στρες που έχει βιώσει, τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνεται ένα γεγονός καθώς και 
την ικανότητά του να διαχειρίζεται την κατά-
σταση (S�ndvik et �l. 2007, Z�pf �nd Cross 
2001). Η προσωπικότητα παίζει σημαντικό 
ρόλο στο πώς βιώνει κάποιος την εμπειρία 
της ηθικής παρενόχλησης και πώς αντιδρά σε 
αυτήν (Ein�rsen, Mikkelsen �nd M�tthiesen). 
Στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι κάποια άτομα 
αρρώστησαν σοβαρά ύστερα από έξι μήνες έκ-
θεσης σε έντονη ηθική παρενόχληση, ενώ άλλα 
εργάζονται ακόμα ύστερα και από πολλά χρό-
νια παρενόχλησης ( V�rti� 2001).

Οι κυριότερες ψυχολογικές συνέπειες που 
έχουν καταγραφεί μέσα από κλινικές έρευνες 
είναι:

Αυξημένα επίπεδα άγχους και πνευ-•	
ματικής έντασης σε σχέση με όσους 
δεν έχουν υποστεί ηθική παρενόχλη-
ση (Leym�nn �nd Gust�fsson 1996, 
Bjorkqvist et �l. 1994, V�rti� 2001),
Ευερεθιστότητα, οργή (Leym�nn •	
1990), 
Απόγνωση (Leym�nn 1990), •	

Αίσθημα αδυναμίας και έλλειψης στή-•	
ριξης (Leym�nn 1992),
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Burn-out (εργασιακή εξουθένωση) •	
Ein�rsen �nd Mikkelsen 2003),
Κατάθλιψη (�’Moore et �l. 1998, •	
Kivim�ki et �l. 2000, αναφ. σε Bry�nt 
et �l. 2009),
Δυσκολία διαχείρισης στρεσογόνων κα-•	
ταστάσεων, ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσης ( Leym�nn 1990),
Σύνδρομο μετατραυματικού στρες •	
ακόμα και χρόνια μετά το πέρας της 
τραυματικής κατάστασης (Leym�nn 
�nd Gust�fsson 1996, Bjorkqvist et �l., 
1994).

Μεγάλος αριθμός ατόμων που έχουν υποστεί 
επί μακρύ χρονικό διάστημα ηθική παρενό-
χληση στην εργασία τους έχει διαπιστωθεί ότι 
καταφεύγει σε σκέψεις αυτοκτονίας (Ein�rsen 
�nd M�tthiesen 1999, αναφ. σε Djurkovic et �l. 
2008) ή ακόμη και σε αυτοκτονία. Αναφέρεται 
ότι, όπως προκύπτει από στοιχεία, ένα ποσοστό 
της τάξεως του 10-15% των καταγεγραμμένων 
αυτοκτονιών στην Σουηδία σχετίζεται με την 
αντιμετώπιση καταστάσεων αυτής της φύσης 
στον χώρο εργασίας (Leym�nn 1990). Έχουν 
επίσης αναφερθεί περιπτώσεις αυτοκτονιών 
σε χώρους όπου ασκούνται έντονες πιέσεις από 
τη διοίκηση προς τους εργαζόμενους, προκει-
μένου για τον εξαναγκασμό τους σε παραίτηση 
(Ferr�ri 2004).

Πρόσφατες ιατρικές έρευνες αναφέρουν ότι 
το χρόνιο στρες συνδέεται με σωματικές εκδη-
λώσεις όπως:

Διαταραχές ύπνου (Bjorkqvist et �l. •	
1994, Leym�nn & Gust�fsson 1996, 
Z�pf et �l.1996),
Πτώση ανοσοποιητικού συστήματος •	
(Leym�nn 1990),
Διαταραχές στην πέψη και ανορεξία •	
(Leym�nn 1990),
Μυοσκελετικοί πόνοι (Brodsky 1976),•	

Απώλεια δυνάμεων, σύνδρομο χρόνιας •	
κόπωσης (Brodsky 1976),
Αύξηση αρτηριακής πίεσης και στε-•	
φανιαία νόσος (Kivim�ki et �l. 2005, 
αναφ. σε Djurkovic et �l. 2008).

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, γε-
γονότα που συνθλίβουν βασικές ανθρώπινες 
νοητικές αποδοχές έχουν εν δυνάμει τραυμα-
τικά αποτελέσματα. Η εμπειρία της ηθικής πα-
ρενόχλησης όπως π.χ. η άδικη ή προσβλητική 

αξιολόγηση της δουλειάς ενός εργαζομένου, η 
σκόπιμη ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων χωρίς 
νόημα, ο περιορισμός της δυνατότητάς του να 
εκφράσει τις απόψεις του και να αναπτύξει 
τις δεξιότητές του κ.ά. μπορεί να του προκα-
λέσουν έντονο πνευματικό στρες και να κλονί-
σουν την αυτοπεποίθησή του (V�rti� 2001). Σε 
εργασιακούς χώρους όπου επικρατεί η ηθική 
παρενόχληση παραμένουν ανικανοποίητες κά-
ποιες βασικές ψυχολογικές ανάγκες οι οποίες 
απορρέουν από τις σχέσεις ενός ανθρώπου με 
τους άλλους και συνδέονται με την προσπάθειά 
του για επιβίωση. Η βίωση αυτής της εμπειρίας 
τραυματίζει την ανάγκη του να αποτελεί ισότι-
μο μέλος μιας λειτουργικής ομάδας, να αισθά-
νεται ότι έχει την αποδοχή και εκτίμηση του 
εργασιακού του περιβάλλοντος και να νιώθει 
εμπιστοσύνη στους άλλους (Aquino �nd Th�u 
2009). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες 
καταστάσεις άγχους, ψυχολογικής κατάρρευ-
σης και κατάθλιψης, η οποία χειροτερεύει με 
τον καιρό και συνεπώς σε απορρύθμιση εσω-
τερικών ισορροπιών και νοητικών λειτουργιών 
και μείωση της ικανότητάς του να ανταποκρί-
νεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της ερ-
γασίας και της καθημερινής ζωής (Ein�rsen, 
Mikkelsen �nd M�tthiesen).

Τα θύματα της ηθικής παρενόχλησης μπορεί 
να υποφέρουν από νοητικές διαταραχές όπως:

Χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης •	
(Ein�rsen �nd M�tthiesen 1999, αναφ. 
σε Djurkovic et �l. 2008, Mikkelsen & 
Ein�rsen 2002),
Απώλεια του ελέγχου στην εργασία •	
(Leym�nn 1990, Z�pf �nd Ein�rsen 
2005),
Αίσθημα μειωμένης ικανοποίησης και •	
αυτοπραγμάτωσης από την εργασία 
(Σπυριδάκης 2009, Hoel �nd Cooper 
2000, Lutgen-S�ndvik 2007),
Αδυναμία συγκέντρωσης και καθαρής •	
σκέψης, απώλεια μνήμης (Brodsky 
1976, Leym�nn 1990),
Καχυποψία,•	

Σύγχυση στον τρόπο αντίληψης των •	
καταστάσεων (Ein�rsen, Mikkelsen 
�nd M�tthiesen),
Φόβο και ανασφάλεια για την καθημε-•	
ρινότητα και για το μέλλον (Mikkelsen 
& Ein�rsen 2002),
Αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευ-•	
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σης από την ζωή (Appelberg et �l.1991, 
αναφ. σε Ein�rsen 2000).

Έρευνες επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια 
ψυχοσωματική και νοητική εξασθένηση από 
την οποία υποφέρουν πολλοί εργαζόμενοι που 
έχουν εκτεθεί σε ηθική παρενόχληση, είναι πολύ 
πιθανό να επηρεάσει και τη δυνατότητά τους 
για εργασία (Leym�nn �nd Gust�fsson 1996). 
Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις εργαζομένων οι 
οποίοι φτάνουν σε τέτοιο βαθμό αποδυνάμω-
σης ώστε να δυσκολεύονται να σκεφτούν και 
να αποδώσουν. Ειδικά, εάν το αντικείμενο της 
εργασίας απαιτεί μεγάλο βαθμό προσωπικής 
πρωτοβουλίας ή δημιουργίας, ο εργαζόμενος 
μπορεί να φτάσει στο σημείο να νιώθει τόση 
αδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
θέσης του ώστε να διαμορφώσει την αντίληψη 
για τον εαυτό του ότι είναι ανίκανος να δουλέ-
ψει οπουδήποτε (Hirigoyen 2009). 

Η δυσκολία ανεύρεσης εργασίας (π.χ. για 
λόγους προχωρημένης εργασιακής ηλικίας 
ή λόγω οικονομικής κρίσης) και ο φόβος της 
ανεργίας αναγκάζει, τις περισσότερες φορές, 
τα άτομα να υπομένουν τις αρνητικές κατα-
στάσεις, βυθιζόμενοι όλο και περισσότερο σε 
προσωπικό και εργασιακό τέλμα. Υπό αυτές τις 
συνθήκες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να στα-
ματήσει η εργασιακή τους εξέλιξη και σταδια-
κά να επιδεινωθεί (Knorz �nd Z�pf 1996, αναφ. 
σε Leym�nn 1996).

Πολλοί εργαζόμενοι οδηγούνται σε παραί-
τηση προκειμένου να ξεφύγουν από την πί-
εση που νιώθουν και το αδιέξοδο στο οποίο 
έχουν περιέλθει (Workpl�ce Bullying Institute 
W�sh.). Σύμφωνα με την επιδημιολογική 
έρευνα του Workpl�ce Bulling �nd Tr�um� 
Institute του Καναδά (2003) το 70% των πε- του Καναδά (2003) το 70% των πε-
ριπτώσεων δεν κατάφερε να αποφύγει την 
παρενόχληση παρά μόνο με παραίτηση, ενώ 
μόλις το 17% κατάφερε να την αποφύγει αλλά-
ζοντας εργασιακό χώρο (αναφ. σε Σπυριδάκη 
2009). Από στοιχεία που τηρούν συνδικαλι-
στικές οργανώσεις στη Σουηδία προκύπτει ότι 
ένα ποσοστό πάνω από το 50% όσων δήλωσαν 
παραίτηση χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εκ 
των προτέρων άλλη εργασία, το έκαναν διότι 
δεν άντεξαν την πίεση από την ύπαρξη παρε-
νοχλητικών συμπεριφορών εις βάρους τους 
(Leym�nn 1990).

Στην περίπτωση που απολυθούν, λόγω αδυ-
ναμίας να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους 
ή παραιτηθούν, υπό δυσμενείς εργασιακές συν-
θήκες, προκειμένου να ξεφύγουν από την ανυ-

πόφορη πίεση, οι πιθανότητες να βρουν άλλη 
εργασία είναι περιορισμένες και είναι πολύ 
πιθανό να οδηγηθούν σε μακροχρόνια ανεργία 
ακόμα και σε αποκλεισμό από την αγορά εργα-
σίας (Leym�nn 1996). Σε ορισμένες περιπτώ-Leym�nn 1996). Σε ορισμένες περιπτώ- 1996). Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις οι αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες είναι 
τόσο μεγάλες ώστε να απαιτείται εντατική και 
εξειδικευμένη θεραπεία αποκατάστασης προ-
κειμένου να μπορέσουν να επανενταχθούν στο 
εργασιακό δυναμικό (Leym�nn �nd Gust�fsson 
1996, Scott �nd Str�dling 2001). 

Άτομα που έχουν υποστεί έντονες και μα-
κροχρόνιες πιέσεις στην εργασία έχουν αυξη-
μένες πιθανότητες να εμφανίσουν διαταραχές 
συμπεριφοράς όπως:

Αυξημένη κατανάλωση έως και εξάρ-•	
τηση από ουσίες όπως αλκοόλ, κάπνι-
σμα, ηρεμιστικά κ.λπ., (Leym�nn 1992, 
Rospend� 2002), 
Επιθετικότητα, συχνά πολύ έντονη, •	
προς τους συναδέλφους (Ein�rsen et �l. 
1994),
Δυσκολία κοινωνικής προσαρμογής και •	
απομόνωση (Leym�nn 1990).

3.2 Συνέπειες για τους υπόλοιπους 
εργαζομένους

Επιστήμονες που έχουν κάνει έρευνες πάνω 
στο φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης δια-
τυπώνουν την άποψη ότι δεν επηρεάζει αρνη-
τικά μόνο το άτομο-στόχο αλλά και τα άτομα 
που παρίστανται (μάρτυρες) στα γεγονότα ή 
λαμβάνουν γνώση αυτών. Για κάθε περίπτωση 
παρενόχλησης υπολογίζεται ότι οι πιθανότη-
τες είναι να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε συ-
νάδελφοι που είναι γνώστες της κατάστασης 
(Tehr�ni 2005).

Η ηθική παρενόχληση έχει αρνητικές συνέ-
πειες για το αίσθημα ευεξίας και την εργασιακή 
απόδοση και των εργαζομένων, οι οποίοι γίνο-
νται έμμεσοι αποδέκτες της άδικης και επιθε-
τικής συμπεριφοράς εις βάρος ενός συναδέλ-
φου, καθώς αποτελεί πηγή έντασης και απορ-
ρύθμισης και για τους ίδιους (V�rti� 2001). Οι 
μάρτυρες της παρενόχλησης χαρακτηρίζονται 
από πολλούς ερευνητές ως «έμμεσα θύματα» 
(B�rling 1996, αναφ. σε Lutgen-S�ndvik 2009). 
Προκύπτει από συνεντεύξεις ότι βιώνουν και 
εκείνοι έντονο στρες από την ύπαρξη τέτοιων 
συμπεριφορών στο εργασιακό τους περιβάλ-
λον, μεγάλη ψυχολογική και πνευματική κό-
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πωση, δυσκολίες στην εργασιακή τους απόδο-
ση και μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία 
(S�ndvik 2007). Ιδιαίτερα επιβαρυντικά λει-S�ndvik 2007). Ιδιαίτερα επιβαρυντικά λει- 2007). Ιδιαίτερα επιβαρυντικά λει-
τουργεί η σκέψη ότι μπορεί να είναι οι ίδιοι οι 
επόμενοι στόχοι, γι΄ αυτό και τις περισσότερες 
φορές δεν αντιδρούν ενεργητικά όταν αντιλαμ-
βάνονται τέτοια φαινόμενα. Εξαιτίας όμως της 
δυσαρέσκειας που τους δημιουργεί η ύπαρξη 
τέτοιων συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο 
και κυρίως όταν διαπιστώνουν ότι η διοίκηση 
αδρανεί ή δεν τα αντιμετωπίζει αποτελεσματι-
κά, αρκετοί επιλέγουν να φύγουν από την επι-
χείρηση (Tehr�ni 2005, V�rti� 2001, R�yner et 
�l. 2002). 

Έχει σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που η 
διοίκηση αποφασίζει να διερευνήσει τα φαι-
νόμενα επιθετικών συμπεριφορών, χωρίς να 
λάβει μέτρα προστασίας της μαρτυρίας των 
συναδέλφων και αντίθετα τηρεί τακτική αντι-
παράθεσης των εργαζομένων, επιβαρύνει πολύ 
το εργασιακό κλίμα και τα μελλοντικά επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ τους (Tehr�ni 2005).

3.3 Συνέπειες για την επιχείρηση
Η εμφάνιση της ηθικής παρενόχλησης έχει 

πολύ σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα και 
για την ίδια την επιχείρηση. Δημιουργεί ένα 
δυσλειτουργικό εργασιακό περιβάλλον, επη-
ρεάζοντας αρνητικά τα επίπεδα της παραγω-
γικότητας και την ποιότητα των παραγομένων 
προϊόντων ή των προσφερομένων υπηρεσιών 
(Bry�nt et �l. 2009). Το στρες που παράγεται 
σε έναν εργασιακό χώρο όπου κυριαρχούν επι-
θετικές συμπεριφορές, και η επακόλουθη ψυ-
χοσωματική και νοητική κόπωση όσων επηρε-
άζονται άμεσα ή έμμεσα, έχουν ως μακροχρό-
νιο αποτέλεσμα τη μειωμένη συνολική απόδο-
ση σε σχέση με την αναμενόμενη (Leym�nn 
1990). Όπως αναφέρεται σε μελέτες, ένα θύμα 
παρενόχλησης παράγει λιγότερο από τους 
υπόλοιπους εργαζομένους και κοστίζει στην 
επιχείρηση περισσότερο (Hoel �nd Cooper 
2000, Ferr�ri 2004). Οι συμπεριφορές παρε-Ferr�ri 2004). Οι συμπεριφορές παρε- 2004). Οι συμπεριφορές παρε-
νόχλησης απορροφούν καθημερινά ένα με-
γάλο μέρος του χρόνου και της ενέργειας των 
εργαζομένων (παρενοχλούντων, θυμάτων και 
παρισταμένων), η οποία σε ένα υγιές εργασια-
κό περιβάλλον θα επενδυόταν σε παραγωγική 
εργασία (Tehr�ni 2005). 

Το ψυχολογικό κλίμα διαβρώνεται σταδιακά 
από τοξικά συναισθήματα οργής και δυσπιστί-
ας και συχνά δημιουργείται μια νοσηρή ατμό-

σφαιρα υπόγειας διαμάχης που εμποδίζει τους 
εργαζόμενους να συνεργαστούν αποτελεσματι-
κά μεταξύ τους και να έχουν ένα καλό παραγω-
γικό αποτέλεσμα (He�mes �nd H�rvey 2006, 
Hirigoven 2009). Δημιουργείται ένας φαύλος 
κύκλος αρνητικών συνεπειών καθώς το κακό 
ψυχολογικό κλίμα επιδρά αρνητικά στη λει-
τουργία της ομάδας και του έργου. Η επικοινω-
νία, η ροή της πληροφορίας και τα επίπεδα στή-
ριξης μεταξύ των εργαζομένων μπλοκάρουν, με 
αποτέλεσμα να επιτείνονται οι διαπροσωπικές 
συγκρούσεις και να αυξάνει το άγχος και η 
ανασφάλεια ως προς την επίτευξη των στόχων 
(Z�pf 1999, Ein�rsen et �l. 1994).

Η ύπαρξη και η ανοχή, από πλευράς της επι-
χείρησης, της ηθικής παρενόχλησης επηρεάζει 
αρνητικά την σχέση της με τους εργαζόμενους 
και τον τρόπο με τον οποίο την βλέπουν εκείνοι 
(Mikkelsen & Ein�rsen 2002). Σε αυτές τις πε-Mikkelsen & Ein�rsen 2002). Σε αυτές τις πε- & Ein�rsen 2002). Σε αυτές τις πε-Ein�rsen 2002). Σε αυτές τις πε- 2002). Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο 
πρόσωπο του εργοδότη και της διοίκησης και η 
δέσμευσή τους στους στόχους της επιχείρησης 
κλονίζεται (Hoel �nd Cooper 2000). Στις συν-Hoel �nd Cooper 2000). Στις συν- �nd Cooper 2000). Στις συν-�nd Cooper 2000). Στις συν- Cooper 2000). Στις συν-Cooper 2000). Στις συν- 2000). Στις συν-
θήκες αυτές έχει παρατηρηθεί ότι μειώνονται 
τα κίνητρα και η διάθεση για ανάληψη θετικών 
πρωτοβουλιών και αναζήτηση καινοτόμων ιδε-
ών (Tehr�ni 2005). 

Οι εργαζόμενοι προκειμένου να ξεφύγουν 
από την παρενόχληση συχνά καταφεύγουν 
σε μακροχρόνιες απουσίες και αυξημένη χρή-
ση αναρρωτικών αδειών (Leym�nn 1990, 
�’Moore 2000). Έχει υπολογιστεί στη Μεγάλη 
Βρετανία ότι, εξαιτίας φαινομένων ηθικής πα-
ρενόχλησης, χάνονται ετησίως από 19 εκ. έως 
και 40 εκ. εργάσιμες ημέρες, γεγονός που εκτι-
μάται περίπου σε κόστος $22 δις (House of 
Commons 2003). Στη Γερμανία το κόστος υπο- 2003). Στη Γερμανία το κόστος υπο-
λογίζεται σε $1,58 δις ετησίως (Intern�tion�l 
L�bour �rg�niz�tion 2000, αναφ. σε Rodgers 
�nd G�go 2006).

Σε εργασιακούς χώρους όπου επικρατούν, 
σε μακροχρόνια βάση, συνθήκες ηθικής παρε-
νόχλησης, παρατηρείται σταδιακή αποδυνάμω-
ση του εργατικού δυναμικού καθώς η πρόθεση 
αποχώρησης των εργαζομένων από την επιχεί-
ρηση είναι αυξημένη (Djurkovic et �l. 2004, 
αναφ. σε Djurkovic et �l. 2008). Άτομα κομβι-Djurkovic et �l. 2008). Άτομα κομβι- et �l. 2008). Άτομα κομβι-et �l. 2008). Άτομα κομβι- �l. 2008). Άτομα κομβι-�l. 2008). Άτομα κομβι-. 2008). Άτομα κομβι-
κής σημασίας για τη λειτουργία της, λόγω γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, έχουν αυξημέ-
νες πιθανότητες να την εγκαταλείψουν, ανεξάρ-
τητα από το εάν έχουν υπάρξει οι ίδιοι στόχοι 
παρενόχλησης ή γνωρίζουν ότι συμβαίνει εις 
βάρος άλλων (Lutgen-S�ndvik 2006, αναφ. σε 
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Lutgen-S�ndvik 2009, R�yner et �l. 2002). Το 
γεγονός αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά τις 
επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς που λειτουρ-
γούν με μειωμένο προσωπικό ή που έχουν δυ-
σκολίες στην ανεύρεση εξειδικευμένων στελε-
χών. Το οικονομικό κόστος που επιφέρει σε μία 
επιχείρηση η ύπαρξη αυτού του φαινομένου, 
επιβαρύνεται από τη διαδικασία αναζήτησης 
και εκπαίδευσης νέων εργαζομένων. 

Η εικόνα αυτή της επιχείρησης συνήθως 
αντανακλάται και στη δημόσια εικόνα της και 
παίζει ρόλο αρνητικής διαφήμισης (He�mes 
�nd H�rvey 2006). Αποτελεί δε δυσφήμιση και 
στην αγορά εργασίας και επηρεάζει αρνητικά 
το πιθανό ενδιαφέρον πολύ ικανών στελεχών 
να εργαστούν σε αυτήν.

3.4 Συνέπειες για την οικογένεια
Η εμπειρία της ηθικής παρενόχλησης έχει 

σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο και στην οικογέ-
νεια του ατόμου-στόχου καθώς τα μέλη της 
βιώνουν σε όλα τα επίπεδα τη φθορά που υφί-
σταται το ίδιο (R�yner et �l. 2002, Tr�cey et 
�l. 2006, αναφ. σε Lutgen-S�ndvik et �l. 2007, 
Καμινιώτη 2012). Το θύμα μεταφέρει στην 
οικογένειά του όλο το φάσμα των αρνητικών 
του συναισθημάτων, το στρες που συσσωρεύ-
ει καθημερινά και την απογοήτευση από την 
εργασία και τον εαυτό του με αποτέλεσμα την 
επιβάρυνση των μεταξύ τους σχέσεων. Η οικο-
γένεια του θύματος υφίσταται ως σύνολο υπο-
βάθμιση της ποιότητας της ζωής καθώς όλα τα 
μέλη της υφίστανται τις επιπτώσεις που έχει 
στην υγεία, την κοινωνική ζωή και τα οικονο-
μικά δεδομένα του η εμπειρία της ψυχολογικής 
βίας και της υπονόμευσης της επαγγελματικής 
του υπόστασης.

3.5 Συνέπειες για την κοινωνία 
Η κοινωνία υφίσταται ένα μεγάλο μέρος 

των συνεπειών της ηθικής παρενόχλησης (Di 
M�rtino et. �l. 2003).Επιβαρύνεται επιπλέον 
το ήδη αποδυναμωμένο κοινωνικοασφαλιστι-
κό σύστημα με αυξημένα έξοδα που απαιτού-
νται για την αντιμετώπιση :

των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, •	

των μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών,•	

της πρόωρης συνταξιοδότησης για •	
λόγους υγείας,
της μακροχρόνιας ανεργίας και της •	

χορήγησης κρατικών επιδομάτων 
για την αντιμετώπιση των βασικών 
αναγκών των ανέργων.

Ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών και ψυ-
χολογικών συνεπειών που ενδέχεται να επιφέ-
ρει η εμπειρία της ηθικής παρενόχλησης στους 
εργαζόμενους μεταφέρεται στα άτομα της οι-
κογένειάς τους.

Συνεπώς αποδυναμώνεται το εργατικό δυ-
ναμικό μιας χώρας με αρνητικές συνέπειες 
για την συνολική εθνική παραγωγικότητα και 
την ανταγωνιστικότητά της, καθώς χάνονται 
σημαντικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία 
ανθρώπων που αναγκάστηκαν να επιλέξουν 
την πρόωρη συνταξιοδότηση προκειμένου να 
ξεφύγουν από την παρενόχληση. Σύμφωνα με 
το Ανώτατο Σουηδικό Συμβούλιο Κοινωνικής 
Ασφάλισης, για το 1992, έχει υπολογιστεί ότι 
ένα ποσοστό 20% με 40%, των ατόμων πάνω 
από 55 χρονών που επέλεξαν την πρόωρη συ-
νταξιοδότηση, το έκαναν ωθούμενοι από λό-
γους μεγάλης ψυχολογικής πίεσης λόγω κα-
ταστάσεων ηθικής παρενόχλησης (Leym�nn 
1996). Δεδομένου όμως ότι ο εργασιακός βίος 
έχει παραταθεί κατά πολύ, σε σχέση με ό,τι 
ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια, η πρόωρη απώ-
λεια των ψυχικών και σωματικών αντοχών 
ενός εργαζόμενου και κατά συνέπεια η αδυνα-
μία του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
εργασίας, μπορεί να τον οδηγήσουν σε πρώιμο 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και σε με-
γάλο οικονομικό αδιέξοδο με όποια, επιβάρυν-
ση αυτό συνεπάγεται και για την κοινωνία.

4 ΠαΡαγΟνΤΕΣ ΕΜφανΙΣήΣ
Η ηθική παρενόχληση θεωρείται ένα σύν-

θετο, πολύπλευρο φαινόμενο. Οι συνθήκες 
που ευνοούν την εμφάνισή του αναζητού-
νται από τους ερευνητές σε διάφορα επίπε-
δα. Υποστηρίζεται ότι σε πολλές περιπτώσεις 
είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πε-
ρισσότερων από έναν παραγόντων (Z�pf 1999, 
Ein�rsen et �l.1994). Οι δυνητικοί αυτοί παρά- et �l.1994). Οι δυνητικοί αυτοί παρά-et �l.1994). Οι δυνητικοί αυτοί παρά- �l.1994). Οι δυνητικοί αυτοί παρά-�l.1994). Οι δυνητικοί αυτοί παρά-.1994). Οι δυνητικοί αυτοί παρά-
γοντες εντοπίζονται τόσο στα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας των εμπλεκομένων ατό-
μων όσο και στα χαρακτηριστικά του εργασι-
ακού περιβάλλοντος όπως τα χαρακτηριστικά 
οργάνωσης της εργασίας, ο τρόπος άσκησης 
της ηγεσίας, η επιχειρησιακή κουλτούρα και το 
εργασιακό κλίμα. Η κατάσταση επιδεινώνεται 
σε συνθήκες που προκαλούν μεγάλη εργασια-
κή ανασφάλεια, όπως π.χ. οι ριζικές αλλαγές 
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στο οργανωσιακό καθεστώς μιας επιχείρησης 
ή μία οικονομική κρίση.

4.1 Οργάνωση της εργασίας
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η προβληματι-

κή οργάνωση της εργασίας ευνοεί την εμφάνι-
ση της ηθικής παρενόχλησης (Leym�nn 1996, 
Ein�rsen et �l.1994, V�rti� 1996). Η ηθική πα- et �l.1994, V�rti� 1996). Η ηθική πα-et �l.1994, V�rti� 1996). Η ηθική πα- �l.1994, V�rti� 1996). Η ηθική πα-�l.1994, V�rti� 1996). Η ηθική πα-.1994, V�rti� 1996). Η ηθική πα-V�rti� 1996). Η ηθική πα- 1996). Η ηθική πα-
ρενόχληση θεωρείται σύμπτωμα των οργανω-
σιακών δυσλειτουργιών (M�tthiesen 2006). 
Έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά των χώρων εργασίας, 
όταν επικρατούν σε μακροχρόνια βάση, αποτε-
λούν ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση της 
ηθικής παρενόχλησης όπως:

Οι υπερβολικές απαιτήσεις, η έλλειψη προ-
σωπικού, ο μεγάλος φόρτος εργασίας και οι 
πιεστικές προθεσμίες επιφέρουν μακροχρό-
νια κόπωση και δυσαρέσκεια από την εργασία 
και δημιουργούν υπερβολική ένταση στις σχέ-
σεις μεταξύ προϊσταμένων και εργαζομένων 
καθώς και μεταξύ εργαζομένων. Οι συνθήκες 
αυτές συμβάλουν στη δημιουργία υψηλού ερ-
γασιακού στρες, το οποίο οδηγεί σε ένα φαύ-
λο κύκλο συναισθηματικών εντάσεων και συ-
μπεριφορών οι οποίες αναζητούν εκτόνωση. 
Όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες εργασίας 
πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα κάποια άτομα 
να γίνουν στόχοι ηθικής παρενόχλησης (Z�pf 
1999, Notel�ers 2010, Ein�rsen et �l. 1994). Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι συχνό φαινόμενο 
να εκδηλώνονται επιθετικές συμπεριφορές εις 
βάρος εργαζομένων οι οποίοι στα μάτια των 
υπολοίπων ξεφεύγουν από τους κανόνες της 
ομάδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που ου-
σιαστικά επιδιώκεται είναι η άσκηση ελέγχου 
πάνω στα άτομα αυτά.

Η υποαπασχόληση, η μακροχρόνια ενασχό-
ληση με καθήκοντα χωρίς ενδιαφέρον και η μο-
νότονη εργασία προκαλούν αίσθημα ψυχικής 
και νοητικής κόπωσης, πλήξη, πιθανόν αίσθη-
μα υποβάθμισης της αξίας και των ικανοτήτων, 
ένταση και εκνευρισμό που είναι πολύ πιθανό 
να ξεσπάσει σε επιθετικότητα εναντίον άλλων 
εργαζομένων (Ein�rsen et �l. 1994).

Η σύγκρουση ή ασάφεια των ρόλων με την 
έννοια της έλλειψης περιγραφής και διευκρί-
νισης των ορίων μεταξύ των αρμοδιοτήτων ή 
του ελλιπούς καθορισμού τους, καθώς και η 
έλλειψη ξεκάθαρων στόχων, αφήνει πολλά πε-
ριθώρια αυθαίρετων ή/και καταχρηστικών συ-
μπεριφορών (Ein�rsen et �l.1994, V�rti� 1996, 

B�illien et �l. 2009, H�uge et �l. 2007).
Η αυστηρή ιεραρχική δομή οργάνωσης της 

εργασίας ή η ύπαρξη  παράλληλων ιεραρχιών, 
όπου δεν είναι ξεκάθαρο πού υπάγεται ο εργα-
ζόμενος και ποιες οδηγίες ακολουθεί, δημιουρ-
γούν το υπόβαθρο για την εμφάνιση εκφοβι-
σμού και επικριτικών σχολίων (Hoel �nd S�lin 
2011, WH� 2003).

Η ανεπαρκής καθοδήγηση και οι ασαφείς 
οδηγίες σχετικά με το έργο που καλείται να 
εκτελέσει ο εργαζόμενος και η έλλειψη επαρ-
κούς πληροφόρησης πάνω σε θέματα που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εκτέ-
λεση του έργου του, όπως κάποια σημαντικά 
δεδομένα, ο διαθέσιμος χρόνος, το αναμενό-
μενο αποτέλεσμα, κ.ά., αποτελούν εμπόδια για 
την ικανοποιητική απόδοση του και αποτελούν 
παράγοντες κινδύνου για αρνητική κριτική εις 
βάρος του ( WH� 2003).

4.2 Τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας
Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της ηθικής 

παρενόχλησης σε ένα χώρο εργασίας παίζει η 
στάση της διοίκησης και των ατόμων που βρί-
σκονται στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας 
σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της 
εργασιακής κουλτούρας. Συχνά η διοίκηση 
ανέχεται ή και καλλιεργεί  ένα κλίμα επικοινω-
νίας το οποίο χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό, 
απότομες και προσβλητικές συμπεριφορές και 
έλλειψη κατανόησης και σεβασμού της προ-
σωπικότητας των εργαζομένων και της διαφο-
ρετικότητας. Συντηρεί ένα κλίμα «διαίρει και 
βασίλευε» με την καλλιέργεια ευνοιοκρατίας, 
την παραχώρηση προνομίων και τη διασπορά 
φημών και αμφιβολιών μεταξύ των εργαζο-
μένων. Σε αυτές τις συνθήκες διαμορφώνεται 
ένα κλίμα φόβου, δυσπιστίας και ανταγωνι-
σμού που προκαλεί την εκδήλωση των κατώ-
τερων ανθρώπινων ενστίκτων στον χώρο της 
εργασίας (Hoel �nd Cooper 2000, WH� 2003, 
Hirigoyen 2009). 

Σε κάποιες έρευνες επισημαίνεται η σύνδεση 
μεταξύ ορισμένων μορφών ηγεσίας και της εμ-
φάνισης της ηθικής παρενόχλησης. Ως τέτοιες 
αναφέρονται οι μορφές ηγεσίας οι οποίες χα-
ρακτηρίζονται από έναν αυταρχικό χαρακτήρα 
(�’Moore et �l. 1998) ή από έναν φιλελεύθερο 
μεν αλλά χωρίς σαφείς κανόνες συνεργασίας, 
με αποτέλεσμα η φαινομενική αυτή ελευθερία 
να αφήνει ανοιχτό ένα τεράστιο πεδίο κατα-
χρήσεων (Di M�rtino et �l. 2003, WH� 2003).
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Σε άλλες έρευνες επισημαίνεται, ως χα-
ρακτηριστικό της ηγεσίας που ευνοεί την εμ-
φάνιση της ηθικής παρενόχλησης, η ύπαρξη 
μεθόδων διοίκησης οι οποίες στοχεύουν στην 
αύξηση της παραγωγικότητας διαμέσου της 
ανάπτυξης ενός ανταγωνισμού ο οποίος ξε-
περνά τα όρια της άμιλλας και βγαίνει εκτός 
πλαισίου ηθικών αξιών. Στο σημείο αυτό έχει 
διατυπωθεί επιφύλαξη για τις μεθόδους αξιο-
λόγησης του προσωπικού και της χορήγησης 
ατομικών ή συλλογικών οικονομικών «bonus» 
των οποίων η χρήση ενδέχεται να λειτουργήσει 
ως εργαλείο διαίρεσης των εργαζομένων και 
να επιφέρει συνέπειες, όπως η δημιουργία κα-
χυποψίας, ανταγωνισμού και γενικότερα αρ-
νητικού κλίματος μεταξύ τους (Hoel �nd S�lin 
2011).

4.3 Εργασιακή κουλτούρα
Έχει υποστηριχθεί ότι η ηθική παρενόχλη-

ση δεν εμφανίζεται εύκολα σε έναν εργασιακό 
χώρο εάν η ίδια η κουλτούρα του δεν την ευνο-
εί (Brodsky 1976). Την άποψη αυτή στηρίζουν 
και νεότερες έρευνες σύμφωνα με τις οποίες 
η συχνότητα της εμφάνισής της συνδέεται με 
την αντίληψη που επικρατεί σε έναν εργασια-
κό χώρο ότι η διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη 
στην ιεραρχία επιδεικνύουν ανοχή ή ακόμα και 
ενθαρρύνουν τέτοιες τακτικές (Ein�rsen 1999). 
Επισημαίνεται ότι διοικήσεις επιχειρήσεων 
ή προϊστάμενοι τμημάτων που αδιαφορούν 
για την ύπαρξη επιθετικών συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε καταστάσεις 
ηθικής παρενόχλησης, ουσιαστικά τις ενθαρ-
ρύνουν και με την στάση τους συμβάλουν στην 
διαιώνισή τους (Hirigoyen 2009). Το γεγονός 
της ατιμωρησίας τέτοιων συμπεριφορών λει-
τουργεί ως αρνητικό παράδειγμα και για τους 
υπόλοιπους οι οποίοι οδηγούνται στο συμπέρα-
σμα ότι ανενόχλητα μπορούν να αυθαιρετούν 
εις βάρος συναδέλφων ή υφισταμένων (R�yner 
et �l. 2002).

Η παρενόχληση, με τη μορφή του εκφοβι-
σμού και των απειλών, λειτουργεί σε κάποιους 
οργανισμούς ως μηχανισμός υποταγής, πειθάρ-
χησης και ελέγχου των εργαζομένων. Αποτελεί 
κομμάτι της εργασιακής διαδικασίας είτε διό-
τι έχει ενταχθεί και λειτουργεί παραδοσιακά 
ως θεσμός στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας 
(Archer 1999, αναφ. σε Hoel �nd S�lin 2011) 
είτε διότι λειτουργεί ως μέσο πίεσης για επίτευ-
ξη αυξημένης παραγωγής (Σπυριδάκης 2009). 

Η παρενόχληση με αυτή την έννοια είναι κομ-
μάτι της λειτουργίας του ίδιου του συστήματος 
εργασίας και γι΄ αυτό το λόγο δύσκολα αναδει-
κνύεται (Σπυριδάκης 2009).   

Από έρευνες συνάγεται το συμπέρασμα, ότι 
το φαινόμενο εμφανίζεται συχνότερα σε επι-
χειρήσεις όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι 
κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομέ-
νων, στoυς οποίους να περιλαμβάνεται ρητά 
η απόρριψη τακτικών ηθικής παρενόχλησης 
(Neyens et �l. 2007, αναφ. σε Hoel �nd S�lin 
2011). Η απουσία τέτοιων κανόνων και η έλλει-
ψη ξεκάθαρης πολιτικής ενάντια στην ύπαρξή 
του δίνει τη δυνατότητα σε κάποια άτομα που 
έχουν αυτή την τάση, ιδίως εάν τυγχάνουν 
της εύνοιας της διοίκησης ή του προϊσταμέ-
νου, να συμπεριφέρονται βίαια και επιθετικά. 
Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη πολιτικής λειτουρ-
γεί μεν αποτρεπτικά σε μεγάλο βαθμό για την 
εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών, όμως 
δεν αρκεί από μόνη της. Είναι απαραίτητο οι 
διαδικασίες και τα μέτρα αντιμετώπισης τα 
οποία προβλέπονται, να εφαρμόζονται και 
στην πράξη κάθε φορά που εμφανίζονται φαι-
νόμενα αυτής της μορφής. 

4.4 Εργασιακό κλίμα
Έρευνες αναφέρουν, ότι η ύπαρξη κακών 

ψυχοκοινωνικών συνθηκών σε ένα χώρο εργα-
σίας συνδέεται με την εμφάνιση περιστατικών 
ηθικής παρενόχλησης (Ein�rsen 1999, Z�pf 
1999). Έχει παρατηρηθεί ότι άτομα που έχουν 
υποστεί ηθική παρενόχληση περιγράφουν το 
εργασιακό τους περιβάλλον ως ένα χώρο στον 
οποίο επικρατεί μεγάλη ψυχολογική ένταση, 
ανταγωνισμός για απόκτηση αρμοδιοτήτων 
και εύνοιας, συχνές και έντονες διαπροσωπικές 
συγκρούσεις, έλλειψη αποτελεσματικής επικοι-
νωνίας και συνεργασίας και απουσία υποστή-
ριξης από τους συναδέλφους και την διοίκηση 
(Z�pf et �l. 1996, Ein�rsen 2000, �’Moore, et 
�l. 1998,  V�rti� 1996). 

Όταν ένας εργασιακός χώρος χαρακτηρί-
ζεται από χαμηλό ηθικό και αρνητικά συναι-
σθήματα, τα οποία πηγάζουν από έλλειψη ικα-
νοποίησης από την εργασία και αίσθημα προ-
σωπικής ματαίωσης και  απογοήτευσης, τότε 
είναι πολύ πιθανό τα άτομα να αναζητήσουν 
την εκτόνωση αυτών των συναισθημάτων σε 
αλληλοκατηγορίες (Leym�nn 1996). 

Συχνά στους εργασιακούς χώρους κυρι-
αρχεί αίσθημα αδικίας καθώς οι εργαζόμενοι 
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αισθάνονται ότι γίνονται αδικαιολόγητες δι-
ακρίσεις και παραχωρούνται προνόμια από 
τους προϊσταμένους ή τη διοίκηση. Είτε η δι-
άκριση αποτελεί πραγματικότητα είτε είναι 
προϊόν λανθασμένης κρίσης των εργαζομένων, 
η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση τέτοιων κα-
ταστάσεων, όπως και η μη αντιμετώπισή τους, 
έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες και 
μπορεί να οδηγήσουν σε έκρυθμες καταστά-
σεις. Σταδιακά κλονίζεται η εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων στην επιχείρηση και δημιουργεί-
ται κλίμα διάχυτης καχυποψίας και αυξανόμε-
νης συναισθηματικής έντασης. Καθώς νιώθουν 
ότι δεν μπορούν να ξεσπάσουν την οργή τους 
για την αδικία που αισθάνονται ότι υφίστανται 
στα άτομα από τα οποία προέρχεται, έχουν 
την τάση να μεταθέτουν την επιθετικότητα σε 
άτομα που θεωρούν ότι είναι πιο αδύναμα ή 
ευάλωτα από τους ίδιους. Οι συνθήκες αυτές 
αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την εμφά-
νιση ηθικής παρενόχλησης εις βάρος ενός συ-
ναδέλφου ή υφισταμένου (Neum�n �nd B�ron 
2011). 

Το κλίμα σε ένα χώρο εργασίας μπορεί να 
δηλητηριασθεί και εξαιτίας της πεποίθησης 
ατόμων ή ομάδων ότι δεν είναι δυνατή η ικανο-
ποίηση των προσδοκιών τους ταυτόχρονα και 
παράλληλα με την ικανοποίηση των προσδοκι-
ών των άλλων. Επιδεικνύοντας έντονο υποκει-
μενισμό, αντιλαμβάνονται τους προσωπικούς 
στόχους των συναδέλφων ως απειλή για τους 
δικούς τους και γι’ αυτό καταφεύγουν σε τα-
κτικές υπονόμευσής τους. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις η αντίληψη αυτή των πραγμάτων εκφρά-
ζει και τις δύο πλευρές και μπορεί να εξελιχθεί 
σε σκληρή σύγκρουση. Σε άλλες περιπτώσεις, 
αντικατοπτρίζει τον τρόπο σκέψης και αντί-
ληψης μόνο της μίας πλευράς, η οποία συστη-
ματικά υποσκάπτει τα εργασιακά συμφέροντα 
της άλλης. Σε κάθε περίπτωση, σηματοδοτεί 
την ανατροπή της ισορροπίας και τη δημιουρ-
γία αρνητικού κλίματος σε ένα εργασιακό χώρο 
(�ruitt & Rubin1986, v�n de Vliert 1998 αναφ. 
σε M�tthiesen 2006).

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της ηθι-
κής παρενόχλησης παίζει και η αντίληψη της 
επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση του αν-
θρώπινου δυναμικού. Επιχειρήσεις που δεν 
προσβλέπουν σε μακροχρόνιες σχέσεις με το 
προσωπικό και αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο 
στοιχείο ως αναλώσιμο, αδιαφορούν για την 
ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων (�o�er et �l. 
2011).

Η παραδοσιακή σχέση μεταξύ εργαζόμενου 
και επιχείρησης, όπου και τα δύο μέρη προ-
σέβλεπαν σε μακροχρόνιες σχέσεις οι οποίες 
βασίζονταν σε αρχές όπως η αφοσίωση και η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, ανατρέπεται. Οι εργα-
ζόμενοι νιώθουν ότι η υπεύθυνη δουλειά και η 
δέσμευση στους στόχους της επιχείρησης δεν 
αρκούν για να τους εξασφαλίσουν μια μακρο-
χρόνια προοπτική απασχόλησης, αφού οι αξίες 
αυτές αντικαθίστανται από αυτές του σκληρού 
ανταγωνισμού και της επιβίωσης του ισχυρό-
τερου. 

Οι πιθανότητες εμφάνισης της ηθικής πα-
ρενόχλησης πολλαπλασιάζονται καθώς σε 
παγκόσμιο επίπεδο το εργασιακό περιβάλλον 
αλλάζει και υιοθετούνται πιο ευέλικτες σχέ-
σεις και τρόποι οργάνωσης της εργασίας π.χ. 
αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των συμβάσεων 
μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, οι συμ-
βάσεις εργασίας με εταιρείες προσωρινής απα-
σχόλησης, το καθεστώς του ευέλικτου ωραρίου 
κ.λπ. Επίσης, επισημαίνεται από οργανισμούς 
και όργανα της Ε.Ε. ότι η αύξηση του αριθμού 
των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
αποτελεί ευνοϊκή προϋπόθεση για την εμφά-
νιση διαφόρων μορφών παρενόχλησης. Ως πα-
ράγων ευνοϊκός για την εμφάνιση της ηθικής 
παρενόχλησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί και 
η αύξηση του αριθμού των ατομικών συμβάσε-
ων με τον παράλληλο περιορισμό της σημασίας 
και της εμβέλειας των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, με τις συνθήκες εργασιακής ανα-
σφάλειας που συνεπάγεται. Οι συνθήκες αυτές 
γίνονται ακόμη πιο σκληρές καθώς η παγκοσμι-
οποίηση της οικονομίας οδηγεί σε ολοένα και 
αυξανόμενη εργασιακή ανασφάλεια (Neum�n 
�nd B�ron 2011). 

4.5 Οργανωσιακές αλλαγές στον ορ-
γανισμό

Η ηθική παρενόχληση συνδέεται επίσης 
με συνθήκες ριζικών οργανωσιακών αλλαγών 
σε  έναν οργανισμό ή επιχείρηση (Di M�rtino 
et �l. 2003, Hoel & Cooper 2000). Οι αλλαγές 
αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή είτε αλλαγής 
στο νομικό καθεστώς, στη διοίκηση της επι-
χείρησης ή στην παραγωγική διαδικασία είτε 
σημαντικής αναδιάρθρωσης και πιθανώς συρ-
ρίκνωσής της. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να 
συνοδεύονται από αλλαγές θέσεων και προο-
πτικές προαγωγών  ή από περιορισμό εξόδων 
και μείωση προσωπικού είτε από συνδυασμό 
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των ανωτέρω. Το αποτέλεσμα αυτών των ανα-
τροπών είναι κυρίως η αύξηση της εργασιακής 
ανασφάλειας και επομένως και του ανταγω-
νισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους (S�lin 
2003). Η πίεση που προέρχεται από την ταχύ-
τητα των αλλαγών, την ανάγκη για προσαρμο-
γή, την αύξηση της αβεβαιότητας και πιθανώς 
από την επιβάρυνση κάποιων με επιπλέον όγκο 
εργασίας, δημιουργεί έντονο άγχος και ένταση 
το οποίο οδηγεί συχνά σε εκδηλώσεις επιθετι-
κότητας και τακτικές ηθικής παρενόχλησης.

4.6 χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητας

Πολυπληθείς έρευνες που έχουν γίνει τις 
τελευταίες δεκαετίες υποστηρίζουν ότι η ηθική 
παρενόχληση στον χώρο της εργασίας αποτε-
λεί μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
χαρακτηριστικών του στενού καθώς και του 
ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και των 
προσωπικών χαρακτηριστικών των ατόμων 
(Hoel �nd S�lin 2011, Moreno-Jimenez et �l. 
2007, M�tthiesen 2006). Οι συνθήκες σε έναν 
εργασιακό χώρο μπορεί να ενθαρρύνουν την 
επιθετική συμπεριφορά κάποιων ατόμων, ενώ 
παράλληλα να αποδυναμώνουν και να καθι-
στούν πιο ευάλωτους άλλους εργαζόμενους. 
Ατομικά χαρακτηριστικά όπως: χαμηλές κοι-
νωνικές δεξιότητες και ικανότητα επικοινω-
νίας με τους άλλους, έλλειψη ενσυναίσθησης, 
ύπαρξη χαμηλής ή υπερβολικής αυτοεκτίμη-
σης, υπερεκτίμηση ή υποτίμηση προσωπικών 
ικανοτήτων, υπερβολικές φιλοδοξίες και αντα-
γωνιστική διάθεση, επικριτική διάθεση, υπερ-
βολικό άγχος, ανασφάλεια, κ.ά. μπορεί να απο-
τελέσουν παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν την 
πιθανότητα ένα άτομο,  υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες, να γίνει παρενοχλών ή θύμα παρε-
νόχλησης.

Πολλοί επιστήμονες έχουν επιχειρήσει να 
κατηγοριοποιήσουν τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας και της συμπεριφοράς αν-
θρώπων που έχουν την προδιάθεση να γίνουν 
διώκτες σε περιστατικά παρενόχλησης, όπως 
π.χ. συναισθηματική ψυχρότητα, αδιαφορία 
για τις ανάγκες των άλλων, έλλειψη κοινωνικών 
δεξιοτήτων και συναισθηματικού αυτοελέγχου, 
απουσία αυτοκριτικής, μεγάλη προσωπική ανα-
σφάλεια, στενή επιδίωξη ατομικών συμφερό-
ντων κ.ά.. Από την άλλη πλευρά, πολλοί ερευ-
νητές έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν εάν 
υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τα οποία να περιγράφουν την προσωπικότητα 
και την συμπεριφορά των ατόμων που έχουν 
υποστεί ηθική παρενόχληση. Οι περισσότερες 
από αυτές τις έρευνες καταλήγουν ότι τα άτο-
μα που έχουν υποστεί ηθική παρενόχληση δεν 
διαφέρουν από τα άτομα που δεν έχουν υπο-
στεί ποτέ παρενόχληση. Σημειώνουν, όμως, ότι 
ένα ποσοστό μεταξύ των θυμάτων παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά που αυξάνουν την πιθανότητα 
να γίνουν στόχος, όπως π.χ. άτομα με έλλειψη 
αυτοπεποίθησης, αγχωτικές προσωπικότητες, 
άτομα με ικανότητες που εκλαμβάνονται ως 
απειλή από κάποιους, άτομα που παρουσιά-
ζουν σημαντικές διαφορές σε κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά τους από την κυρίαρχη ομά-
δα ή κουλτούρα, άτομα απομονωμένα ή που 
δεν έχουν στήριξη κ.ά.. Επίσης οι επιστήμονες 
επισημαίνουν ότι μεταξύ των ατόμων-στόχων 
εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ως προς 
τον βαθμό ευαλωτότητας και ως προς τον τρό-
πο διαχείρισης της επιθετικής συμπεριφοράς. 
Άτομα με μεγαλύτερο αίσθημα αυτοεκτίμησης 
και καλές κοινωνικές δεξιότητες, επιδεικνύ-
ουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ικανότητα 
αυτοπροστασίας και διαχείρισης προβληματι-
κών διαπροσωπικών σχέσεων. Παρ’ όλα αυτά, 
έρευνες επισημαίνουν ότι ακόμη και τα άτο-
μα με αυτά τα χαρακτηριστικά καταφεύγουν, 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στη λύση της 
αλλαγής του χώρου εργασίας προκειμένου να 
αποφύγουν την παρενόχληση. 

5 ΠΟλΙΤΙκΕΣ ΠΡΟλήψήΣ
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά 

του (2001/2339 (ΙΝΙ)), ήδη από τις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας, διατυπώνει την άπο-
ψη ότι η ηθική παρενόχληση αποτελεί σοβαρό 
πρόβλημα στους χώρους εργασίας και διαπι-
στώνει ότι ως φαινόμενο είναι υποτιμημένο 
από κάποια κράτη. Εφιστά την προσοχή στις 
καταστροφικές συνέπειες που έχει για το άτο-
μο και το κοινωνικό σύνολο και επισημαίνει τα 
αρνητικά αποτελέσματα που επιφέρει στις επι-
χειρήσεις σε επίπεδο αποδοτικότητας και οικο-
νομικών επιδόσεων. Τονίζει ότι χρήζει επειγό-
ντως μεγαλύτερης προσοχής και συντονισμέ-
νων προσπαθειών για την καταπολέμησή του, 
επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά συμβάλουν 
επίσης στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και το εγγράφει στις κατευθυ-
ντήριες γραμμές για την απασχόληση. Συνιστά 
στα κράτη μέλη να κάνουν υποχρεωτική για τις 
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επιχειρήσεις, τις κρατικές αρχές, και τους κοι-
νωνικούς εταίρους την εφαρμογή αποτελεσμα-
τικών πολιτικών πρόληψης, τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στον δημόσιο τομέα. Τονίζει την ευθύ-
νη των κρατών και όλης της κοινωνίας για την 
ηθική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας, 
εξίσου με την σεξουαλική. Δίνει έμφαση στην 
ανάγκη για περαιτέρω έρευνα του φαινομένου 
στους χώρους εργασίας, τόσο σε επίπεδο οργά-
νωσης της εργασίας όσο και σε επίπεδο παρα-
μέτρων όπως το φύλο, η ηλικία, ο κλάδος και 
το επάγγελμα. Επισημαίνει την ανάγκη ανάλη-
ψης νομοθετικών πρωτοβουλιών προς την κα-
τεύθυνση αντιμετώπισης του φαινομένου και 
καλεί τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν, εάν 
χρειάζεται, την ισχύουσα νομοθεσία τους.

Στο ψήφισμα του σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία (2007/2146 (ΙΝΙ)) το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι οι κίν-
δυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην ερ-
γασία δεν υπάρχουν μόνο στις χειρωνακτικές 
εργασίες. Εκτιμά ότι είναι ζωτικής σημασίας 
ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση 
των νέων και αναδυόμενων κινδύνων, όπως οι 
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία, μετα-
ξύ των οποίων είναι και η ηθική παρενόχλη-
ση. Θεωρεί ότι τα μέτρα για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας και ότι αυτή πρέπει να συνδέεται 
στενά με την διά βίου κατάρτιση και την επι-
μόρφωση εργαζομένων και διευθυντικών στε-
λεχών.

Σύμφωνα με το πνεύμα των ανωτέρω ψηφι-
σμάτων μια εθνική στρατηγική για την κατα-
πολέμηση της ηθικής παρενόχλησης στο χώρο 
εργασίας απαιτεί μια συντονισμένη προσπά-
θεια σε πολλά επίπεδα. Απαιτείται επαρκής 
ενημέρωση και συνεχής κοινωνικός διάλογος, 
εκστρατείες πρόληψης και δημιουργία εθνικών 
και διακρατικών δικτύων ανταλλαγής εμπειρι-
ών και βέλτιστων πρακτικών. Είναι απαραί-
τητη η εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα 
ηθικής παρενόχλησης των στελεχών των αρ-
μοδίων υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου 
των χώρων εργασίας και η θεσμοθέτηση ξεκά-
θαρων και αποτελεσματικών διαδικασιών ανα-
φοράς και διερεύνησης των σχετικών περιστα-
τικών. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που 
ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ηθική 
παρενόχληση, προσφεύγει στις αρμόδιες κρα-
τικές υπηρεσίες και αναγκάζεται να πηγαίνει 

από γραφείο σε γραφείο χωρίς αποτέλεσμα, 
έρχεται αντιμέτωπος με μια δευτερογενή κα-
τάσταση ηθικής παρενόχλησης. Στις περιπτώ-
σεις αυτές η απογοήτευση και το αίσθημα αδυ-
ναμίας πολλαπλασιάζεται καθώς εισπράττει 
αδιαφορία από εκεί που θα ανέμενε να πάρει 
στήριξη (M�tthiesen 2006). Το ίδιο καθηλω-M�tthiesen 2006). Το ίδιο καθηλω- 2006). Το ίδιο καθηλω-
τικό αίσθημα απογοήτευσης και ματαιότητας 
της προσπάθειας βιώνει όταν προσπαθεί να 
αναζητήσει στήριξη από συναδέλφους και κυ-
ρίως από αρμόδια πρόσωπα στο χώρο εργασί-
ας του και αντ’ αυτού δέχεται αμφισβήτηση και 
αδιαφορία.

Κρίσιμο σημείο για την αντιμετώπιση της 
ηθικής παρενόχλησης σε έναν εργασιακό χώρο 
είναι να συνειδητοποιήσουν όλες οι πλευρές, 
διοίκηση, συνδικαλιστικά στελέχη και εργαζό-
μενοι, τον βαθμό και την έκταση της ευθύνης 
που έχει η κάθε μία απέναντι στην ύπαρξή της. 
Είναι σημαντικό να αντιληφθούν όλα τα άτο-
μα την πιθανή προσωπική τους συμβολή στην 
διατήρηση της ψυχολογικής βίας και της διά-
κρισης εις βάρος άλλων ανθρώπων, μέσω της 
άρνησης της αναγνώρισης ή της ανοχής, από 
πλευράς τους, των επιθετικών περιστατικών 
και των διακρίσεων.

Επισημαίνεται ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη 
αλλά και τη δυνατότητα να επηρεάσει την εμ-
φάνιση και την εξέλιξη των φαινομένων ηθικής 
παρενόχλησης σε ένα χώρο εργασίας την έχει 
η διοίκηση. Σημαντικό ρόλο έχει, από πλευράς 
της, η κριτική διερεύνηση των αιτίων που την 
προκαλούν σε έναν εργασιακό χώρο και η ανα-
θεώρηση εκείνων των χαρακτηριστικών της 
λειτουργίας του οργανισμού που ευνοούν άμε-
σα ή έμμεσα την ύπαρξή της (Hoel �nd Cooper 
2000). Σε κάθε οργανισμό είναι σημαντικό η 
διοίκηση, μεταξύ των κινδύνων εμφάνισης της 
ηθικής παρενόχλησης, να εκτιμά και εκείνους 
που έχουν τις ρίζες τους σε ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες όπως το έντονο στρες που επιφέ-
ρει η μεγάλη πίεση, η ανταγωνιστική κουλτού-
ρα, η ύπαρξη συναισθηματικών εντάσεων κ.λπ. 
Συχνά επισημαίνονται σε έρευνες τα θετικά 
αποτελέσματα που επιφέρει η αντικατάσταση 
του αυταρχικού τρόπου διοίκησης και της τα-
κτικής αντιπαράθεσης με τους εργαζομένους, 
από μια μορφή διοίκησης που στηρίζεται στις 
αρχές της συνεργασίας, της αξιοκρατίας και 
του έμπρακτου ενδιαφέροντος για τις ανάγκες 
των ατόμων ξεχωριστά και της ομάδας στο σύ-
νολό της. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται στο στάδιο της 
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πρόληψης. Η διοίκηση οφείλει, καταρχάς, να 
καταστήσει σαφές ότι φαινόμενα ηθικής παρε-
νόχλησης δεν είναι αποδεκτά. Στην κατεύθυν-
ση αυτή είναι σημαντική η ύπαρξη ενός εσωτε-
ρικού κανονισμού εργασίας όπου:

Θα τονίζεται η μη αποδοχή, από πλευ-•	
ράς της διοίκησης, της ηθικής παρενό-
χλησης και η υποχρέωσή της για διε-
ρεύνηση της αναφοράς των επιθετικών 
συμπεριφορών και για λήψη μέτρων σε 
περίπτωση που στοιχειοθετηθεί η κα-
ταγγελία.

Θα περιλαμβάνονται οι διαδικασίες •	
αναφοράς και διερεύνησης των 
καταγγελιών οι οποίες θα διασφαλίζουν 
κλίμα διακριτικότητας και προστασίας 
του αναφερόμενου. 

Θα ορίζονται τα αρμόδια θεσμικά •	
όργανα για την διερεύνηση των 
αναφορών. Τα όργανα αυτά, για 
να είναι αποτελεσματικά στον ρόλο 
τους, είναι σημαντικό να χαίρουν 
της εμπιστοσύνης και της διοίκησης 
και των εργαζομένων. Είναι κρίσιμο, 
προκειμένου να λειτουργήσει ο θεσμός, 
να γίνεται ξεκάθαρο ότι οφείλουν να 
χειρίζονται τις υποθέσεις με τρόπο 
δίκαιο και αντικειμενικό, με σεβασμό 
στο πρόσωπο του θύματος και 
προπάντων με εχεμύθεια.

Θα αναφέρονται τα διοικητικά μέτρα •	
που θα λαμβάνονται σε περίπτωση 
που αποδειχθεί η ύπαρξη της 
παρενόχλησης. Στα μέτρα αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνονται και πειθαρχικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της 
απόλυσης.

Θα διατυπώνεται ξεκάθαρα η μη •	
ανοχή ψευδούς καταγγελίας για 
παρενόχληση.

Θα διατυπώνεται απερίφραστα η •	
καταδίκη των εκδικητικών πράξεων 
ή συμπεριφορών, από πλευράς των 
παρενοχλούντων, προς τα θύματα 
ή τους μάρτυρες που αναφέρουν τα 
αρνητικά περιστατικά.

Είναι αυτονόητο ότι τα μέτρα αυτά πρέπει 
να λειτουργούν και στην πράξη και η διοίκηση 
να επεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά με 
τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Εάν η διοίκηση 
δεν είναι συνεπής στη δέσμευσή της ενάντια 

στα φαινόμενα παρενόχλησης και γενικότερα 
στις αρχές σεβασμού της προσωπικότητας των 
εργαζομένων, χάνει την αξιοπιστία της στα 
μάτια τους και αντιμετωπίζει φαινόμενα όπως 
δυσπιστία, μειωμένη απόδοση, απόσυρση, σκέ-
ψεις για παραίτηση κ.λπ.

Εκτός από την διαδικασία καταγγελίας των 
επιθετικών συμπεριφορών, η διοίκηση προκει-
μένου να προλάβει μια περίπτωση παρενόχλη-
σης από το να πάρει σοβαρές διαστάσεις, θα 
μπορούσε να φροντίσει για την ύπαρξη ενός 
πρόσωπου κατάλληλου και αρμόδιου να δια-
χειριστεί άμεσα, διακριτικά και με ουσιαστικό 
ρόλο τις αναφορές ατόμων τα οποία θεωρούν 
ότι είναι αποδέκτες παρενόχλησης. Εάν δεν 
υπάρχει ιατρός εργασίας στην επιχείρηση, θα 
μπορούσε να οριστεί ένα άτομο το οποίο να 
χαίρει γενικότερης αποδοχής και εκτίμησης 
στον εργασιακό χώρο και το οποίο, έχοντας 
την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση, θα 
προσπαθήσει να βοηθήσει το άτομο που ανα-
ζητά στήριξη να διαχειριστεί την κατάσταση. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα κατάλληλα 
πρόσωπα στον χώρο εργασίας, μπορεί να ορι-
στεί για το σκοπό αυτό ένας εξωτερικός σύμ-
βουλος. Ο ρόλος του προσώπου αυτού είναι να 
ακούσει το άτομο, να το στηρίξει και να το βο-
ηθήσει να ξεκαθαρίσει και να κατανοήσει την 
κατάσταση την οποία βιώνει. Στη συνέχεια, 
εάν το άτομο που αναζητά βοήθεια καταλήξει 
ότι είναι στόχος επιθετικής συμπεριφοράς και 
θέλει να την αντιμετωπίσει, χωρίς να προχω-
ρήσει, αρχικά τουλάχιστον, σε διαδικασία κα-
ταγγελίας, θα μπορούσε το αρμόδιο πρόσωπο 
να μεσολαβήσει φέρνοντας σε επαφή τις δύο 
πλευρές (WH� 2003). Επιδίωξη της μεσολάβη-WH� 2003). Επιδίωξη της μεσολάβη- 2003). Επιδίωξη της μεσολάβη-
σης είναι όχι η απόδοση αλλά η συνειδητοποί-
ηση των ευθυνών και η εκτόνωση της έντασης. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητούνται λύσεις 
ικανές να εξασφαλίσουν την ψυχολογική και 
εργασιακή ηρεμία του ατόμου-στόχου και να 
διασφαλίσουν ένα καλό εργασιακό κλίμα. Ένα 
από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που αναφέ-
ρονται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι η απο-
μάκρυνση του ατόμου που βιώνει την παρε-
νόχληση από τον χώρο στον οποίο συνυπήρχε 
με τον παρενοχλούντα ή τους παρενοχλούντες 
και η μετακίνησή του σε άλλο εργασιακό χώρο 
(Z�pf �nd Gross 2001). 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για αλλα-
γή κουλτούρας, σε έναν εργασιακό χώρο και 
του περιορισμού εμφάνισης της ηθικής παρε-
νόχλησης, θετική συμβολή θα μπορούσαν να 
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έχουν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των εργαζο-
μένων, των στελεχών της διοίκησης, των συν-
δικαλιστών και των ιατρών εργασίας (Hoel �nd 
Cooper 2000). Η θεματολογία των σεμιναρίων 
αυτών μπορεί να περιλαμβάνει μία σειρά από 
ευρύτερους στόχους όπως:

Η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκο-•	
μένων μερών πάνω σε θέματα ηθικής 
παρενόχλησης, με την έννοια της ενη-
μέρωσής τους για τα χαρακτηριστικά 
και τις μορφές εκδήλωσης του φαινο-
μένου, τους παράγοντες που αποτελούν 
το υπόβαθρο της εμφάνισής του και τις 
αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η 
ύπαρξή του σε ένα εργασιακό χώρο.
Η εξειδικευμένη επιμόρφωση των ανώ-•	
τερων στελεχών σε θέματα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού όπως: 

απόκτηση καλύτερων διοικητικών 1 
δεξιοτήτων και η καλλιέργεια ενσυ-
ναίσθησης καθώς, όπως προκύπτει 
από τις έρευνες, η πιο συνηθισμένη 
μορφή παρενόχλησης στους χώρους 
εργασίας είναι από προϊστάμενο σε 
υφιστάμενο.
Η διαχείριση του στρες, των συναι-2 
σθηματικών εντάσεων και των συ-
γκρούσεων στο χώρο της ευθύνης 
τους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση 
της ηθικής παρενόχλησης.

Κρίσιμο στοιχείο στην καταπολέμηση της 
ηθικής παρενόχλησης είναι η συνειδητοποίηση 
του ρόλου και της ευθύνης των μαρτύρων. Η 
κατάθεση των περιστατικών ηθικής παρενό-
χλησης από τους μάρτυρες της αντιδεοντολογι-
κής συμπεριφοράς αποτελεί σημαντικό κλειδί 
στην εξακρίβωση και την αντιμετώπισή της. Το 
κλίμα όμως εκφοβισμού και η απειλή, άμεση 
ή έμμεση, για αρνητικές συνέπειες, λειτουρ-
γούν αποτρεπτικά για πολλούς εργαζόμενους 
από το να βεβαιώσουν αρνητικές καταστάσεις 
ή γεγονότα εις βάρος συναδέλφων τα οποία 
έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους. Για τους 
λόγους αυτούς πολλοί, αν και ενοχλούνται, σι-
ωπούν. Κάποιοι επιλέγουν να αγνοούν την ηθι-
κή παρενόχληση και κάποιοι να την θεωρούν 
δεδομένο και μη αντιμετωπίσιμο στοιχείο της 
εργασίας. Αρκετοί, προκειμένου να τύχουν της 
εύνοιας του διώκτη, ιδίως εάν είναι άτομο με 
ισχυρή προσωπικότητα ή έχει θέση ισχύος, συ-
ντάσσονται μαζί του και υποστηρίζουν τη συ-

μπεριφορά του, αποδίδοντας ευθύνες στο άτο-
μο-στόχο και πολλές φορές συμμετέχουν ενερ-
γητικά στην διαδικασία (Neum�n �nd B�ron 
2011, Hirigoyen 2009).

Ένας κοινωνικός παράγοντας ο οποίος λει-
τουργεί ανασταλτικά στο να αναφερθεί από 
τον ίδιο τον στόχο η ηθική παρενόχληση, είναι 
η πιθανότητα να στιγματιστεί κοινωνικά με το 
να χαρακτηρισθεί ως άτομο αδύναμο ή πιθα-
νόν και προβληματικό. Κοινωνικοί χώροι όπως 
οι σύγχρονοι χώροι εργασίας όπου η ισχύς και 
η δύναμη, έστω και φαινομενικές, είναι κυρί-
αρχες αξίες, αποτρέπουν, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, ένα άτομο να αναφέρει ότι βρίσκεται σε 
θέση αδυναμίας (Neum�n �nd B�ron 2011). Η 
ύπαρξη αρχών και κλίματος που δεν αφήνουν 
περιθώρια για την εμφάνιση φαινομένων κοι-
νωνικού στιγματισμού εις βάρος του θύματος, 
πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες μιας 
διοίκησης που μεριμνά ενεργά και αποτελε-
σματικά για την καταπολέμηση της ηθικής πα-
ρενόχλησης. 

Στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για 
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 
άτομα που εξαιτίας της ηθικής παρενόχλησης 
έχουν εμφανίσει σοβαρές ψυχολογικές και 
σωματικές συνέπειες, θα μπορούσαν να ενι-
σχύσουν τη δυνατότητά τους για απασχόληση 
μέσα από ειδικά προγράμματα αποκατάστασης 
και επαγγελματικής επανένταξης (Leym�nn 
1996). 

6 ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
Η ηθική παρενόχληση στον εργασιακό 

χώρο αντιμετωπίζεται από τους ερευνητές του 
φαινομένου ως μία από τις σοβαρότερες πηγές 
έντασης και άγχους στη ζωή ενός ανθρώπου. 
Εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτε-
λεσματικά, οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι 
καταλυτικές για την υγεία και την προσωπική 
και επαγγελματική ζωή του εργαζομένου. Η 
ύπαρξή της στην καθημερινότητά του έχει την 
δυνατότητα να παραλύσει τις ψυχικές και νοη-
τικές λειτουργίες του και να εγκλωβίσει μεγά-
λα ποσά δημιουργικής ενέργειας επηρεάζοντας 
αρνητικά το αίσθημα ευεξίας, τις σχέσεις του, 
την ποιότητα της ζωής του και την εργασιακή 
του εξέλιξη. 

Οι αρνητικές συνέπειες της παρενόχλησης 
επεκτείνονται και στην λειτουργία του οργανι-
σμού. Διαβρώνει το ψυχολογικό κλίμα μεταξύ 
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των εργαζομένων και δημιουργεί ρήγμα στην 
κοινωνική και εργασιακή συνοχή. Παράγει συ-
ναισθήματα αμφισβήτησης και θυμού προς τη 
διοίκηση και κλονίζει το αίσθημα αφοσίωσης 
και δέσμευσης των εργαζομένων στους στό-
χους της επιχείρησης. Προκαλεί μία σειρά από 
αντιδράσεις στους εργαζόμενους που επηρεά-
ζουν αρνητικά την παραγωγικότητα και μπορεί 
να απειλήσουν ακόμα και την επιβίωσή της. 
Δεσμεύει ένα μεγάλο μέρος από το δυναμικό 
τους εμποδίζοντάς τους να καταθέσουν το μέ-
γιστο των ικανοτήτων τους. Αποτελεί αρνητική 
προϋπόθεση για τη λήψη δημιουργικών πρω-
τοβουλιών και τη σύλληψη και έκφραση καινο-
τόμων ιδεών.

Η ηθική παρενόχληση έχει τις ρίζες της στις 
ανθρώπινες αδυναμίες και στις οργανωσιακές 
δυσλειτουργίες ενός εργασιακού περιβάλλο-
ντος. Όχι σπάνια αποτελεί επιλογή και δομικό 
στοιχείο λειτουργίας ενός οργανισμού ή ενός 
συστήματος εργασίας. Αποτελεί μια εκδήλωση 
ακραίας και επικίνδυνα αντικοινωνικής συ-
μπεριφοράς στον χώρο εργασίας. Είναι μια συ-
μπεριφορά η οποία, σύμφωνα με τους επιστή-
μονες, εμπεριέχει την άρνηση της ανθρώπινης 
υπόστασης του άλλου και για τον λόγο αυτό 

μπορεί να συνεχίζεται για πολύ καιρό, ακόμα 
και όταν η πίεση που ασκείται στον εργαζόμενο 
έχει πάρει πολύ επιβαρυντικές για τον ίδιο δι-
αστάσεις. Αποτελεί προσβολή της προσωπικό-
τητας του εργαζομένου και κατ’ επέκταση και 
του δικαιώματος εργασίας. Από πλευράς της 
διοίκησης συνιστά παραβίαση του καθήκοντος 
πρόνοιας για την ψυχική και σωματική υγεία 
των εργαζομένων και προστασίας της προσω-
πικότητάς τους στο σύνολό της.

Η ύπαρξη της ηθικής παρενόχλησης έχει 
πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος για τον εργα-
ζόμενο, σε όλα τα επίπεδα και μεγάλο οικονομι-
κό κόστος για τις επιχειρήσεις και τους οργανι-
σμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου 
τομέα. Δημιουργεί συνθήκες αποδυνάμωσης 
του εργατικού δυναμικού και κλίμα δυσπιστίας 
και αρνητισμού στις σχέσεις μεταξύ εργαζο-
μένων και εργοδοτών που συμβάλει αρνητικά 
στον κόσμο της εργασίας και στην κοινωνική 
σταθερότητα. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν επιτα-
κτική την συνειδητοποίηση από τα κράτη και 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, της ανάγκης εφαρ-
μογής αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης 
και της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών 
προς την κατεύθυνση της καταπολέμησής του. 
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κωνσταντίνα Μπασκόζου
Στέλεχος Διεύθυνσης  Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΙΕΑΔ

1  ΕΙΣαγωγή

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απασχόληση επικεντρώνεται στη 
θέσπιση ενός πλαισίου πολιτικών και 

τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίζουν με άμεση 
προτεραιότητα τα αντίστοιχα μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο. Διαχρονικά οι κατευθυντήριες γραμ-
μές και οι διακηρυσσόμενες πολιτικές εστίαζαν 
στην ενίσχυση και προώθηση των ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης έναντι των παθητικών. 
Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι η σταδιακή 
αλλαγή στο περιεχόμενο και την ουσία των χρη-
ματοδοτούμενων πολιτικών της Ένωσης.  

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το σκεπτι-
κό για την εξέλιξη των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης δεδομένου ότι αποτελούν πλέον 
βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση και για την Ευρώπη 2020. 
Εστιάζει σε μια ιδιαίτερα «καλή πρακτική» 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αυτήν 
των service vouchers (κουπόνια υπηρεσιών) 
που εφαρμόστηκε με επιτυχία στο Βέλγιο κα-
θώς και στην ελληνική εκδοχή του μέτρου αυ-
τού, το εργόσημο.

2  ΕυΡωΠαΪκή ΣΤΡαΤήγΙκή 2020
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής “Ευρώπη 

2020”, τα κράτη μέλη (Κ-Μ) καλούνται (ανά-
μεσα σε άλλα) να στοχεύσουν σε μεταρρυθμί-
σεις τέτοιες που θα προάγουν α) τη γνώση με 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης- κα-
τάρτισης και εξασφάλιση της πρόσβασης για 
όλους σε αυτή και β) την καινοτομία με πε-
ραιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 
έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η επιχειρηματικό-
τητα, η ανάπτυξη ΜΜΕ, η παραγωγή καινοτό-
μων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη, οι ποιοτικές και βι-
ώσιμες θέσεις απασχόλησης, η εδαφική αλλά 

και κοινωνικό-οικονομική συνοχή. Tα Κ-Μ 
καλούνται λοιπόν να κάνουν αποδοτική χρήση 
κόστους και ενέργειας, δίκαιη κατανομή του 
κόστους και της ωφέλειας, να βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να προωθήσουν 
τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων απασχό-
λησης και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους βάση.1 Η 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 υιοθετήθηκε σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των αρχη-
γών των Κ-Μ (3 Μαρτίου 2010). 

Σύμφωνα με τις συνθήκες της Ένωσης, οι 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές υιο-
θετούνται από τα δύο Συμβούλια E�SC� και 
EC�FIN έτσι ώστε να συνάδουν προς τους 
γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών. Το Συμβούλιο Απασχόλησης μετά 
από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αποφασίζει-υιοθετεί-εγκρίνει (στην παρούσα 
φάση υιοθετεί) τις ολοκληρωμένες οικονομικές 
κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβανομένων 
των τεσσάρων της Απασχόλησης. Συγχρόνως 
το Συμβούλιο Απασχόλησης υιοθετεί συστά-
σεις (recommend�tions) για την απασχόληση 
προς τα Κ-Μ και τα καλεί να προσαρμοστούν. 
Η Ελλάδα, στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε 
διαδικασία Προγράμματος (mou)2 που την 
απαλλάσσει από την διαδικασία συστάσεων. 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Απασχόλησης, οι 
νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
Απασχόλησης3 που εντάσσονται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την “Ευρώπη 2020” εί-
ναι:

1 http://europ�.eu/legisl�tion_summ�ries/employment_
�nd_soci�l_policy/eu2020/em0028_el.htm 

2 Η διαδικασία Προγράμματος αποτυπώνεται στα ξενό-
γλωσσα κείμενα ως Memor�ndum of Underst�nding 
(mou)

3 http://eur-lex.europ�.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=C�M:2011:0813:FIN:EL:�DF
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Α) Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανερ-
γίας (Κατευθυντήρια γραμμή 7) έτσι ώστε το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των 
ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 75%, 
ιδίως µε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, 
των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την καλύ-
τερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών. 

Τα κράτη µέλη καλούνται να προβούν σε 
πολιτικές για την προώθηση της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού με τη θέσπιση ενός 
συνδυασμού ευέλικτων και αξιόπιστων συμ-
βάσεων απασχόλησης, ενεργητικών πολιτικών 
για την αγορά εργασίας, αποτελεσματικής διά 
βίου μάθησης και κατάλληλων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης ώστε να πραγματοποι-
είται µε ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από σαφή 
δικαιώματα και ευθύνες για τους ανέργους που 
αναζητούν ενεργά εργασία. 

Οι υπηρεσίες απασχόλησης των Κ-Μ θα 
πρέπει να ενισχυθούν με επιτάχυνση του κοι-
νωνικού διάλογου προκειμένου να καταπολε-
μηθεί ο κατακερματισμός της αγοράς µε μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και επι-
σφαλούς απασχόλησης, της υποαπασχόλησης 
και της αδήλωτης εργασίας. Οι χαμηλοί μισθοί 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αναβάθμι-
ση των συνθηκών απασχόλησης και κοινωνι-
κής ασφάλισης, ενώ θα πρέπει να παρέχονται 
εξατομικευμένες υπηρεσίες σε νέους, όσους 
απειλούνται από ανεργία, αλλά και όσους είναι 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. 

Τα κράτη µέλη πρέπει να αυξήσουν τα επί-
πεδα συμμετοχής του εργατικού δυναμικού µε 
πολιτικές για παράταση του επαγγελματικού 
βίου, της ισότητας των φύλων και των αποδοχών 
και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων µε αναπηρία, των νόμιμων με-
ταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων με ταυ-
τόχρονη επανεξέταση των φορολογικών τους συ-
στημάτων και των συστημάτων παροχών, καθώς 
και την ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών τους 
να παρέχουν την αναγκαία στήριξη. 

Β) Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυ-
ναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της αγοράς, προώθηση της ποιότητας των 
θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης 
(Κατευθυντήρια γραμμή 8) με επένδυση στην 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την ανα-
βάθμιση των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε 
προγράμματα διά βίου μάθησης, µέσω της χρη-

ματοδοτικής συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιω-
τών και εργοδοτών. Η τακτική παρακολούθη-
ση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να 
συμβάλλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει 
να βελτιωθούν και στην καλύτερη ανταπόκρι-
ση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα 
κράτη µέλη καλούνται να αξιοποιούν πλήρως 
τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των 
στόχων.

Γ) Βελτίωση των επιδόσεων των συστημά-
των εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις 
βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση (Κατευθυντήρια γραμμή 
9) προκειμένου να μειωθεί σε 10% το ποσοστό 
εγκατάλειψης του σχολείου, και συγχρόνως να 
αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του 
πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολο-
κληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευ-
ση. Τα κράτη µέλη πρέπει να επενδύσουν απο-
τελεσματικά στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (από την προσχολική και σχολική 
εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) και να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε ανεπί-
σημα και άτυπα πλαίσια. 

Δ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας (Κατευθυντήρια 
γραμμή 10) προκειμένου να μειωθεί κατά 25% 
ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από 
τα εθνικά όρια φτώχειας, επιτρέποντας σε 
πάνω από 20 εκατ. άτομα να βγουν από τη 
φτώχεια με πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), θέσπιση αποτε-
λεσματικών μέτρων για καταπολέμηση των 
διακρίσεων, ενίσχυση συστημάτων κοινωνι-
κής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, επαρκή 
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ανάπτυξη εστιασμένων συστημάτων παροχών 
και ενεργή προώθηση της κοινωνικής οικονο-
μίας και κοινωνικής καινοτομίας.

3  αΡΜΟδΙα ΟΡγανα γΙα Τήν 
ΕφαΡΜΟγή Των ΕνΕΡγήΤΙκων 
ΠΟλΙΤΙκων αΠαΣχΟλήΣήΣ 
ΣΤήν ΕυΡωΠαΪκή ΕνωΣή 
Στο σημείο αυτό να αποσαφηνίσουμε ότι, 

ενώ οι μέριμνες της Στρατηγικής “Ευρώπη 
2020” αναφέρονται στο σύνολο των δραστη-
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ριοτήτων και στο σύνολο του πληθυσμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (αυτόχθονες και μη) και 
οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου 
Απασχόλησης στο σύνολο του εργατικού δυνα-
μικού της Ένωσης, οι επιμέρους εξειδικευμένες 
πολιτικές και μέτρα που υιοθετούνται από το 
κάθε Κ-Μ στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες 
στόχο. Οι εξειδικευμένες αυτές πολιτικές και 
μέτρα για την Απασχόληση που υιοθετούνται 
από τα Κ-Μ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
ως εξής:

ενίσχυση και αναβάθμιση των προσό-•	
ντων των εργαζομένων (συστήματα 
ΣΕΚ, Διά Βίου Μάθησης, προώθηση κι-
νητικότητας, κ.λπ.), 
επιδοματική ενίσχυση και ποικίλα συ-•	
στήματα παροχών σε ανέργους ή/και 
εν γένει ευπαθείς ομάδες, με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των κοινωνικών συνε-
πειών της ανεργίας (παθητικές πολιτι-
κές), 
προσπάθεια αντιστοίχισης προσφο-•	
ράς-ζήτησης, αναβάθμιση δεξιοτήτων 
και επιδότηση δημιουργίας θέσεων 
εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση 
των αιτιών που προκαλούν την ανεργία 
(ενεργητικές πολιτικές).

Κατανοούμε λοιπόν ότι ο όρος Ενεργητικές 
Πολιτικές Απασχόλησης-ΕΠΑ οριοθετεί πλέον 
και την ομάδα στόχο, δηλαδή τους ανέργους, 
κάτι που συχνά δεν είναι ξεκάθαρο και κατανο-
ητό. Στη βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι πρώτος 
ο L. C�lmfors4 ορίζει ότι: «Ενεργητικές πολιτι-
κές απασχόλησης είναι τα μέτρα που λαμβά-
νονται με σκοπό να βελτιωθεί η λειτουργία της 
αγοράς εργασίας και τα οποία απευθύνονται 
προς τους ανέργους». Χρήσιμος όμως είναι σε 
αυτό το σημείο και ο ορισμός της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής όπου: «… Οι ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης βασικά αποσκοπούν στην αύξη-
ση της πιθανότητας απασχόλησης ή στην βελτί-
ωση των εισοδηματικών προοπτικών ανέργων 
ατόμων ή ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας»5.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Συμβούλιο 
Απασχόλησης του 2014, επί Ελληνικής 

4 C�lmfors L., 1994, «Active Labour Market Policy and 
Unemployment- A Framework For the Analysis Of 
Crucial Design Features”, �ECD, Economic Studies 
No. 22

5 Europe�n Commission, 2006, Active Labour Market 
Policy in the European Union, Employment in Europe.

Προεδρίας, αποφασίστηκε το δίκτυο των 
Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης-ΔΥΑ6, σε 
συνεργασία με την EMC�7, να συντάξει έκ-
θεση αναφορικά με την πορεία των εργασιών 
των ΔΥΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την 
περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς τους 
και του επιχειρησιακού τους μοντέλου. 

Ως εκ τούτου ο ΟΑΕΔ - Οργανισμός 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, de fac- fac-fac-
to μέλος του δικτύου αυτού, είναι ο φορέ-
ας διαχείρισης των Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης στη χώρα και η χρηματοδό-
τησή τους επιτυγχάνεται μέσω του ΕΠ.ΑΝ.
ΑΔ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού).

4  ΕνΕΡγήΤΙκΕΣ ΠΟλΙΤΙκΕΣ 
αΠαΣχΟλήΣήΣ (ΕΠα) 
Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει 

πληθώρα εννοιολογικών ερμηνειών, ιστορικών 
αναφορών, αξιολογικών προσεγγίσεων, οικο-
νομικών αναλύσεων, κοινωνιολογικών προβλη-
ματισμών, αλλά και τυπολογικής αποτύπωσης 
τόσο των παθητικών όσο και των ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης. Για λόγους οικονομί-
ας του παρόντος κεφαλαίου θα αναφέρουμε 
συνοπτικά ότι:

Κατά τον ΟΟΣΑ, οι ΕΠΑ πρωτοεμφα-	�
νίζονται στην δεκαετία του ’60, όπου 
η ταχεία αυξανόμενη ζήτηση εργασίας 
συνδυαζόταν με σημαντικές αλλαγές 
στο παραγωγικό πρότυπο, ενώ οι Α. 
Δεδουσόπουλος και L. C�lmfors, εντο-L. C�lmfors, εντο-. C�lmfors, εντο-C�lmfors, εντο-, εντο-
πίζουν ότι οι ΕΠΑ αναπτύχθηκαν ευ-
ρέως στη Σουηδία ως ο κυρίαρχος μη-
χανισμός υποστήριξης τόσο της βιομη-
χανικής ανάπτυξης της χώρας όσο και 
της επίτευξης του στόχου της πλήρους 
απασχόλησης.8

6 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί ως αντίστοιχο 
αρκτικόλεξο το �ES (�ublic Employment Services) στα 
κείμενά της.

7 Employment Committee (EMC�), η Επιτροπή Απασχό-
λησης που υποστηρίζει το Συμβούλιο Απασχόλησης

8 Δεδουσόπουλος Α., 1997, «Οι πολιτικές απασχόλη-
σης στην Ελλάδα», Τετράδια ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Αρ. 10-11 και 
C�lmfors L, Forslund A, Hemstrom M, 2002, «Does 
active labour Market policy work Lesson of Swedish 
experiences IFAU», Working ��per, Ups�l�. 
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Οι παθητικές πολιτικές απασχόλη-	�
σης έχουν θετικό πρόσημο στην κοι-
νωνία είτε γιατί είναι θεμελιωμένες 
πάνω στην αρχή της ασφάλισης και 
της ανταποδοτικότητας (εξατομικευ-
μένη προσέγγιση) είτε στην αρχή της 
κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης 
(γενικευμένη προσέγγιση για εξασφά-
λιση ενός ελάχιστου ορίου διαβίωσης). 
Από την άλλη, οι ΕΠΑ τείνουν να εί-
ναι πιο «δημοφιλείς» στον χώρο της 
αγοράς και των επιχειρήσεων αφού 
η μετάβαση σε αυτές συμπίπτει χρο-
νικά και με τις ευρύτερες μεταβολές 
στο περιεχόμενο των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. απελευθέ-
ρωση των απολύσεων, κατάργηση του 
κατώτατου μισθού, ακύρωση συλλογι-
κών συμβάσεων, κ.λπ.) που στην πραγ-
ματικότητα, αποσκοπούν στην εκθεμε-
λίωση του έως τώρα κράτους πρόνοιας. 
Επιγραμματικά, ο Α. Δεδουσόπουλος 
δηλώνει ότι: «Κωδικοποιημένες οι αλ-
λαγές αυτές υποδηλώνουν την μετα-
τόπιση των προτεραιοτήτων της κρα-
τικής πολιτικής από στόχους ισότητας 
(equity) σε στόχους αποτελεσματικό-
τητας (efficiency)».
Τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργη-	�
τικές πολιτικές συνιστούν μέρος μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για την απα-
σχόληση και άρα τελούν υπό καθεστώς 
μικρο-οικονομίας και άρα σε περίοδο 
ύφεσης (όπως η παρούσα) είναι κρί-
σιμο να αξιολογηθεί ποιες πολιτικές 
έχουν μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα για την κοινωνία συνο-
λικά (κάτι που μπορεί να μη συνάδει 
απαραίτητα με τις ανάγκες των επιχει-
ρήσεων)9.

Περαιτέρω, στη βιβλιογραφία βρίσκουμε 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης των 
ΕΠΑ και ενώ οι επιπτώσεις τους ποικίλουν, η 
πιο πλήρης βιβλιογραφικά έως και σήμερα 
αποτύπωση παράγεται από τον L. C�lmfors10. 
Το πολιτικό και διοικητικό προσωπικό της 

9 C�zes S., Verick S., Heuer C., 2009, “Labour market 
policies in times of crisis”, Employment Working ��per 
No. 35, Intern�tion�l L�bour �rg�niz�tion, σ. 9.

10 L. C�lmfors, 1994, “Active Labour Market Policy and 
Unemployment – A Framework for the Analysis of 
Crucial Design Features”, �ECD Economic Studies.

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
πάντα υπόψη του ότι:

Η επιτυχία των ΕΠΑ εξαρτάται σε με-	�
γάλο βαθμό και από εξωτερικούς παρά-
γοντες, όπως για παράδειγμα την ύπαρ-
ξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 
ασφαλιστικής κάλυψης από την ανερ-
γία, την ύπαρξη επαρκών υπηρεσιών 
κοινωνικής υποστήριξης (βρεφονηπια-
κοί σταθμοί, φροντίδα και φύλαξη ηλι-
κιωμένων), κ.λ.π. Επίσης, «η υιοθέτη-
ση ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 
προϋποθέτει την επιλογή της ομάδας – 
στόχου και την ανάλυση των αιτίων της 
ανεργίας αυτής της ομάδας».11

Οι ΕΠΑ (ειδικά στην παρούσα φάση 	�
της κρίσης) χαρακτηρίζονται από πε-
ρατότητα, επειδή θεμελιώνονται πάνω 
σε ένα νέο-κλασικό και δη μονεταριστι-
κό μοντέλο ανάπτυξης που αποκλείει 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας από το 
κράτος όπως θα γινόταν, για παράδειγ-
μα, από ένα Κεϋνσιανό μοντέλο, όπου 
θα επιτρεπόταν στο κράτος να δράσει 
ως «εργοδότης της ύστατης στιγμής».12 
Κατά πόσο οι ΕΠΑ (το ίδιο βέβαια ισχύ-	�
ει και για οποιαδήποτε άλλα επί μέρους 
μέτρα για την καταπολέμηση της ανερ-
γίας και την αύξηση της απασχόλησης) 
αποτελούν από μόνες τους όντως πανά-
κεια13 μένει να εξεταστεί, όταν η Ένωση 
και κυρίως οι χώρες του Νότου διάγουν 
τον έκτο συνεχόμενο χρόνο σκληρής 
ύφεσης και η ανεργία από διαρθρωτι-
κή μεταλλάσσεται σε ανεργία ελλιπούς 
ζήτησης. Ο Χρ. Πισσαρίδης14 για παρά-
δειγμα θεωρεί ότι μια ευέλικτη αγορά 
εργασίας (χωρίς αυστηρές ρυθμίσεις, 
με χαμηλά διοικητικά κόστη κ.λπ.) απο-
τελεί λύση για την απασχόληση, κυρί-
ως των νεοεισερχόμενων στην αγορά 

11 Δεδουσόπουλος Α., 2007, «Ενεργητικές Πολιτικές Απα-
σχόλησης - Θεωρία και αξιολογήσεις» Πάντειο Παν/
μιο, σ. 10-11.

12 Wr�y R., 1997, “Government as Employer of Last 
Resort: Full Employment Without Inflation”, Levy 
Institute.

13 Μ.Χλέτσος, http://���.theseis.com/index.
php?option=com_content&t�sk=vie�&id=579&Itemi
d=29

14 Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 2010. Κατατάσσεται 
στους νέο-κλασσικούς.
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εργασίας. Τονίζει ωστόσο, ότι αυτή η 
προσέγγιση στην παρούσα φάση, όπου 
η οικονομία διέρχεται σοβαρή ύφε-
ση, δεν αρκεί (στην ομιλία του στις 8 
Ιουλίου 2013 στο ΚΕΠΕ). 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η δημο-	�
γραφική γήρανση του πληθυσμού και 
η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός ότι 
άλλαξαν δραστικά το παραγωγικό μο-
ντέλο, τη σύνθεση και τις απαιτήσεις 
της απασχόλησης.15 Και αν ο Rifkin θε-Rifkin θε- θε-
ωρείται σήμερα «ξεπερασμένος» όταν 
δηλώνει ότι οδηγούμαστε με γρήγο-
ρους ρυθμούς στο τέλος της εργασίας, 
όπως τη γνωρίσαμε μέχρι σήμερα16, ας 
θυμόμαστε ότι πλέον και στον ευρω-
παϊκό χώρο έχει εισαχθεί στα επίσημα 
έγραφα των θεσμικών οργάνων ο όρος 
“jobless gro�th”.

Ομοίως, η τυπολογική αποτύπωση των ενερ-
γητικών πολιτικών έχει μακρύ βιβλιογραφικό 

15 L�sh Sc. �nd Urry J., 21988, Τhe end of Organized 
Capitalism, �olity �ress, C�mbridge.

16  Rifkin J, 1996, «Το τέλος της εργασίας και το μέλλον 
της», Αθήνα, Νέα Σύνορα – Λιβάνης.

και ερευνητικό παρελθόν σε διεθνές επίπεδο 
ενώ και στην Ελλάδα, πάρα πολλοί μελετητές 
έχουν προβεί σε κωδικοποίησή τους ανάλογα 
της χρονικής συγκυρίας. Στην παρούσα χρο-
νική στιγμή η ΕΕ αποτυπώνει τυπολογικά τις 
ΕΠΑ σε πέντε γενικές ομάδες οι οποίες είναι: α) 
επαγγελματική κατάρτιση, β) πρακτική άσκη-
ση, γ) χρηματοδότηση μισθολογικού κόστους, 
δ) γεωγραφική κινητικότητα και ε) προγράμ-
ματα «εγγυήσεων» (π.χ. Youth Gu�r�ntee).

Όπως προείπαμε ο ΟΑΕΔ αποτελεί τον αρ-
μόδιο φορέα διαχείρισης των Ενεργητικών 
Πολιτικών Απασχόλησης στη χώρα. Στην πα-
ρούσα φάση  διαπιστώνουμε ότι οι ελληνικές 
ΕΠΑ επικεντρώνονται σε προγράμματα α) 
κατάρτισης μέσω της επιταγής κατάρτισης 
(Tr�ining Voucher) β) Νέων Θέσεων Εργασίας 
(ΝΘΕ) και γ) Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 
(ΝΕΕ). Οι δράσεις για ΝΘΕ και ΝΕΕ αποτυπώ-
νονται στους πίνακες17 1 και 2 ενώ τα προγράμ-
ματα κατάρτισης αναλύονται σε άλλο κεφάλαιο 
της παρούσης ετήσιας έκθεσης.

17 Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώθηκε τέλη Απριλίου και τα 
στοιχεία των πινάκων είναι συναφή με τις πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ την αντίστοιχη ημερομηνία. 
Τα ποσά αντλήθηκαν από τα αντίστοιχα ΦΕΚ
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Πίνακας 1
Πρόγραμμα Νέες Θέσεις Εργασίας

α/α ΤΙΤλΟΣ ΣΤαδΙΟ 
υλΟΠΟΙήΣήΣ

ΠΡΟΫΠΟλΟγΙΣ-
ΜΟΣ

1

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για 
την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 
δικαιούχων «επιταγής επανένταξης 
στην αγορά εργασίας»

Ανοιχτό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. 54.000.000

2
Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων 
εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
κατά την χειμερινή περίοδο 2013-2014

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

600.000

3

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε 
πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην 
αγορά εργασίας για ανέργους νέους 
έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην 
αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 
29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

Ανοικτό για υποβολή 
αιτήσεων 10.300.000

4

Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης 
της απασχόλησης με επιχορήγηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, για την 
πρόσληψη 25.000 ανέργων

Ανοικτό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων 
για τις Διοικητικές 
Περιφέρειες του Άξονα 
Προτεραιότητας 9. 
Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων 
για τις Διοικητικές 
Περιφέρειες των Αξόνων 
Προτεραιότητας 7 & 8 

170.940.000

5
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

Ανοιχτό για υποβολή 
αιτήσεων μόνο για 
το α΄ στάδιο του 
προγράμματος. Κλειστό 
για υποβολή αιτήσεων 
για το β΄στάδιο.

53.940.000

6

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση 
ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο 
πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

Ανοιχτό για υποβολή 
αιτήσεων 0
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7

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων για Απασχόληση 
Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ 
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Συνεχώς ανοιχτό για 
υποβολή αιτήσεων 0

8

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα επιχορήγησης 
των ασφαλιστικών εισφορών των 
ανέργων για την πρόσληψη σε θέσεις 
απασχόλησης που δημιουργήθηκαν 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, φορέων που έχουν ενταχθεί 
στο “Πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα»”.

Ανοιχτό για υποβολή 
αιτήσεων 90.000.000

9

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
2.200 ανέργων πτυχιούχων 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα, έως 35 ετών

 Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

108.000.000

10

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
ατόμων σε μειονεκτική και πολύ 
μειονεκτική θέση

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

8.000.000

11

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
ανέργων πτυχιούχων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα, έως 35 ετών. 

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

75.000.000

12

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 
βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για 
την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 
55−64 ετών

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

75.000.000

13

Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης 
των εργοδοτών με επιχορήγηση που 
αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών 
εισφορών για την πρόσληψη 2.300 
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, 
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες 
ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών 
Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό 
κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 
50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης 
του χώρου εργασίας για ΑμεΑ.

Ανοιχτό για υποβολή 
αιτήσεων 30.500.000

Πίνακας 1
Πρόγραμμα Νέες Θέσεις Εργασίας

α/α ΤΙΤλΟΣ ΣΤαδΙΟ 
υλΟΠΟΙήΣήΣ

ΠΡΟΫΠΟλΟγΙΣ-
ΜΟΣ

1

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για 
την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 
δικαιούχων «επιταγής επανένταξης 
στην αγορά εργασίας»

Ανοιχτό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. 54.000.000

2
Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων 
εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
κατά την χειμερινή περίοδο 2013-2014

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

600.000

3

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε 
πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην 
αγορά εργασίας για ανέργους νέους 
έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην 
αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 
29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

Ανοικτό για υποβολή 
αιτήσεων 10.300.000

4

Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης 
της απασχόλησης με επιχορήγηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, για την 
πρόσληψη 25.000 ανέργων

Ανοικτό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων 
για τις Διοικητικές 
Περιφέρειες του Άξονα 
Προτεραιότητας 9. 
Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων 
για τις Διοικητικές 
Περιφέρειες των Αξόνων 
Προτεραιότητας 7 & 8 

170.940.000

5
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

Ανοιχτό για υποβολή 
αιτήσεων μόνο για 
το α΄ στάδιο του 
προγράμματος. Κλειστό 
για υποβολή αιτήσεων 
για το β΄στάδιο.

53.940.000

6

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση 
ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο 
πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

Ανοιχτό για υποβολή 
αιτήσεων 0
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14
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
του Νομού Καστοριάς – Δράσεις 
Απασχόλησης

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων 
για τις Δράσεις των 
Κεφαλαίων Α και Β.

3.360.000

15

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: 
«ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ 
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «R�BERT� 
Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE 
Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», 
«ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUR�H�USE 
Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του 
Νομού Θεσσαλονίκης

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

7.200.000

16

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης 
Παρέμβασης για 600 πρώην 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», 
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 
(GENERAL UNI�N)», «ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL 
TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 
πρώην εργαζόμενους που προέρχονται 
από την επιχείρηση «C�MMERCIAL 
VALUE»

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

26.400.000

17

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την 
ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας 
των μελών της Ε.Σ.Ε.Ε. και της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

4.860.000

18

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα 
προώθησης της απασχόλησης με 
επιχορήγηση των ασφαλιστικών 
εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 
ανέργων

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

501.424.000
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Πίνακας 2
Πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες

α/α ΤΙΤλΟΣ 
ΣΤαδΙΟ 

υλΟΠΟΙήΣήΣ
ΠΡΟΫΠΟλΟγΙΣΜΟΣ

1

Πρόγραμμα προώθησης 
στην απασχόληση 
μέσω της οικονομικής 
ενίσχυσης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών 2.000 
ανέργων νέων ηλικίας έως 35 
ετών, με το διακριτικό τίτλο 
«Επιχειρηματικότητα Νέων 
με έμφαση στην καινοτομία»

Το πρόγραμμα είναι 
κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων 
λόγω πλήρωσης των 
κατανεμηθεισών θέσεων

20.000.000

2

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 
800 νέων ελευθέρων 
επαγγελματιών Ατόμων 
με Αναπηρίες (A.με.Α), 
Απεξαρτημένων από 
εξαρτησιογόνες ουσίες και 
Αποφυλακισμένων ηλικίας 
18-64 ετών και Πρόγραμμα 
Επιχορήγησης 50 θέσεων 
Εργονομικής Διευθέτησης του 
χώρου εργασίας για Άτομα με 
Αναπηρίες (A.με.Α)

Ανοιχτό για υποβολή 
αιτήσεων 22.400.000

3

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
ΝΕΕ και επιτηδευματιών, 
ατόμων ηλικίας 18 έως 
64 ετών με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες (ΡΟΜ) το 
οποίο υλοποιείται στην 
Διοικητική Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

 

4

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 
4.000 Νέων Ελευθέρων 
Επαγγελματιών – Γυναικών 
ηλικίας 22-64 ετών 
με το διακριτικό τίτλο 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

87.408.000

5
Πρόγραμμα νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών έτους 2009 - 
Β΄ κύκλος

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

52.800.000

6

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
6.000 Νέων Ελεύθερων 
Επαγγελματιών - Νέων 
Επιστημόνων έτους 2009

Κλειστό ως προς την 
υποβολή αιτήσεων. Σε 
εξέλιξη

90.000.000
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Μια γρήγορη εξέταση των παραπάνω πι-
νάκων δείχνει ότι οι ΕΠΑ που σχεδίασε και 
υλοποιεί ο ΟΑΕΔ μέχρι σήμερα αποτελούν ορι-
ζόντιες πρωτοβουλίες. Στην παρούσα ωστόσο 
φάση της ύφεσης προκρίνονται προγράμμα-
τα με εστίαση σε συγκεκριμένες ομάδες του 
πληθυσμού. Για παράδειγμα το πρόγραμμα 
Youth Gu�r�ntee είναι υπό διαπραγμάτευση 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν αναμονή 
υλοποίησής του. Θα διαθέτει αυστηρό χρο-
νοδιάγραμμα, καθορισμένη εκ των προτέρων 
πληθυσμιακή ομάδα στόχο ενώ παράλληλα 
προβλέπει την «εμπλοκή» όλων των παραγό-
ντων – κλειδιά και θα συνδέεται στενά με τις 
μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν 
στον χώρο και προϋποθέτει την συμμετοχή του 
ΟΑΕΔ (της ελληνικής ΔΥΑ). Επιπροσθέτως, η 
Πρωτοβουλία Απασχόλησης για τους Νέους 
(The Youth Employment Initi�tive) του 2012 
αναμένεται να λάβει χρηματοδότηση 6 δις 
ευρώ για διάστημα τριετίας (2014-2016) σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα όποια μειονεκτήματα και η όποια ανα-
ποτελεσματικότητα των έως τώρα ενεργη-
τικών πολιτικών από την εφαρμογή τους σε 
εθνικό επίπεδο οφείλονται σε ελλιπή σχεδια-
σμό και παρακολούθηση αλλά και ανυπαρξία 
(στις περισσότερες περιπτώσεις) ενδιάμεσης 
και τελικής αξιολόγησης για επανακαθορισμό 
στόχων και δράσεων. Η μακροχρόνια δε ύφεση 
της ελληνικής οικονομίας αλλοίωσε τα βασικά 
χαρακτηριστικά της διάρθρωσης της ανεργίας. 
Η ανεργία πλήττει σήμερα ακόμη και ομάδες 
οι οποίες θεωρούνταν προστατευμένες, δηλα-
δή ομάδες εργαζομένων πέραν των 35 ετών 
και οι οποίες θεωρούνται ώριμες εργασιακά. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η οικονομική κρίση 
πλήττει σημαντικά –όπως συχνά επαναλαμβά-
νει ο ΟΑΕΔ- και τα προγράμματα μαθητείας 
δεδομένου ότι αυξάνει η δυσχέρεια των επιχει-
ρήσεων να καλύψουν ακόμη και αυτές τις δα-
πάνες κοινωνικής ασφάλισης των μαθητών. 

5  καλή ΠΡακΤΙκή αΠΟ ΤΟ 
ΕξωΤΕΡΙκΟ
Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αναζήτηση κα-

λών πρακτικών για πλείστα όσα θέματα από το 
εξωτερικό, είναι μια χρήσιμη  στρατηγική δι-
αχρονικά. Το αυτό ισχύει και για τις ΕΠΑ που 
αυτήν τη στιγμή υλοποιούνται στην Ελλάδα και 
που εν πολλοίς προσομοιάζουν με αντίστοιχες 
των υπόλοιπων Κ-Μ της Ε.Ε.. Για τις ανάγκες 

του  παρόντος κεφαλαίου χρειάστηκε να ανα-
τρέξουμε στην ευρωπαϊκή (και εν μέρει διεθνή) 
βιβλιογραφία, με στόχο την ανάδειξη μιας κα-
λής πρακτικής που θα ταιριάζει στην σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα, όπου η τεράστια οι-
κονομική ύφεση και το υψηλό ποσοστό ανεργί-
ας να αγγίζει πλέον το 28%, επιτάσσουν  σημα-
ντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της χώρας μπορούμε σχηματικά να κωδικο-
ποιήσουμε τις παρακάτω σημαντικές παρα-
μέτρους: α) διαχρονική έλλειψη, κρίσιμης μά-
ζας, πολύ μεγάλων (με εξαίρεση τη ναυτιλία) 
και πολυεθνικών εταιριών που να επιχειρούν 
στον Ελλαδικό χώρο, β) οικονομική συμπίεση 
της μεσαίας τάξης με αποτέλεσμα το κλείσιμο 
πλείστων, μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχει-
ρήσεων ή την αδυναμία ανταπόκρισής τους σε 
φοροδοτικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, 
γ) υπερμεγέθης εισροή μεταναστών ως προς 
τις δυνατότητες απασχόλησής τους, με αποτέ-
λεσμα τα γνωστά θέματα νομικής φύσης αλλά 
και τη διόγκωση της «μαύρης» και αδήλωτης 
εργασίας, και δ) εξ όλων των προηγούμενων, 
μη επαρκής πλέον χρηματοδότηση των ασφα-
λιστικών ταμείων (πέραν των όποιων προβλη-
μάτων προκύπτουν από τη γήρανση του πλη-
θυσμού και των όποιων προβλημάτων διάρ-
θρωσής τους).

Έχοντας κατά νου όλα αυτά, τα service 
vouchers (κουπόνια υπηρεσιών) του Βελγίου 
(που εισήχθηκαν στην εκεί αγορά εργασίας 
το 2004) έμοιαζαν να είναι μια πολύ καλή ευ-
καιρία ανάλυσης και μελέτης αφού έδειχναν 
να ανταποκρίνονται (εκ πρώτης τουλάχιστον 
όψεως) σε δεδομένα, ανάγκες και πραγματι-
κότητες και της Ελλάδας αφού ως κύριο στόχο 
είχαν: 

Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας •	
(κυρίως για χαμηλών προσόντων εργα-
ζόμενους), 
Τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας •	
σε νόμιμη μισθωτή εργασία (ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός των βελγικών νοικο-
κυριών χρησιμοποιούσαν έναν οικιακό 
εργαζόμενο χωρίς να τον δηλώνουν). 
Την παροχή βοήθειας στους χρήστες •	
για να επιτύχουν μια καλύτερη ισορρο-
πία μεταξύ εργασιακού βίου και ιδιω-
τικής ζωής (με την ανάθεση ορισμένων 
καθηκόντων των νοικοκυριών σε άλλα 
άτομα).
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5.1 Περιγραφή του βελγικού 
συστήματος

Το όλο μέτρο οργανώθηκε ως εξής: Το βελ-
γικό κράτος επέλεξε μια εταιρεία για να αναλά-
βει το έργο σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχεί-
ρισης του μέτρου και οι ιδιώτες (χρήστες) που 
επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα 
έπρεπε πρώτα να εγγραφούν στην εν λόγω 
εταιρεία. Μετά την επιβεβαίωση-εγγραφής 
τους μπορούσαν να αγοράσουν κουπόνια που 
έπρεπε όμως να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 
οκτώ μήνες. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι που 
επιθυμούσαν να εργάζονται και να πληρώνο-
νται νόμιμα μέσω του συστήματος αυτού, έπρε-
πε να απευθυνθούν σε ειδικά αδειοδοτημένη 
επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Στο τέλος των εργασιών στο σπίτι του, ο χρή-
στης δίνει στον εργαζόμενο ένα κουπόνι ανά 
ώρα εργασίας (κάθε δελτίο υπηρεσιών κοστί-
ζει στο χρήστη 7,50€). Ο χρήστης υπογράφει 
το κάθε κουπόνι και σημειώνει την ημερομηνία 
και το είδος των εργασιών που εκτελούνται. Ο 
εργαζόμενος στη συνέχεια δίνει τα κουπόνια 
στην επιχείρηση που τον απασχολεί και πλη-
ρώνεται με περίπου 10,00€ ανά ώρα εργασίας 
(αναλόγως την προϋπηρεσία του εργαζόμε-
νου). Η εταιρεία συγκεντρώνει όλα τα κουπό-
νια που της παραδόθηκαν από τους εργαζομέ-
νους της και τα στέλνει πίσω στον Διαχειριστή, 
ο οποίος την αποζημιώνει 21,10€ ανά κουπόνι 
(η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών 21,10€ και 
7,50€ καλύπτεται από το βελγικό κράτος).18 Η 
εταιρεία αμείβει τους εργαζομένους της μέσω 
τραπεζικού εμβάσματος.

Το 2011, στη μέση ωριαία αμοιβή που κα-
ταβαλλόταν στους εργαζόμενους με κουπόνι 
οι επιχειρήσεις έπρεπε επίσης να προσθέσουν 
την καταβολή της ετήσιας άδειας, μπόνους στο 
τέλος του έτους καθώς επίσης και τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, υγειονομική 
περίθαλψη κ.λπ.) που δίνουν για τον εργαζόμε-
νο. Από κάποιο χρονικό σημείο και μετά, η όλη 
διαχείριση μπορούσε να γίνει και ηλεκτρονικά, 
έτσι το 2012 το 16% των χρησιμοποιούμενων 
κουπονιών ήταν ηλεκτρονικής φύσεως. 

18 �eteghem, J. V., ��u�els, F., R�mioul, M. (2011), 
Formalising domestic cleaning work 

 The Belgian service voucher system, W�lqing soci�l 
p�rtnership series 2011.21, διαθέσιμο στο: 

 http://���.��lqing.eu/fi le�dmin/do�nlo�d/
e x t e r n � l _ � e b s i t e / p u b l i c � t i o n s / W A L Q I N G _
soci�lp�rtnershipseries_2011.21_ServiceVouchers_
BE.pdf.

Μία από τις ιδιαιτερότητες του βελγικού 
συστήματος είναι ότι ο χρήστης του κουπονιού 
δεν είναι ο εργοδότης. Εργοδότης παραμένει η 
εταιρεία που αποπληρώνει τον εργαζόμενο και 
που στο Βέλγιο οι εταιρείες αυτές είναι πολλα-
πλής φύσεως: ιδιωτικές εταιρείες (κυρίως ενοι-
κίασης εργαζόμενων μερικής απασχόλησης), 
φυσικά πρόσωπα, ενώσεις μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, δημόσια κέντρα κοινωνικής πρό-
νοιας, τοπική αυτοδιοίκηση (δήμοι), κ.λπ. Το 
2011, το μεγαλύτερο μερίδιο πήγε σε ιδιωτικές 
εμπορικές επιχειρήσεις (46,4%), ακολουθού-
μενο από φυσικά πρόσωπα (16,3%) και από 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (12,5%)19, ενώ 
το 2011, 834.959 άνθρωποι, ηλικίας άνω των 
20 ετών που ζουν στο Βέλγιο χρησιμοποίησαν 
κουπόνια, δηλαδή ένα άτομο ανά κάθε δέκα.20

5.2 χαρακτηριστικά του βελγικού 
συστήματος

Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται 
στο πλαίσιο του συστήματος κουπονιών έχουν 
συνάψει ένα συγκεκριμένο είδος σύμβασης ερ-
γασίας με την εταιρεία-εργοδότη, ενώ κατά τη 
διάρκεια του 2ου τριμήνου του εργαζόμενου με 
την ίδια εταιρεία, η απασχόληση γίνεται μόνι-
μη. Ο ελάχιστος ανά εβδομάδα εργασίας, αριθ-
μός ωρών είναι 13 ώρες για τους εργαζόμενους, 
οι οποίοι έχουν πρόσθετα οφέλη (επιδόματα 
ανεργίας ή κοινωνικής πρόνοιας) και 10 ώρες 
για όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων 
(ενώ το ανώτατο όριο είναι 45 ώρες ανά εβδο-
μάδα). Όσοι δε, έχουν πρόσθετα οφέλη πρέπει 
να δεχθούν τα νέα προγράμματα εργασίας που 
εφαρμόζονται από την εταιρεία τους, προκει-
μένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα 
επιδόματα ανεργίας. Στην πράξη όμως δεδο-
μένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν 
εργαζόμενους με κουπόνι, η απαίτηση να απο-
δεχθούν νέα προγράμματα δεν εφαρμόζεται 
πάντα.

Η κυβέρνηση έθεσε αυστηρά όρια στον κα-
τάλογο των εργασιών που ένα άτομο μπορεί να 
πληρώσει με κουπόνι προκειμένου να αποφύ-
γει καταστρατήγηση του μέτρου από τις επιχει-
ρήσεις. Έτσι καθόρισε τη χρήση του κουπονιού 

19 Ide� Consult, Ev�lu�tion du régime des titres-services 
pour les services et emplois de proximité 2011, July 
2012.

20 «Στο ίδιο». 
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για εργασίες που λαμβάνουν χώρα α) εντός της 
οικίας του χρήστη (καθαρισμό δωματίου, πλυ-
ντήριο, σιδέρωμα, περιστασιακή- μικρής κλίμα-
κας ράψιμο, προετοιμασία φαγητού), β) εκτός 
της οικίας (οικιακά ψώνια, συνοδευόμενη μετα-
φορά των ανθρώπων με μειωμένη κινητικότητα, 
σιδέρωμα συμπεριλαμβανομένων των επισκευ-
ών στα στοιχεία που πρόκειται να σιδερωθούν). 
Με τον τρόπο αυτό η Βελγική κυβέρνηση επέ-
βαλλε ότι η χρήση κουπονιών περιορίζεται σε 
δραστηριότητες ιδιωτικού χαρακτήρα και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες που 
συνδέονται με το επάγγελμα του χρήστη (για 
παράδειγμα, καθαρισμός ιατρείου, αίθουσας 
αναμονής δικηγορικού γραφείου, κ.λπ.).

Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι με κουπό-
νι απασχολούνται από επιχειρήσεις (και όχι 
από μεμονωμένα άτομα) είναι ένα στοιχείο 
που καθιστά ευκολότερη την ομαδοποίησή 
τους σε συνδικάτα και κατέστησε εφικτή την 
οργάνωση ενός κοινωνικού διάλογου μεταξύ 
κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων. H εται-H εται- εται-
ρεία Ide� Consult διαπίστωσε ότι το 85,6% των 
επιχειρήσεων προσφέρουν κάποιας μορφής 
μπόνους στο τέλος κάθε έτους, το 83,5% επίδο-
μα μεταφοράς, το 64,4% επίδομα ενδυμασίας 
για την εργασία, το 45,8% δελτία γευμάτων21 
κ.λπ. Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι προϊόν 
συλλογικής διαπραγμάτευσης. Επιπροσθέτως, 
καθώς η αγορά ωριμάζει, οι χρήστες αρχίζουν 
να έχουν απαιτήσεις ως προς την ποιότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η τελευ-
ταία τομεακή συμφωνία, που υπογράφηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2011, περιλαμβάνει την απαί-
τηση κατάρτισης για όλους τους νέους εργαζό-
μενους στον τομέα, ενώ κάθε επιχείρηση (που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των κουπονιών 
υπηρεσιών) οφείλει να οργανώσει τουλάχιστον 
11 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ετησίως.

Επιπροσθέτως, η βελγική κυβέρνηση έχει 
θέσει ένα όριο αγορών 500 κουπονιών παρο-
χής υπηρεσιών ανά άτομο ανά ημερολογιακό 
έτος και από το 2012 το κάθε νοικοκυριό έχει 
την δυνατότητα αγοράς 1000 τέτοιων κουπο-
νιών ανά ημερολογιακό έτος. Ωστόσο τα πα-
ραπάνω όρια δεν ισχύουν σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, 
άτομα με αναπηρίες (και για γονείς ανηλίκων 
με ειδικές ανάγκες) και ηλικιωμένα άτομα.

21 «Στο ίδιο». 

5.3 αποτελέσματα του βελγικού 
συστήματος 

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε για τη βελ-
γική κυβέρνηση αποκαλύπτει ότι, το 2010, οι 
εργαζόμενοι που δρούσαν στο πλαίσιο του 
συστήματος κουπονιών υπηρεσιών υπερδι-
πλασιάστηκαν από το 2006 (από 41.670 σε 
93.473),22 ενώ εργάζονται 24,1 ώρες κατά μέσο 
όρο. Ο αριθμός των εργαζομένων με κουπόνι 
αυξάνεται σταθερά από τη στιγμή εισαγωγής 
του μέτρου, ενώ η εργασία με κουπόνι αντι-
προσωπεύει το 4,3% του συνόλου της απα-
σχόλησης πλέον στο Βέλγιο23. Παράλληλα, τον 
Αύγουστο του 2012, περίπου 2.700 επιχειρή-
σεις είχαν αδειοδοτηθεί από το βελγικό κρά-
τος για να προσφέρουν την υπηρεσία service 
vouchers. 

Λόγω της επιτυχούς απήχησης του μέτρου 
service voucher τόσο στους χρήστες όσο και 
στους εργαζόμενους, το ακαθάριστο κόστος 
για το δημόσιο έφθασε τα 1,65 δισ. € το 2011. 
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους προ-
έρχεται από τη συνεισφορά του κράτους για 
την καταβολή των δελτίων παροχής υπηρεσι-
ών (€ 1,4 δισ.) και απώλειες από τις μειώσεις 
φόρων στους χρήστες (220,9 εκ. €). Χάρη στις 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του μέτρου, το 
καθαρό κόστος των κουπονιών αυτών προς το 
δημόσιο ταμείο το 2011 ήταν μόλις 527,3 εκ. €, 
δηλαδή 3,520€ για κάθε κουπόνι που έθεσε ερ-
γαζόμενο σε εργασία.

Οι θετικές, άμεσες και έμμεσες, επιπτώσεις 
που λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση αυτή εί-
ναι: 1) η μείωση των επιδομάτων ανεργίας που 
καταβάλλονται σε όσους βρουν μια θέση εργα-
σίας μέσω δελτίων παροχής υπηρεσιών, 2) η 
αύξηση των εσόδων από εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, 3) η αύξηση των εσόδων από τον 
ΦΠΑ (οι άνθρωποι που βρίσκουν μια θέση ερ-
γασίας μέσω των κουπονιών αυτών αυξάνουν 
τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου πιθανώς 
να καταναλώνουν περισσότερο), 4) η αύξηση 
των φορολογικών εσόδων από τους χρήστες. 
Αξίζει να επισημανθεί ακόμα ότι χάρη στο μέ-
τρο αυτό αρκετά άτομα  έχουν επανέλθει στην 
αγορά εργασίας ή εργάζονται περισσότερες 
ώρες. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη το 
2010, ένας στους 10 χρήστες δήλωσε ότι τόσο 
ο ίδιος –όσο και το 5% των συντρόφων τους- 

22 �eteghem, J. V., ��u�els, F., R�mioul, M. (2011), 
«ό.π.».

23 Ide� Consult, «ό.π.».
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κατάφεραν να εργαστούν κατά μέσο όρο 1,4 
ημέρες παραπάνω λόγω της διευκόλυνσης που 
δόθηκε στην ιδιωτική τους ζωή μέσω των κου-
πονιών.24

«Υπάρχουν, επίσης, παράλληλες θετικές 
επιπτώσεις που δεν μπορούν να μετρηθούν 
άμεσα,» τονίζει χαρακτηριστικά η C�roline V�n 
Beveren, Δ/ντρια στο Υπουργείο Απασχόλησης 
για την ένταξη των ανέργων. Για παράδειγμα, 
υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που 
δεν χρειάζεται να εισαχθούν σε οίκο ευγηρίας 
(που είναι δαπανηρό για το κράτος) από τη 
στιγμή που μπορούν να πληρώσουν για τον κα-
θαρισμό και το μαγείρεμα.»

Eνδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοι-
χεία διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού 
που συμμετέχει σε αυτό στο σύστημα απα-
σχόλησης αφού παρατηρείται μια ισχυρότε-
ρη παρουσία των γυναικών (97%), των μεγα-
λύτερης σε ηλικία εργαζόμενων (πάνω από 
το 60% των εργαζομένων με κουπόνι είναι 
ηλικίας 30-50 ετών και σχεδόν ένας στους 
πέντε είναι ηλικίας άνω των 50 ετών) και 
ανειδίκευτων εργαζομένων (περίπου 60%). 
Τα στοιχεία επίσης δείχνουν ότι ένας στους 
τέσσερις εργαζόμενους με κουπόνι δεν είναι 
βελγικής υπηκοότητας, 15% είναι υπήκοοι 
των χωρών της ΕΕ εκτός του Βελγίου, ενώ 
το 7% είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Επίσης 
η χρήση των κουπονιών αυτών από μετανά-
στες εργαζόμενους βοηθά να κερδίσουν την 
αποδοχή από τους χρήστες μέσα στα σπίτια 
τους. Παρόλα αυτά, η μελέτη κατέδειξε ότι το 
18% των εργαζομένων έχει έρθει -σε τακτι-
κή βάση- αντιμέτωπο με αρνητικά σχόλια για 
την καταγωγή του, ενώ το 16% των χρηστών 
παραδέχονται τις επιφυλάξεις που έχουν να 
απασχολήσουν μετανάστες.

5.4 Άλλες εφαρμογές του μέτρου 
αυτού 

Να σημειώσουμε εδώ ότι αντίστοιχο μέτρο 
υιοθέτησε η Γαλλία το 2006 και η Ελβετία το 
2004 (στο καντόνι της Γενεύης). Τα τρία αυτά 
συστήματα (παρ’ όλες τις μεταξύ τους διαφο-
ροποιήσεις) καλύπτουν πτυχές των κατευθυ-
ντήριων γραμμών 7 και 10 που προαναφέραμε, 
ενώ παρουσιάζουν έναν κοινό αριθμό πλεονε-

24 Ide� Consult, Ev�lu�tion du régime des titres-services 
pour les services et emplois de proximité 2010, June 
2011.

κτημάτων τόσο για τους εργαζόμενους και τους 
χρήστες όσο και για τα κράτη:

α) Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε πα-
ροχές κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, υγεία, 
κάλυψη ατυχημάτων κ.λπ.) με εξασφαλισμένο 
τουλάχιστον τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Και 
τα τρία αυτά συστήματα επιτρέπουν σε άτομα 
(κυρίως χαμηλής εξειδίκευσης και μακροχρό-
νια ανέργους) να βρουν νόμιμη απασχόληση, 
ενώ η νομιμοποίησή τους αυτή επιτρέπει στα 
συνδικάτα να διαπραγματευθούν ή/και να 
γνωμοδοτούν για λογαριασμό τους.

β) Είναι εύκολα προσβάσιμα από τον χρήστη 
αφού οι διοικητικές διατυπώσεις απλουστεύο-
νται και ο κίνδυνος για διοικητικά λάθη, λόγω 
της απειρίας ενός ατόμου ιδιώτη-εργοδότη, 
εξαλείφεται.

γ) Τα κράτη μακροπρόθεσμα επιτυγχάνουν 
αύξηση των εσόδων τους από τη φορολογία 
επιχειρήσεων και εισοδημάτων, χρηματοδότη-
ση των ασφαλιστικών ταμείων, αύξηση των θέ-
σεων εργασίας και καταπολέμηση της αδήλω-
της εργασίας ενώ υπάρχει σημαντική συμβολή 
και στην ομαλή ένταξη μεταναστών.

Στην Ελλάδα η εισαγωγή του εργόσημου 
προσομοιάζει στα παραπάνω συστήματα, αλλά 
τόσο ο αρχικός νομός Ν.3863/2010 όσο και ο 
εφαρμοστικός Ν.3996/2011 (ομοίως και η αι-
τιολογική έκθεση25) καθώς και η ερμηνευτι-
κή εγκύκλιος του ΙΚΑ26 δείχνουν καθαρά ότι 
πρόκειται για ένα μέτρο που αφορά κυρίως σε 
ενίσχυση της χρηματοδότησης των ασφαλιστι-
κών ταμείων και δευτερευόντως σε αύξηση της 
απασχόλησης (με προσπάθεια καταπολέμησης 
της αδήλωτης εργασίας σε ποικίλους χώρους 
π.χ. προωθητές σε πολυκαταστήματα, εργάτες 
γης, κ.ο.κ.) . Το μέτρο στο Βέλγιο απευθύνεται 
σε συγκεκριμένη ομάδα ενώ στην Ελλάδα έχει 
διευρυμένη στόχευση. Η διεύρυνση αυτή εν-
δεχομένως εμπεριέχει τον κίνδυνο χρήσης του 
μέτρου για την υποκατάσταση των εργασιακών 
σχέσεων αντί για την ενίσχυσή τους.

Στοιχεία για τον αριθμό των ασφαλισμένων 
με το Εργόσημο απέστειλε στη Βουλή ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. 
Γ. Βρούτσης27 όπου διαπιστώνουμε ότι με τη 
διαδικασία του εργόσημου οι ασφαλιστικές 
εισφορές περιορίστηκαν για μεν τον ΟΓΑ (για 

25 http://���.hellenicp�rli�ment.gr/UserFiles/2f026f42-
950c-4efc-b950-340c4fb76�24/n-neo�sf-eis.pdf

26 http://���.ik�.gr/gr/infop�ges/memos/EG_68_2011.
pdf

27 http://onusne�sgr.blogspot.com/2013/11/35000.html
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τα έτη 2011 και 2012) σε 1.465.350 ευρώ ενώ 
για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (13 Σεπτεμβρίου 2011 έως 
10 Σεπτεμβρίου 2012) σε 16.032.778 ευρώ. 
Αντιστοίχως οι ασφαλισμένοι με εργόσημο εί-
ναι μόνο 8.000 άτομα για τον ΟΓΑ και 27.000 
άτομα για το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

6 ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα 
Οι ενεργητικές πολιτικές που αποσκοπούν 

στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση 
της ανεργίας είναι διαχρονικά αποτελεσματι-
κότερες όταν είναι εστιασμένες σε συγκεκριμέ-
νες ομάδες του πληθυσμού, ανταποκρίνονται 
σε συγκεκριμένα αίτια ανεργίας και προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν και αποτελούν μέρος 
μιας ευρύτερης πολιτικής για την απασχόληση. 
Η επιτυχία τους δε εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως για 
παράδειγμα την ύπαρξη ενός αποτελεσματι-
κού συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης από 
την ανεργία, την ύπαρξη επαρκών υπηρεσιών 
κοινωνικής υποστήριξης, κ.λ.π.

Ως εκ τούτου, και τα service vouchers (κου-
πόνια υπηρεσιών) θα πρέπει να εξετάζονται 
υπό τις παραπάνω αιτιάσεις. Ποικίλα άλλα 
δε στοιχεία μπορεί κανείς να βρει για περαι-
τέρω ανάλυση αλλά και σύγκριση μεταξύ των 
χωρών που το έχουν εφαρμόσει. Παραμένει 
όμως γεγονός ότι όλοι οι στόχοι που η βελ-
γική κυβέρνηση είχε θέσει όταν εφήρμοσε 

την πιλοτική αυτή ενεργητική πολιτική έχουν 
επαρκώς επιτευχθεί αφού δεκάδες χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί για 
τους λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους, 
ένα μεγάλο ποσοστό της παράνομης εργασίας 
στον οικιακό τομέα έχει τακτοποιηθεί και οι 
χρήστες είναι ευχαριστημένοι ώστε να μπο-
ρούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 
οικογενειακή ζωή και τις επαγγελματικές τους 
δραστηριότητες. 

Και ενώ η επιτυχία του μέτρου αυτού είναι 
μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν, όλοι οι εμπλε-
κόμενοι παράγοντες τώρα αναρωτιούνται τι θα 
γίνει με αυτό το καθεστώς το 2014, όταν η ευ-
θύνη γι’ αυτό θα πρέπει να ανατεθεί στις πε-
ριφέρειες (Φλάνδρα, Βαλλονία και Βρυξέλλες) 
και όχι στο κεντρικό κράτος. Μέχρι στιγμής, οι 
επιχειρήσεις και τα συνδικάτα δεν έχουν λάβει 
καμία σαφή ένδειξη των προθέσεων των περι-
φερειών όσον αφορά το σύστημα κουπονιών 
υπηρεσιών και αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα 
στους κοινωνικούς εταίρους.

Όσον αφορά την Ελλάδα, διαφαίνεται ότι 
απαιτείται ένας επανασχεδιασμός του εργό-
σημου ώστε να αποτελέσει κυρίως μέτρο ενερ-
γητικής πολιτικής -από μέτρο εναλλακτικής 
μορφής ασφάλισης που είναι τώρα- με επανα-
καθορισμό της ομάδας στόχου (αυστηρά για 
ιδιωτικές και εντός της οικίας εργασίες) και με 
ανάπτυξη ισχυρής καμπάνιας γνωστοποίησης 
του μέτρου.
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10Συνεχιζόμενη Επαγγελματική κατάρτιση: 
Μεγάλες Προσδοκίες, φτωχά αποτελέσματα

χρύσα Παϊδούση

Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΙΕΑΔ

1  ΕΙΣαγωγή

Η Ελλάδα, βρίσκεται για 6η συνεχή 
χρονιά σε βαθιά οικονομική ύφεση, 
με καταλυτικές συνέπειες, όπως πα-

ρουσιάσθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια 
της έκθεσης, στην αγορά εργασίας. Το 2013, 
τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας παρέμει-
ναν τα υψηλότερα μεταξύ της Ε.Ε-28, ενώ ιδι-
αίτερες διαστάσεις έλαβε η νεανική ανεργία. 
Η αντιμετώπισή της, λόγω των σπειροειδών 
επιπτώσεων που προκαλεί σε κρίσιμους το-
μείς της κοινωνίας και οικονομίας, αναδεικνύ-
εται κορυφαίο ζήτημα στην πολιτική ατζέντα 
της χώρας. Σημαντικό εργαλείο στις πολιτικές 
αντιμετώπισης της ανεργίας, νέων και μεγα-
λύτερης ηλικίας ατόμων, αλλά και της διατή-
ρησης θέσεων εργασίας, αποτελεί και κατά 
το 2013, η επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση. Η μεν επαγγελματική εκπαίδευση 
αναδιοργανώνεται με στόχο την επιτυχέστερη 
σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, η δε 
επαγγελματική κατάρτιση ενσωματώνεται σε 
όλο και περισσότερες ενεργητικές πολιτικές 
για την απασχόληση. 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τις 
σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της συ-
νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης1 
στην Ελλάδα, κατά το προηγούμενο έτος, 

1 Ως Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, θεωρείται 
η κατάρτιση που στόχο έχει «(…) να συμπληρώσει, εκ-
συγχρονίσει ή και αναβαθμίσει γνώσεις, ικανότητες και 
δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελμα-
τικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με 
στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη» (3879/10, (ΦΕΚ 163), Ανάπτυξη 
της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις).

μέσα από τρεις βασικούς άξονες: α) τις εξελί-
ξεις στο θεσμικό πλαίσιο. β) τα προ γράμματα 
με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κυρίως, του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013, που περιλαμβάνουν δρά-
σεις κατάρτισης. και γ) την ανταπόκριση και 
συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμ   ματα 
κατάρτισης. 

2  θΕΣΜΙκΕΣ ΕξΕλΙξΕΙΣ ΣΤή ΣΕκ
Τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, τα 

οποία επιδεινώθηκαν θεαματικά τον προηγού-
μενο χρόνο, σφράγισαν άμεσα ή έμμεσα, τις 
εξελίξεις στο χώρο τις επαγγελματικής κατάρτι-
σης. Σε νομοθετικό και ρυθμιστικό επίπεδο δύο 
είναι οι βασικές εξελίξεις που καταγράφονται: 
η ψήφιση του Νόμου 4186/2013 και η ωρίμαν-
ση του έργου έγκρισης του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων (ΕΠΠ). Αναμφίβολα ο Νόμος 
4186/2013 είναι ο πιο σημαντικός σταθμός για 
την επαγγελματική εκπαίδευση (κυρίως) αλλά 
και κατάρτιση κατά το 2013. Με τον Νόμο 
αυτό επανέρχεται με έμφαση η σημασία της 
μάθησης στον χώρο εργασίας (μαθητεία) για 
τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση 
με στόχο την καλύτερη σύνδεση ζήτησης και 
προσφοράς δεξιοτήτων και την καταπολέμηση 
της νεανικής ανεργίας. Από την άλλη, η επι-
τάχυνση στις διαδικασίες για την έγκριση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων (ΕΠΠ), υπογραμμίζει την επιδίωξη 
των αρμόδιων αρχών για μεγαλύτερη ρύθμιση 
της εισόδου και κινητικότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού στην εθνική και ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας. 
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2.1  νόμος 4186/2013, 
«αναδιάρθρωση της 
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις»

Ο Νόμος που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2013 με τον τίτλο «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δια-
τάξεις», περιλαμβάνει τρία βασικά κεφάλαια 
τα οποία αφορούν το περιβάλλον της επαγ-
γελματικής κατάρτισης: το Β’ κεφάλαιο για 
το «Επαγγελματικό Λύκειο», το Δ’ Κεφάλαιο 
για την «Οργάνωση και λειτουργία φορέων 
μη τυπικής εκπαίδευσης» και το Κεφάλαιο 
Ε΄ «Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα». 
Το κεφάλαιο Β’ για την τυπική επαγγελματική 
εκπαίδευση αναπτύσσεται εκτενώς στην πρό-
σφατη μελέτη του Ινστιτούτου με τίτλο «Δυϊκό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: η γερ-
μανική <αφήγηση> για τη σύνδεση εκπαίδευ-
σης και αγοράς εργασίας».2 Σε αυτό το άρθρο 
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα ζητήματα 
που ρυθμίζει ο Νόμος για τη μη τυπική εκπαί-
δευση. Κατ’ αρχήν ο Νόμος 3 ορίζει ως φορείς 
μη τυπικής εκπαίδευσης, 

α) τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΣΕΚ), 

β) το Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ), 

γ) το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 
και 

δ) το Κολλέγιο.
Οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι δημόσιοι ή 

ιδιωτικοί. Κάθε ένας από τους φορείς απευθύ-
νεται σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα και σε 
διαφορετικών προσόντων άτομα. Η ΣΕΚ έχει 
ως ομάδα στόχο τους αποφοίτους υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης και παρέχει αρχική επαγγελ-
ματική κατάρτιση, το ΙΕΚ που παρέχει επίσης 
αρχική κατάρτιση, απευθύνεται στους απο-
φοίτους ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ αλλά και ΣΕΚ, το Κέντρο 
ΔΒΜ παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση, επαγγελματικό προσανατολισμό 
και συμβουλευτική σε ενήλικες και τέλος το 
Κολλέγιο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση σε 
πτυχιούχους ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Αρμόδια επο-

2 Παϊδούση (2014). 
3 Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193), «Αναδιάρθρωση της Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», Κεφ. 
Δ’ «Οργάνωση και λειτουργία φορέων μη τυπικής εκ-
παίδευσης», άρθρο 17, σελ.3122.

πτεύουσα αρχή, των ανωτέρω φορέων εί-
ναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(ΥΠΕΠΘ), αλλά η πιστοποίηση «εισροών» και 
«εκροών» διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
και το Υπουργείο Παιδείας. 

Με τον νόμο αυτό, εισάγεται, η αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση από το Γυμνάσιο 
(ΣΕΚ) και όχι από το Λύκειο, όπως ίσχυε έως 
πρόσφατα με τα ΙΕΚ. Δίνεται δηλαδή η δυνα-
τότητα σε εφήβους, αποφοίτους της υποχρεω-
τικής τυπικής εκπαίδευσης, να στραφούν σε μη 
τυπική κατάρτιση για την απόκτηση μιας τε-
χνικής εξειδίκευσης, την οποία δεν καλύπτει το 
Επαγγελματικό Λύκειο και η οποία μπορεί να 
οδηγήσει και σε επαγγελματικά δικαιώματα. 
Από την άλλη, επιχειρείται περαιτέρω άνοιγμα 
και σύνδεση της δημόσιας μη τυπικής επαγ-
γελματικής κατάρτισης με τις τοπικές και πε-
ριφερειακές ανάγκες της αγοράς εργασίας και 
ενθαρρύνεται η κινητικότητα, εντός και εκτός 
εθνικών ορίων, του ανθρώπινου δυναμικού. 
Συγκεκριμένα, με βάση το Νόμο: 

προβλέπεται η συμμετοχή των αρμό-•	
διων τοπικών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων αλλά και του ΟΑΕΔ, στη δια-
μόρφωση ειδικοτήτων και προγραμμά-
των κατάρτισης των φορέων αρχικής 
κατάρτισης (ΣΕΚ και ΙΕΚ),
το σύστημα της «μαθητείας», εκπαί-•	
δευση δηλαδή σε χώρο εργασίας, εφαρ-
μόζεται στην τελευταία τάξη της ΣΕΚ, 
η «μαθητεία» ρυθμίζεται με σύμβαση •	
που υπογράφει ο ΟΑΕΔ με τον εργοδότη, 
στον οποίο δίνουν και επιπλέον κίνητρα 
για την απασχόληση του/της εκπαιδευο-
μένου/νης μετά το πέρας της μαθητείας,
τα προγράμματα σπουδών θα πρέ-•	
πει να λαμβάνουν υπόψη τα εκάστοτε 
επαγγελματικά περιγράμματα τα οποία 
πιστοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
δίνεται η δυνατότητα «αξιοποίησης •	
και εφαρμογής των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων» με τη σύνδεσή τους 
με πιστωτικές μονάδες, οι οποίες 
παραπέμπουν ευθέως στο Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.), καθώς 
και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα για 
την Πιστοποίηση Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), 
με στόχο την ισοτιμία των τίτλων 
σπουδών στις χώρες της Ε.Ε.,
ο/η απόφοιτος/η της ΣΕΚ λαμβάνει πτυ-•	
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χίο με το οποίο μπορεί, να συμμετάσχει σε 
εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για πιστοποί-
ηση προσόντων «Πτυχίου Ειδικότητας»,
οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού •	
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΙΕΚ), λαμβάνουν αυτόματα άδεια 
λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΣΕΚ.». Έτσι, τα Ιδιωτικά 
ΙΕΚ δύνανται πλέον να παρέχουν επαγ-
γελματική εκπαίδευση και σε αποφοί-
τους γυμνασίου. 

Η διάρκεια σπουδών στις ΣΕΚ είναι τρία χρό-

νια και τέσσερα χρόνια εφόσον είναι εσπερινές 
Σχολές.4Κατά τις δυο πρώτες τάξεις παρέχονται 
μαθήματα γενικής παιδείας σε ποσοστό 13% 
στο συνολικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα και κατά 
87% μαθήματα ειδικότητας. Το πρόγραμμα μα-
θημάτων που παρέχεται στη ΣΕΚ χωρίζεται σε 
πέντε Ομάδες Προσανατολισμού και η κάθε 
Ομάδα περιλαμβάνει από τέσσερις έως είκοσι 
ειδικότητες (βλέπε Πίνακα 1), οι οποίες ωστόσο, 
δεν διευκρινίζεται πώς  αναπτύσσονται στα δύο 
πρώτα χρόνια φοίτησης, όπως γίνεται αντίστοι-
χα για το Επαγγελματικό Λύκειο (Πίνακας 2).

 

4 Οι εσπερινές ΣΕΚ απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω 
το 20 ετών.

Πηγή: Νόμος 4186/2013

Πίνακας 1
Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες ΣΕΚ 2013

ΟΜαδΕΣ
ΠΡΟΣαναΤΟλΙΣΜΟυ ΕΙδΙκΟΤήΤΕΣ ΣΕκ 

Γεωπονίας, Τεχνολογίας, Τροφίμων 
και Διατροφής

Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής.
Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας.
Τεχνίτης Πτηνοτροφίας.
Τεχνίτης Αμπελουργίας − Οινοτεχνίας − Ποτοποιίας.
Τεχνίτης Αρδεύσεων.
Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών.
Τεχνίτης Ανθοκομίας − Φυτοτεχνίας.
Τεχνίτης Μελισσοκομίας.
Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας.
Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων.

Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου −επιχρίσματος - 
μονώσεων − σκυροδέματος).
Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής.
Τεχνίτης Λιθοξόος − Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης.
Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων.
Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων.
Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων.
Τεχνίτης Κοπτικής − Ραπτικής.
Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας.
Τεχνίτης Υποδηματοποιίας.
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων.
Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων.
Τεχνίτης Ναυπηγείου.
Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών.
Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης.
Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και 
γεωτρύπανων).
Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων.
Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων.
Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών.
Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC

Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
καλλιτεχνικών Σπουδών

Τεχνίτης Ωρολογοποιίας.
Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας.
Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας.
Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.
Τεχνίτης. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.
 Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας.
 Τεχνίτης Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής τέχνης.
Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών.
Τεχνίτης Ψηφιδωτών.
Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.
Τεχνίτης Υαλουργίας − Ψηφιδογραφίας − Υαλογραφίας (βιτρό).
Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων.
Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών.
Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών.
Τεχνίτης Χαρακτικής.
Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων.
Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού

Επαγγελμάτων τουριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
φιλοξενίας

Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής 
− Υπηρεσία ορόφων − Εμπορευματογνωσία).
Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας).
Τεχνίτης Εστιατορίου − Επισιτισμού (Σερβιτόρος).
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.
Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης.

Επιμέρους τομείς και Επαγγέλματα
Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.
Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης.
Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας − Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής
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Πίνακας 2
Κύκλοι, Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ 2013

κυκλΟΙ 
α’ Ταξή

ΤΟΜΕΙΣ
Β’ Ταξή

ΕΙδΙκΟΤήΤΕΣ
γ’ Ταξή

Τεχνολογικός

Μηχανολογίας
Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών

Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

Οχημάτων Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου

Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Δομικών Έργων Σχεδιαστές Δομικών Έργων

Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών

Ηλεκτρονικής

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων

Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Επικοινωνιών

Υπηρεσιών

Υγείας Πρόνοιας
Βοηθών Νοσηλευτών
Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Γεωπονίας Τροφίμων
Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
Έργων Τοπίου και περιβάλλοντος

Πληροφορικής Υποστήριξης συστημάτων εφαρμογών και δικτύων
Οικονομικών 
και Διοικητικών 
Υπηρεσιών

Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Ναυτικός
Ναυτικού Πλοιάρχων Πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού
Ναυτικού Μηχανικών Μηχανικών εμπορικού ναυτικού

Πηγή: Νόμος 4186/2013

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, με 
τον Νόμο 4186/2013 δίνεται εκ νέου ιδιαίτερη 
σημασία στην επαγγελματική κατάρτιση, είτε 
εντός είτε εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος, από μικρές ηλικίες. Με αυτό τον τρόπο 
έφηβοι αλλά και ενήλικες που αδυνατούν να 
ενταχθούν σε μια εκπαιδευτική διαδρομή της 
τυπικής εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ), κατευθύ-
νονται σε τεχνική-πρακτική κατάρτιση, προ-
σανατολισμένη στην αγορά εργασία. 

Ωστόσο εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: γιατί 
δημιουργείται μια νέα κατεύθυνση στην επαγ-
γελματική εκπαίδευση με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά που είχαν οι ΕΠΑ.Σ,5  εκτός όμως τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος και με απολυτήριο 
που δεν αναγνωρίζεται από την «αγορά»; Δεν 
θα ήταν πιο αποτελεσματικό να βελτιωθεί, 
για παράδειγμα, το περιεχόμενο, η ποιότητα 
προγραμμάτων και η απορροφητικότητα των 

5 Δύο χρόνια θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση και ένα 
χρόνο μαθητεία.

φοιτούντων στις  ΕΠΑ.Σ, αντί να καταργηθούν 
σχολές που έχουν μικρή, σχετικά διάρκεια ζωής 
στο εκπαιδευτικό σύστημα.6 

Η προσέλκυση σημαντικού αριθμού μαθη-
τών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κυρί-
ως αυτών που  είναι εκτός οποιασδήποτε εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και η καλύτερη εξέλιξη 
τους στην αγορά εργασίας, θα κρίνει εν τέλει, 
την επιτυχία ή όχι των αλλαγών που επήλθαν. 
Βέβαια σε μια περίοδο κατά την οποία οι θέ-
σεις εργασίας στην ελληνική αγορά βρίσκονται 
σε συνεχή συρρίκνωση7 είναι ιδιαίτερα προ-
βληματική η αποτελεσματική εφαρμογή ενός 

6 Οι ΕΠΑ.Σ, συστάθηκαν με το Ν. 3475/2006, «Οργάνω-
ση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 146 Α/13-7-
2006)

7 Σύμφωνα με την «Έρευνα Αποδοχών και Παροχών 
2013» της K�MG, αυξητική είναι η τάση κατάργησης 
θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά εργασίας τα τε-
λευταία πέντε χρόνια. Ειδικότερα το ποσοστό των εται-
ρειών που μείωσαν θέσεις εργασίας το 2008 ήταν 18%, 
ενώ το 2013 ήταν 47%.
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συστήματος, όπως η μαθητεία,8 το οποίο  εξαρ-
τάται άμεσα από την ευρωστία της αγοράς. 

2.2  Έγκριση Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων

Η έγκριση της Έκθεσης αντιστοίχισης 
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), 
το Μάρτιο του 2014, από την αρμόδια 
Συμβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων, αποτελεί το δεύτε-
ρο σημαντικό σταθμό για το περιβάλλον της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης την προηγούμενη 
περίοδο. Με την έγκριση της «μετάφρασης» 
των τίτλων σπουδών που αποκτούνται στην 
Ελλάδα κατά την τυπική, κυρίως, εκπαιδευτι-
κή διαδικασία, αλλά και τριών τίτλων που περι-
λαμβάνονται στη μη τυπική εκπαίδευση (ΣΕΚ, 
ΙΕΚ, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας 
Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ), ολοκληρώθηκε 
ένα ακόμα βήμα για τη συμμετοχή του ανθρώ-
πινου δυναμικού της χώρας σε ένα ενιαίο ευ-
ρωπαϊκό χώρο σύνδεσης εκπαίδευσης, κατάρ-
τισης και αγοράς εργασίας. 

Όπως είχε αναφερθεί σε σχετικό άρθρο,9 το 
Ε.Π.Π. αποτελεί ένα από τα εργαλεία που υιο-
θέτησε η Ε.Ε. για την ικανοποίηση των στόχων 
της «Ευρώπης 2020» στον τομέα της διά βίου 
μάθησης, της κινητικότητας και της απασχό-
λησης εκπαιδευομένων και εργαζομένων. Στην 
Ελλάδα οι διαδικασίες για τη σύσταση του 
Ε.Π.Π. ξεκίνησαν ουσιαστικά το 2010, με την 
ψήφιση του Νόμου για τη Διά Βίου Μάθηση,10 
αλλά θα επιταχυνθούν και οργανωθούν επιτυ-
χώς, μόλις το προηγούμενο έτος. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το 
Ε.Π.Π., πέρα από το ότι κάνει «ορατά» σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τις γνώσεις, δεξιότητες, 
ικανότητες που αποκτήθηκαν από ένα άτομο 
κατά τη μαθησιακή διαδρομή του, στηρίζεται 
και σε μια αυστηρή διαδικασία ανάπτυξης, 
με στόχο την αποδοχή του και εν τέλει αξιο-
ποίησή του από όλους τους εμπλεκόμενους, 
τόσο από τον χώρο της μάθησης όσο και από 
τον χώρο της εργασίας. Γι’ αυτό τον λόγο, η 

8 Αποτελεσματική εφαρμογή, ως προς την απορροφητι-
κότητα των «μαθητευόμενων» σε αντίστοιχες με την 
εκπαίδευσή τους θέσεις εργασίας.

9 Παϊδούση (2013). 
10 Νόμος 3879/2010.

Συμβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων, απαιτεί και επιβάλλει, 
στους αρμόδιους εθνικούς φορείς, εν προκει-
μένω τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.11 να ακολουθήσουν 
αυστηρά τα κριτήρια και την προβλεπόμενη 
διαδικασία αντιστοίχισης για το προς έγκριση 
Εθνικό Πλαίσιο. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 
2013 απετέλεσε χρονιά δημόσιων διαβουλεύσε-
ων, επεξεργασίας και διατύπωσης προτάσεων, 
αλλά και πληροφόρησης, μεταξύ των εμπλε-
κόμενων εθνικών φορέων (κοινωνικοί εταίροι, 
εκπρόσωποι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, κολλεγίων), της επιτροπής αντι-
στοίχισης (steering committee), της γνωμοδο-
τικής επιτροπής, και των ευρωπαίων εμπειρο-
γνωμόνων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα αρ-
μόδια ευρωπαϊκά όργανα για την αντιστοίχιση. 
Ο στόχος ήταν η όλη διαδικασία να πραγματο-
ποιηθεί με διαφανή και συνεκτικό τρόπο. 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων το οποίο τε-
λικά εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2014 αρθρώνεται σε 
οκτώ (8) επίπεδα. Το κάθε επίπεδο περιλαμ-
βάνει τίτλους σπουδών οι οποίοι αντιστοιχούν 
σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει 
αποκτήσει ένα άτομο με την ολοκλήρωση της 
μαθησιακής διαδικασίας (μαθησιακά αποτελέ-
σματα) (Πίνακας 3).

Στα ανωτέρω επίπεδα δεν περιλαμβάνονται 
το Κολλέγιο και η Σχολή Διά Βίου Μάθησης, ως 
ανήκοντα στη μη τυπική εκπαίδευση. Αντίθετα, 
αν και μη τυπική εκπαίδευση/κατάρτιση περι-
λαμβάνονται, όπως προαναφέρθηκε, η Σχολή 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), το ΙΕΚ 
και το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας 
(Μαθητείας) των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Επίσης, 
στο επίπεδο 5, περιλαμβάνονται τα πτυχία 
μεταδευτεροβάθμιας, μη τυπικής κατάρτισης, 
μονοετούς και διετούς φοίτησης, αλλά και οι 
ανώτερες σχολές τριετούς φοίτησης. Είναι 
προφανής δηλαδή η πρόθεση των αρμοδίων 
να ενισχύσουν τα πτυχία της επαγγελματικής 
κατάρτισης και μαθητείας, επιδιώκοντας την 
αναβάθμισή τους στην αγορά εργασίας. 

11 Το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαί-
σιο Προσόντων, ανήκει στη Διεύθυνση «Πιστοποίηση 
Προσόντων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), φορέας που υπάγεται στο Υπουργείο 
Παιδείας.
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Πίνακας 3
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

ΕΠΙΠΕδα ΤΙΤλΟΙ ΣΠΟυδων

1 Απολυτήριο Δημοτικού

2 Απολυτήριο Γυμνασίου

3 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΣΕΚ)

4

→	Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου 

→ Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

→ Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας στους αποφοίτους Γ’ τάξης ΕΠΑΛ

→ Πτυχίο ΕΠΑΣ

5

→ Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας σε αποφοίτους τάξης μαθητείας 
των ΕΠΑΛ
→ Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας για τους αποφοίτους ΙΕΚ

→Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής

6 
(BachelorDegree)

Πτυχίο Πανεπιστημίου

Πτυχίο ΤΕΙ

7 
(Master’sDegree) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

8
(Doctorate) Διδακτορικό Δίπλωμα

3 ΟΙ ΕθνΙκΕΣ καΙ ΕυΡωΠαΪκΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡαΙΟΤήΤΕΣ ΣΤή 
χΡήΜαΤΟδΟΤήΣή ΤήΣ 
ΕΠαγγΕλΜαΤΙκήΣ 
καΤαΡΤΙΣήΣ 
Οι ανωτέρω εξελίξεις στην επαγγελματική 

κατάρτιση, σε νομοθετικό επίπεδο πραγματο-
ποιήθηκαν ταυτόχρονα και με ένα «καταιγι-
σμό» προγραμμάτων με ευρωπαϊκή συγχρημα-
τοδότηση. Κατά το προηγούμενο έτος υπήρξε 
η πλήρης ανάπτυξη των σχεδίων που στόχευαν 
στη διατήρηση θέσεων εργασίας, στην ένταξη 
στην αγορά εργασίας, στην προστασία ευά-

λωτων ομάδων του πληθυσμού σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Βασικός  άξονας των 
προγραμμάτων αυτών είναι η επαγγελματική 
κατάρτιση. Τα κοινοτικά κονδύλια των ευρω-
παϊκών πακέτων στήριξης, εν προκειμένω, τα 
κονδύλια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 αποτελούν και 
κατά το 2013, τη βασική πηγή χρηματοδό-
τησής τους. Ο κύριος όγκος των κονδυλίων 
για την επαγγελματική κατάρτιση, όπως έχει 
αναφερθεί,12 εκπορεύεται από το Τομεακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) και σε μι-

12 Παϊδούση(2013)
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κρότερο βαθμό από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Το παρόν κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στα 
προγράμματα με δράσεις κατάρτισης, τα οποία 
είχαν ως ημερομηνία έναρξης το 2013 και τα 
οποία υλοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση, 
κυρίως, του ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΕΔΒΜ. Επίσης, 
θα γίνει αναφορά στην πορεία εξέλιξης μίας 
σημαντικής δράσης και προτεραιότητας της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση, «της 
διάγνωσης αναγκών σε δεξιότητες», η οποία 
δεν ενεργοποιήθηκε ούτε κατά το προηγούμε-
νο έτος, παρά την εν γένει, ικανοποιητική πο-
ρεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων .13

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το 2013, 
αποτελεί μια χρονιά κατά την οποία, ολοκλη-
ρώνεται σημαντικός αριθμός δράσεων, αφού 
το ΕΣΠΑ 2007-2013, βρίσκεται στην τελική 
ευθεία και απομένουν μόλις δύο χρόνια για τη 
λήξη ένταξης νέων δαπανών (κανόνας Ν+2 για 
το 2013). 

3.1 ΕΣΠα: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού» & 
«Εκπαίδευση και διά Βίου 
Μάθηση»

3.1.1  Τα επιχειρησιακά προγράμματα για 
το Ανθρώπινο Δυναμικό και τη Διά 
Βίου Μάθηση

Κατά το 2013, οι δράσεις κατάρτισης που 
υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται από το 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προ-
σανατολίστηκαν κυρίως:

στην επανένταξη ανέργων στην i. 
αγορά εργασίας, όλων των εκπαι-
δευτικών επιπέδων και ηλικιών,
στη διατήρηση θέσεων εργασίας ii. 
στην επιχειρηματική οικονομία 
και
στην παροχή περαιτέρω εξειδι-iii. 
κευμένης γνώσης για διάφορους 
κλάδους αιχμής.

13 Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων, ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, 10/12/2013

i) Στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την απα-
σχόληση, η επαγγελματική κατάρτιση αποτε-
λεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα ενεργητι-
κών πολιτικών για ανέργους/ες.14 Σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης και υψηλής ανεργίας, θε-
ωρείται κρίσιμος παράγοντας για την εργασι-
ακή «επανακατεύθυνση» και επανένταξη του 
ανθρώπινου δυναμικού σε μια αγορά εργασί-
ας η οποία αποκτά, μέσω του καταρτισμένου 
εργατικού δυναμικού της, ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό ένα μεγάλο μέ-
ρος των κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα, 
επενδύονται σε προγράμματα κατάρτισης για 
ανέργους/ες (Πίνακας 4). Μάλιστα, όπως απο-
τυπώνεται στον Πίνακα 4, ένα από τα μεγα-
λύτερα προγράμματα σε προϋπολογισμό και 
ωφελούμενους/ες αφορά νέους έως 25 ετών, 
οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, 
είναι και το κομμάτι του πληθυσμού που πλήτ-
τεται ιδιαίτερα από την ανεργία. Παράλληλα 
βέβαια, υλοποιούνταν μια σειρά δράσεων κα-
τάρτισης, οι οποίες, εντάσσονταν σε μεγάλα 
προγράμματα με ημερομηνία έναρξης το 2012, 
όπως τα «Τοπικά σχέδια για την απασχόλη-
ση σε όλη την Ελλάδα (ΤοπΣΑ)», οι «Τοπικές 
Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες 
Ομάδες (Τοπ/ΕΚΟ)», ή το «Πρόγραμμα επι-
χορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 
και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων επιταγής 
επανένταξης στην αγορά εργασίας».

ii) Η διατήρηση θέσεων εργασίας στις επιχει-
ρήσεις και παράλληλα η προσπάθεια βελτίωσης 
της παραγωγικότητάς τους και της προσαρμο-
γής των δραστηριοτήτων τους κατά την περίοδο 
της οικονομικής ύφεσης, αποτελούν βασικούς 
στόχους των δράσεων κατάρτισης που αναπτύσ-
σονται σε αυτή την κατηγορία προγραμμάτων 
(Πίνακας 5). Το μεγαλύτερο από αυτά τα έργα, 
είναι το πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμο-
γής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
με 1-49 εργαζόμενους/νες, το οποίο ξεκίνησε 
το 2012 και κατά το 2013 βρισκόταν σε πλήρη 
ανάπτυξη. Στην υλοποίησή του συνεργάστηκαν 
τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κλα-
δικοί φορείς, ομοσπονδίες των ΜΜΕ, ενώ δό-
θηκε η δυνατότητα παροχής εξατομικευμένων 
υπηρεσιών συμβουλευτικής και προγραμμάτων 
κατάρτισης, σε συνεργασία με συμβούλους και 
κέντρα κατάρτισης, ακόμα και για τις πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις (1-2 εργαζόμενους/νες). 

14 The Bruges Communiqué (2010)
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Κατά το 2013 ξεκίνησε, επίσης, από τη Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, 
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και ένα άλλο 
πρόγραμμα με αντικείμενο ενέργειες κατάρ-
τισης το οποίο αφορά εργαζόμενους/νες που 
επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση, αυτούς 
των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. 
Παράλληλα, το έργο αυτό είχε ως στόχο  την πι-
στοποίηση επαγγελματικών προσόντων όσων 
εντάσσονταν στο πρόγραμμα.

Πίνακας 4
Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους/ες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 

α/α Τίτλος προγράμματος αρμόδιος φορέας δυνητικοί 
ωφ/μενοι Έναρξη αρχικός 

Προϋπ/σμός

1

Επιταγή εισόδου στην 
αγορά εργασίας, για 
άνεργους νέους έως29 
ετών (15-29)

ΕΠΑΝΑΔΕΥΕ-ΕΚΤ
���.voucher.gov.gr 35.000 2013 130.000.000

2

Παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής εκμάθησης 
Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε 
ανέργους

ΕΠΑΝΑΔ 2013 15.600.000

3

Πιλοτικό Πρόγραμμα 
για την ενίσχυση της 
απασχόλησης των 
άνεργων νέων ναυτικών - 
ΝΕΑΡΧΟΣ

Γραφείο Ναυτικής 
Εργασίας και 
Voucher 1.000 2013 5.923.150

4

Κατάρτιση ανέργων - 
επαγγελματιών υγείας σε 
θέματα μεταρρύθμισης της 
υγείας (βελτιστοποίηση 
λειτουργίας μονάδων 
υγείας)tr�ining voucher

Ειδική Υπηρεσία 
Τομέα Υγείας & Κοιν. 
Αλληλεγγύης 1.300 2013 15.600.000

5

Συμβουλευτική καθοδήγηση 
επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο της προώθησης 
της καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας νέων

ΟΑΕΔ 2013 4.000.000

Πηγή: ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ, http://voucher.gov.gr/

iii) Το 2013, ενεργοποιήθηκαν ακόμα τέσσε-
ρα «ειδικά» προγράμματα για κατάρτιση και 
πιστοποίηση (για τα δύο από αυτά) σε εξειδι-
κευμένα αντικείμενα, τα οποία συνδέονται με 
τις εξελίξεις σε συγκεκριμένους κλάδους οικο-
νομικής δραστηριότητας, όπως οι κατασκευές, 
η γεωργία, οι υπηρεσίες ασφάλειας και ο τουρι-
σμός (Πίνακας 6).
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Πίνακας 5 
Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζόμενους/νες& ελεύθερους επαγγελματίες

α/α Τίτλος προγράμματος αρμόδιος 
φορέας

δυνητικοί 
ωφ/μενοι Έναρξη αρχικός 

Προϋπ/σμός

Δράσεις προσαρμογής 
επαγγελμάτων που 
εκπροσωπούνται από τη 
ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα 
της οικονομικής κρίσης 
διαμέσου πιλοτικών σχεδίων 
τεχνικής κατάρτισης 
και συμβουλευτικής 
– υποστήριξης 
της πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 7.800 2013 3.100.000

Πηγή: ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ, επεξεργασία της γράφουσας

Πίνακας 6
Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εξειδικευμένους τομείς

α/α Τίτλος προγράμματος αρμόδιος φορέας δυνητικοί
ωφ/μενοι Έναρξη

αρχικός 
Προϋπ/

σμός

1

Ενίσχυση Δικαιούχων 
για την απόκτηση της 
ιδιότητας του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή

Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού και 
Εφαρµογής ∆ράσεων στους 
τοµείς της Ενέργειας, του 
Φυσικού Πλούτου και 
της Κλιµατικής Αλλαγής 
(ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)

2013 8.000.000

2

Επαγγελματική Κατάρτιση 
αυτοαπασχολουμένων 
στον πρωτογενή τομέα 
(νέοι γεωργοί)

ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8.842 2013 1.250.000

3
Βασική Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση Προσωπικού 
Ιδιωτικής Ασφάλειας

ΚΕΜΕΑ 20.500 2013 15.000.000

4

“Κατάρτιση-
Μετεκπαίδευση 
εργαζοµένων και 
εποχιακά ανέργων 
εµπειροτεχνών στον 
τουριστικό 
τοµέα µε στόχο τον 
εκσυγχρονισµό και 
την αναβάθµιση 
της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών

ΟΤΕΚ
Γενική Γραμματεία 
Τουριστικών Υποδομών & 
Επενδύσεων

450 2013

Πηγή: ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ, επεξεργασία της γράφουσας
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Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι, κατά το 
2013, συνεχίστηκε η υλοποίηση προγραμ-
μάτων κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό 
Αποθεματικό Απροβλέπτων και αφορούν άνερ-
γους/ες σε τομείς επιχειρηματικότητας που 

έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, όπως το 
λιανικό εμπόριο, η οικοδομή και το αυτοκίνη-
το. Επίσης, στο ίδιο επιχειρησιακό, εντάχθηκε 
το 2013, η υλοποίηση δύο νέων προγραμμά-
των, ένα για άνεργους Ναυτικούς και ένα για 
άνεργους/ες του Νομού Καστοριάς.

Πίνακας 7
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων από Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

α/α Τίτλος Προγράμματος αρμόδιος 
φορέας

δυνητικοί 
ωφ/μενοι Έναρξη αρχικός 

Προϋπ/σμός

1 Κατάρτιση ανέργων ναυτικών 
με πιστοποίηση ΕΕΔΕ 2013 5.000.000

2

Κατάρτιση ανέργων 
Νομού Καστοριάς σε 
πιστοποιημένους φορείς 
επαγγελματικής κατάρτισης 
με υποχρεωτική πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ 380 2013 2.300.000

Πηγή: ΕΣΠΑ, ΕΠΕΑΕ, 2014

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) 
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η χρημα-
τοδότηση δράσεων για εκπαίδευση-κατάρτιση, 
τυπική, μη τυπική και άτυπη εντάσσεται σε 
δύο στρατηγικούς στόχους, του Ε. Π. τον 2ο 
(άξονες 4,5,6) και τον 3ο (άξονες 7,8,9). Ο μεν 
πρώτος αφορά στην «Αναβάθμιση των συστη-
μάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» και ο 
δεύτερος στην «Ενίσχυση της διά βίου εκπαί-
δευσης ενηλίκων».15

Βέβαια, οι βασικές δράσεις που υλοποιήθη-
καν και το 2013, σε αυτούς τους άξονες, αφο-
ρούσαν προγράμματα, υποτροφίες και πρακτι-
κή άσκηση στο πλαίσιο της αρχικής επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, καθώς και διάφορα προ-
γράμματα διά βίου μάθησης για ενήλικες.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της πορείας 
υλοποίησης του Ε.Π. κατά την 6η Επιτροπή 

15 Βλέπε αναλυτικά το περιεχόμενο του κάθε στρατηγικού 
στόχου στο http://���.edulll.gr/?p�ge_id=133 και στο 
Παϊδούση (2013). 

Παρακολούθησης16 για τους Άξονες 4, 5, 6, 
οι χρηματοδοτήσεις δόθηκαν στην πρακτική 
άσκηση σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης 
και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ), στη χρήση επιταγών κατάρτισης από 
σπουδαστές ΙΕΚ, στις δράσεις των Μονάδων 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), 
στις δράσεις των Γραφείων Διασύνδεσης 
(ΔΑΣΤΑ) στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
καθώς και των Θυρίδων για την Ενθάρρυνση 
της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Το ποσο-
στό βαρύτητας των Αξόνων αυτών στο Ε.Π. 
ανέρχεται στο 22,1% και ο συνολικός προϋπο-
λογισμός τους είναι 373,7 Μ€.

Εντός του γ’ τριμήνου δόθηκαν μικρές αυ-
ξήσεις στον προϋπολογισμό, των αξόνων 4,5,6 
(+41 Μ€). Ενδεικτικά αναφέρονται οι προ-
σκλήσεις για την προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτή-
ρα.

16 6η Επιτροπή Παρακολούθησης, Αθήνα 11-12-2013
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Πίνακας 8
Πορεία επίτευξης δεικτών εκροών ΕΠΕΔΒΜ (Άξονες 4,5,6)

Δείκτης 
Σύνολο 

Υλοποίησης
Σύνολο Στόχων 

2015
Ποσοστό επίτευξης

Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται

0
300 0%

Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης

28.693 56.000 51%

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή 
αναμορφώνονται

0 650 0%

Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται 
ή ενισχύονται

53 130 41%

Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ σπουδαστών από 
ενέργειες ΣΕΠ

25.908 996.500 3%

Πηγή: Πορεία υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ, 2013

Οι άξονες 7, 8, 9, έχουν ποσοστό βαρύτη-
τας στο Ε.Π. 11,8%, ενώ ο συνολικός προϋπο-
λογισμός τους είναι 200,7 Μ€. Οι δράσεις που 
υλοποιούνται στους άξονες αυτούς περιλαμβά-
νουν τις Σχολές Γονέων, τα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική 

γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, την εκπαίδευ-
ση ενηλίκων σε ΤΠΕ, τα προγράμματα διά βίου 
εκπαίδευσης για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό 
Τομέα, καθώς και την εκπαίδευση εκπαιδευτών 
διά βίου μάθησης. Τέλος από τα κονδύλια αυτά 
χρηματοδοτούνται και οι δράσεις του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.).

Πίνακας 9
Πορεία επίτευξης δεικτών εκροών ΕΠΕΔΒΜ (Άξονες 7, 8,9)

Δείκτης
Σύνολο 

Υλοποίησης
Σύνολο 

Στόχων2015
Ποσοστό 
επίτευξης

Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε 
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη 
τυπικής και άτυπης)

398.945 235.300 170%

Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 673 21 3.205%

Πηγή: Πορεία υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ, 2013
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3.1.2  Σύστημα διάγνωσης αναγκών σε 
δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες

Η διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες στην 
αγορά εργασίας αποτελεί μια, από τις τέσ-
σερις στρατηγικές δράσεις 17 για την υλοποί-
ηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Η πρωτο-
βουλία, που ξεκίνησε το 2008, στόχο έχει 
τη μεγαλύτερη (75%) και ποιοτικότερη απα-
σχόληση έως το 2020. Για την επίτευξη του 
στόχου, σημαντικός παράγοντας θεωρείται η 
όσο το δυνατόν καλύτερη αντιστοίχιση μετα-
ξύ εκπαίδευσης-κατάρτισης και αναγκών που 
διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας. Η μη 
αντιστοίχιση, υποστηρίζεται ότι έχει σημα-
ντικές παρενέργειες σε πολλά επίπεδα, τόσο 
στην επιχειρηματικότητα, όσο και στο ανθρώ-
πινο δυναμικό. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις 
χωρίς το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό 
χάνουν σε ανταγωνιστικότητα, αλλά και αν-
θρώπινο δυναμικό με προσόντα και δεξιότητες 
που δεν ζητούνται από την αγορά, απαξιώνε-
ται και μένει ανενεργό.18 Σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο η πρόβλεψη–διάγνωση δεξιοτήτων διε-
νεργείται από το «Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης» 
(CEDEF��), το οποίο δημιούργησε το «EU 
Skills ��nor�m�» για ενημέρωση σχετικά με 
τις τάσεις στις δεξιότητες και τα επαγγέλματα 
στην Ευρώπη, ενώ προβλέπεται μεταξύ άλ-
λων και η συνεχής έρευνα σε συνεργασία με 
το «Διεθνή Οργανισμό Εργασίας» (IL�) και 
το «Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-�ECD).

Παράλληλα, ωστόσο, με τις κεντρικές ευρω-
παϊκές δράσεις, αναπτύσσονται και σχετικές 
μελέτες προβλέψεων και σε επίπεδο χωρών. 
Στην Ελλάδα την ευθύνη για την υλοποίηση 
των σχετικών μελετών, από την πλευρά της 
πολιτείας, είχε η «Π.Α.Ε.Π. Α.Ε.»,19 η οποία 

17 Η πρωτοβουλία αυτή, περιλαμβάνει την «ευελισφά-
λεια» (flexicurity) την ποιότητα της απασχόλησης, τις 
συνθήκες εργασίας και τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας. 

 Στο http://ec.europ�.eu/soci�l/m�in.
jsp?l�ngId=el&c�tId=958

18 Πουλιάκας (2014)
19  Με βάση τον ιδρυτικό Νόμο η «Παρατηρητήριο Απα-

σχόληση- Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε», «Μελετά 
και ερευνά τη ζήτηση επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, 
σύμφωνα με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», 
Νόμος 2956/2001, (ΦΕΚ 258), άρθρο 10, §ε. 

έως το 2010 δημοσίευσε ποικίλες μελέτες 
και έρευνες για τη ζήτηση ειδικοτήτων, όπως 
«Ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην 
ελληνική αγορά εργασίας – Αποτελέσματα 
συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσε-
ων» (Μάρτιος, 2010), «Αναπτυξιακές δυνατό-
τητες, ανάλυση Αγοράς Εργασίας, διάγνωση 
αναγκών και προτάσεις πολιτικής στο νομό 
Αρκαδίας» (Μάρτιος, 2004), «Αναπτυξιακές 
δυνατότητες, ανάλυση Αγοράς Εργασίας, δι-
άγνωση αναγκών και προτάσεις πολιτικής 
για τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων» 
(Φεβρουάριος 2004). Επίσης, μεταξύ 2004-
2005, εκδόθηκαν σχετικές εκθέσεις για σαρά-
ντα πέντε (45) Νομούς της χώρας. Οι εκθέσεις 
αυτές ήταν το αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας 
πεδίου, που είχε πραγματοποιηθεί από την 
ΠΑΕΠ Α.Ε. το 2003.20

Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, οδή-
γησε στην ένταξη νέων δράσεων για διάγνωση 
αναγκών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2014,με 
στόχο την «Αναβάθμιση του και Εφαρμογή 
του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς 
Εργασίας». Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των 
συστημικών παρεμβάσεων προτάθηκε η 
«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου 
Συστήματος για τον Καθορισμό των 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας – Σύστημα 1 
Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α» (Άξονες Προτεραιότητας 01, 
02, 03 ).

Ωστόσο, οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώ-
θηκαν από το 2009, ως συνέπεια της έντονης 
οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, άλλαξαν 
σημαντικά τόσο τους φορείς που εμπλέκονταν 
στο εγχείρημα, όσο και την ατζέντα των προτε-
ραιοτήτων του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας. 
Σε επίπεδο αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης 
των δημόσιων φορέων, η ΠΑΕΠ.Α.Ε. καταρ-
γείται και συνενώνεται με την «Επαγγελματική 
Κατάρτιση Α.Ε.» δημιουργώντας ένα νέο 
φορέα το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).21 Οι αλ-
λαγές αυτές, αλλά και οι νέες προτεραιότητες 
που αναδύθηκαν με βάση τις Μνημονιακές δε-
σμεύσεις της χώρας οδήγησαν, στην ανάθεση 
υλοποίησης του έργου της διάγνωσης αναγκών, 

20  Βλέπε σχετικά στο:
 http://���.eie�d.gr/index.php?option=com_content

&vie�=�rticle&id=195&Itemid=199&l�ng=l
21 Η «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και η «ΠΑΕΠ.Α.Ε», 

συνενώθηκαν, το 2011, σύμφωνα με το άρθρο 88 του 
Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄, Αρ. Φύλλου 170/5.8.2011).
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στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στη 
Δ/νση Απασχόλησης.22

Οι κοινωνικοί εταίροι, ανέπτυξαν και αυτοί 
έντονη δραστηριότητα, κατά το 2013,  με στό-
χο να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα προ-
βλέψεων σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις 
σε τομεακό επίπεδο  ως προς τις ανάγκες  της 
αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και  της σύνδε-
σης των αναγκών αυτών  με την παρεχόμενη 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Δύο τέτοιες σημα-
ντικές  πρωτοβουλίες  ανέλαβαν ο ΣΕΒ και η 
ΓΣΕΒΕΕ. 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ολοκλήρωσε κατά το 
2013, ένα «Μηχανισμό Διάγνωσης των 
Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα 
και Δεξιότητες», που συγχρηματοδοτήθηκε 
από το ΕΚΤ στο πλαίσιο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΣΠΑ2007 
–2013. 23 Με αυτό το Μηχανισμό, αναδείχθη-
καν ογδόντα επτά (87) επαγγέλματα με προ-
οπτικές ανάπτυξης σε οκτώ (8) σημαντικούς 
επιχειρηματικούς τομείς της ελληνικής οικο-
νομίας: της Ενέργειας, των Τεχνολογιών της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
των Τροφίμων, των Δομικών Προϊόντων, του 
Περιβάλλοντος, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
του Μετάλλου και τέλος της Υγείας.24 

Επίσης, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ ξεκίνησε το 2013, 
με συγχρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 
την υλοποίηση μελέτης με τίτλο «Σύνδεση της 
Διά Βίου Εκπαίδευσης με την Απασχόληση» 
και με στόχο «να διερευνηθεί ο βαθμός αντι-
στοίχισης με την απασχόληση και την αγορά 
εργασίας»,25 αλλά και να παραχθούν προγράμ-
ματα κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται στις 

22 «Ορισμός της Δ/νσης Απασχόλησης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως δη-
μόσιας αρχής υπεύθυνης για την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή ολοκληρωμένου συστήματος διάγνωσης για τον 
καθορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας», συνε-
πικουρούμενη από τη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρί-
ωσης και τη Διεύθυνση Πληροφορικής, ΑΔΑ: ΒΛΓΒΛ-
ΕΜΛ, 06/12/2013.

23 Πράξη: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παρακολούθησης και Υπο-
στήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονοµικές και Τεχνο-
λογικές Μεταβολές», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΣΠΑ 2007-2013.

24  Βλέπε http://���.sev.org.gr/online/vie�Ne�s.�spx?i
d=2322&mid=&l�ng=gr#sth�sh.z�4ncd8g.dpuf

25 «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπι-
νο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», Ε.Π «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση», (Α.Π. 7, 8, 9 / Υποέργο 1 / Ενέρ-
γεια 1.12), ΕΣΠΑ 2007-2013.

ανάγκες για δεξιότητες των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα.26 Η μελέτη βρίσκεται σε εξέ-
λιξη και τα συμπεράσματά της προβλέπεται να 
δημοσιοποιηθούν εντός του 2014.

3.2  Πόροι για κατάρτιση από ειδικές 
ευρωπαϊκές δράσεις 

Χρηματοδότηση της κατάρτισης πραγμα-
τοποιείται και από πόρους προγραμμάτων, 
τα οποία προβλέφθηκαν από την Ε.Ε. για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής 
κρίσης. Δύο από τα σημαντικότερα προγράμ-
ματα είναι το «Εγγύηση για τη Νεολαία» και το 
πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την 
Παγκοσμιοποίηση.

3.2.1  Εγγύηση για τη Νεολαία (Youth 
Gu�r�ntee) και Πρωτοβουλία για 
την Απασχόληση των Νέων (Youth 
Employment Initi�tive)

Σε επίπεδο πολιτικών για επαγγελματική 
κατάρτιση και μαθητεία ξεχωρίζει αναμφίβο-
λα η πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία» 
(Youth Gu�r�ntee). Η ευρωπαϊκή αυτή πρωτο-
βουλία, η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2013 και χρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ)27 έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της 
νεανικής ανεργίας,28 η οποία, όπως αναφέρθη-
κε στην εισαγωγή αυτού του άρθρου, έχει αγ-
γίξει πρωτοφανή ποσοστά σε πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες και κυρίως του Νότου. Στοχεύοντας, 
τους/τις άνεργους/ες νέους/εες κάτω των 25 
ετών, η δράση αυτή επιδιώκει να δημιουργήσει 
ένα μηχανισμό παροχής «καλών ευκαιριών» 
για νέους/ες εντός τεσσάρων μηνών από την 

26 ht tp ://���.k�nep-gsee .gr/ereynes-meletes-
ekdoseis/ypo-ekseliksi-ereynes/syndesh-di�-bioy-
ekp�ideyshs-me-thn-�p�scholhsh-ypo-ekseliksh-
meleth#sth�sh.3MlT4dlV.dpuf

27  Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για το πρόγραμμα «Εγ-
γύηση για τη Νεολαία» στην Ευρωζώνη είναι €21 δις. το 
χρόνο ή 0,22% του ΑΕΠ. Αν και είναι ιδιαίτερα υψηλό, 
υπολογίσθηκε ότι η μη λήψη μέτρων θα ήταν ακόμα 
πιο δαπανηρή για την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με μελέτη 
του Eurofound το κόστος για τους νέους στην Ε.Ε., που 
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτι-
σης ανέρχεται σε €153 δις. το χρόνο ή 1,21% του ΑΕΠ. 
http://ec.europ�.eu /soci�l/m�in. jsp?c�tId=1079

28 Europe�n Found�tion for The Improvement of Living 
�nd Working Conditions, 2012
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αποφοίτηση ή την απόλυσή τους για την έντα-
ξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.29 
Οι «ευκαιρίες» αυτές περιλαμβάνουν μαθη-
τεία, κατάρτιση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 
βέβαια εργασία.30 Για την επιτυχία του εγχει-
ρήματος απαιτείται η στενή συνεργασία των 
αρμόδιων δημόσιων αρχών, των υπηρεσιών 
απασχόλησης, των παρόχων επαγγελματικής 
κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων, φορέων 
αρμόδιων για τη νεολαία κ.λπ.. 

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα εντάσσεται σε 
ένα ευρύτερο σχέδιο της κυβερνητικής πολιτι-
κής για την απασχόληση και την καταπολέμηση 
της ανεργίας, με κύριο αρμόδιο για την υλοποί-
ησή του το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και με τη συνδρομή 
του ΟΑΕΔ.31 Στο πρόγραμμα το οποίο έχει δι-
άρκεια δύο χρόνια, προβλέπεται:

σύσταση Επιτροπών εργασίας, με τη •	
συμμετοχή εκπροσώπων  των αρμόδιων 
Υπουργείων (Εργασίας & Παιδείας), 
των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, 
συνεργασία με  κοινωνικούς εταίρους, •	

πληροφόρηση και επικοινωνία των •	
νέων, 
δράσεις πρώιμης παρέμβασης, όπως •	
υποστήριξη και παροχή συμβουλών 
για την πρώτη εργασιακή εμπειρία, τις 
νέες επιχειρήσεις, την κινητικότητα και 
βέβαια πολλές δράσεις για μαθητεία 
και κατάρτιση. 

Ομάδα στόχος του προγράμματος είναι πε-
ρίπου 180.000 νέοι και νέες μεταξύ 15-24 ετών, 
οι οποίοι υπερδιπλασιάζονται και αγγίζουν 
τους 470.000, εάν συμπεριληφθούν άτομα έως 
29 ετών,32 ο δε συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος, για όλες τις χώρες μέλη της 
Ε.Ε.-28 ανέρχεται σε περίπου 1,5 δις για τη δι-
ετία 2014-2015.

Για την ενίσχυση της υλοποίησης του προ-
γράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» προ-

29 Έως τον Ιανουάριο του 2014, 17 από τα 28 κράτη μέλη 
της Ε.Ε. υπέβαλλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τε-
λικά σχέδιά τους για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας. 
Τα κράτη αυτά είναι Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύ-
προς, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορ-
τογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία.

30 Βλέπε σχετικά στο http://ec.europ�.eu/soci�l/m�in.
jsp?c�tId=1079

31 Βρούτσης  2014
32 Eurost�t, 2013

τάθηκε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
Φεβρουάριο του 2013 η Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων (Youth Employment 
Initi�tive). Η περίοδος εφαρμογής της είναι το 
διάστημα 2014-2020. Η πρωτοβουλία αφορά 
κυρίως τις περιοχές με υψηλό δείκτη νεανικής 
ανεργίας πάνω από 25%,33 όπως η Ελλάδα, η 
Ισπανία, η Ιταλία και νεανικούς πληθυσμούς, 
κάτω των 25 ετών οι οποίοι είναι εκτός εργασί-
ας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Λειτουργεί συ-
μπληρωματικά με άλλες βασικές δράσεις όπως 
αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
Σε εθελοντική βάση, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν να επεκτείνουν την ομάδα-
στόχο και να συμπεριληφθούν νεαρά άτομα 
ηλικίας έως 30 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξέδωσε την 
συγκεκριμένη πρόταση επιτρέπει στα κρά-
τη μέλη να αξιοποιήσουν τους πόρους από τη 
στιγμή που το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2014-20 θα τεθεί σε ισχύ. Το ύψος 
του προϋπολογισμού, για την περίοδο 2014-
20, ανέρχεται σε € 6.000 εκατομμύρια εκ των 
οποίων τα 3.000.000.000€θα προέλθουν από 
μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για 
την απασχόληση των νέων και τα υπόλοιπα € 
3.000.000.000, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ).

3.2.2 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε το 
200634 με στόχο να χρηματοδοτεί δράσεις για 
τη βοήθεια απολυμένων, από ομαδικές απολύ-
σεις που επήλθαν εξαιτίας των αλλαγών στις 
συνθήκες του παγκόσμιου εμπορίου και των 
συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, να βρουν δουλειά. 
Αρχικά, το ΕΤΠ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για απολύσεις άνω των 500 εργαζομέ-
νων από μια εταιρεία ή μεγάλου αριθμού απο-
λυμένων από ένα συγκεκριμένο κλάδο, ωστό-
σο στη συνέχεια και λόγω της έντασης και της 
διάρκειας της οικονομικής κρίσης σε πολλές 

33 http://ec.europ�.eu/soci�l/m�in.jsp?l�ngId=en&c�tId
=89&ne�sId=1829&furtherNe�s=yes

34 Με τον Κανονισμό (EC) No 1927/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, http://���.esfhell�s.gr/el/��ges/EGF.�spx
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ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιήθηκε και για 
μικρότερο αριθμό απολυμένων. Η δράση έχει 
διάρκεια δύο χρόνια, χρηματοδοτεί εκπαίδευ-
ση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακα-
τάρτιση, συμβουλευτική για επαγγελματική 
σταδιοδρομία, βοήθεια για αναζήτηση εργα-
σίας, αλλά και για σύσταση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Για την Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013 ο ετήσιος προϋπολογι-
σμός του ΕΤΠ, για το σύνολο των Κρατών 
– Μελών, ανερχόταν στα 500 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ για την Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020 το ποσό μειώνεται δραματικά σε 
150 εκατομμύρια ευρώ. Υπεύθυνες για τη δι-
αχείριση και την εφαρμογή των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ είναι οι εθνι-
κές και περιφερειακές αρχές των κρατών με-
λών.

Η Ελλάδα, παρά τη ραγδαία αυξανόμενη 

ανεργία, τις μαζικές απολύσεις και την κα-
τάρρευση ολόκληρων κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας, όπως οι κατασκευές, είχε 
υποβάλλει, έως το τέλος του 2013,35 μόνο μία 
αίτηση.36 Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση,37 μεταξύ 2010-2013, επω-
φελήθηκαν συνολικά 17 από τις 27 χώρες μέλη 
της Ε.Ε. εκ των οποίων δύο εκ διαμέτρου δια-
φορετικές χώρες, η Ισπανία και η Ολλανδία, 
υπέβαλαν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων 15 
και 10 αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν δύο άλλες 
χώρες, με την ίδια χαρακτηριστική διαφορά, 
η Ιταλία και η Δανία. Από τον Πίνακα 10, δι-
απιστώνεται επίσης ότι το μεγαλύτερο αριθμό 
ωφελούμενων κατά την περίοδο 2010-2013, 
το είχε η Ισπανία, ενώ αμέσως μετά έρχεται η 
Ιταλία, δύο χώρες του Νότου, δηλαδή, με με-
γάλα ποσοστά ανεργίας.

35 Το Φεβρουάριο του 2014, κατατέθηκε από την Ελλά-
δα η δεύτερη αίτηση βοήθειας από το ΕΤΠ, για τους 
505 απολυμένους από την εταιρεία τροφίμων Nutri�rt 
ΑΒΕΕ (Κατσέλης), συνολικού ποσού 6,1 εκ.€ και εθνική 
χρηματοδότηση 4,1 εκ.€

36 Η αίτηση, η οποία κατατέθηκε το 2011, αφορούσε 642 
απολυμένους/νες σε εννέα (9)περιφέρειες της χώρας, 
της γερμανικής εταιρείας “ALDI Superm�rkets”. Με-
ταξύ των ενεργειών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
βοήθειας ήταν κατάρτιση, προώθηση της επιχειρημα-
τικότητας με επιχορήγηση για δημιουργία νέας επιχεί-
ρησης, επιδότηση αναζήτησης εργασίας και επιδόματα 
κινητικότητας.

37 http://ec.europ�.eu/soci�l/m�in.jsp?c�tId=326&

Πίνακας 10
Αρ. Αιτήσεων στο ΕΤΠ, ανά χώρα, στο διάστημα 2010- 

2013
Α/Α Χώρα Αρ. αιτήσεων Αρ. ωφελούμενων

1 Αυστρία 6 1.852
2 Βέλγιο 6 5.646
3 Γαλλία 2 4.629
4 Γερμανία 4 4.937
5 Δανία 8 5.085
6 Ελλάδα 1 642
7 Ιρλανδία 4 6.419
8 Ισπανία 15 8.667
9 Ιταλία 9 7.567
10 Ολλανδία 10 5.726
11 Πολωνία 5 1.806
12 Πορτογαλία 2 1.406
13 Ρουμανία 2 2.159
14 Σλοβενία 1 2.554
15 Σουηδία 2 2.050
16 Τσεχοσλοβακία 1 460
17 Φινλανδία 2 4.179

Σύνολο 80 65.784

Πηγή: ΕΤΠ, 2014, Επεξεργασία της γράφουσας
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Κατά το 2013, την αίτηση με το υψηλό-
τερο αιτούμενο ποσό από το ΕΤΠ (22,8 εκ. 
€) υπέβαλλε η Γαλλία, με μία (1) αίτηση, για 
2.540 εργαζόμενους της Air Fr�nce και ακο-
λουθεί η Φινλανδία, με επίσης μία αίτηση 
για 3.719 απολυμένους/νες από την εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας Noki�. Το Βέλγιο κα-
τέθεσε τις περισσότερες αιτήσεις, τέσσερις 
(4), με συνολικό προϋπολογισμό 7,3 εκ.€ 

και με 1.852, ωφελούμενους/νες, ακολουθεί 
η Ισπανία με τρείς (3) αιτήσεις, προϋπολο-
γισμού 2,3 εκ.€ και 1.000 ωφελούμενους. 
Μεταξύ των χωρών που χρησιμοποίησαν τα 
κονδύλια του ΕΤΠ ήταν, επίσης, η Γερμανία, 
η Αυστρία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, ενώ 
η Ελλάδα, η οποία είχε και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα ανεργίας, δεν υπέβαλλε καμία αί-
τηση (Πίνακας 11).

Πίνακας 11
ΕΤΠ, αιτήσεις χρηματοδότησης ανά χώρα το 2013

Α/Α Χώρα Τομέας Ενίσχυσης Αριθμός 
Ωφελούμενων

Αιτούμενο Ποσό 
ΕΤΠ σε εκατ. €

1 Αυστρία Συνθετικές Ίνες 250 4,5

2 Βέλγιο Μέταλλο 752 2,9

3 Βέλγιο Μέταλλο 374 2,1

4 Βέλγιο Υαλουργία 257 1,7

5 Βέλγιο Αυτοκίνητο 469 0,6

6 Γαλλία Αερομεταφορές 2.540 22,8

7 Γερμανία Μηχανήματα & Εξοπλισμοί 875 2,3

8 Ισπανία Υλικά κατασκευών 300 0,8

9 Ισπανία Κλωστοϋφαντουργία 300 0,8

10 Ισπανία Ξυλουργία 400 0,7

11 Ολλανδία Αυτοκίνητο 1.121 3,3

12 Πολωνία Χημικά 50 0,1

13 Πολωνία Αυτοκίνητο 777 1,3

14 Φινλανδία Κινητή τηλεφωνία 3.719 9,8

Σύνολο 12.184 53,7

Πηγή: ΕΤΠ, 2014 (Summ�ry of EGF �pplic�tions - 2007 to 2014 Monthly upd�te)

Μεταξύ 2010-2012, διαπιστώνεται ότι τα 
κονδύλια του Ταμείου αξιοποίησαν, αρκετές από 
τις χώρες με μικρά ποσοστά ανεργίας, όπως η 
Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία (γύρω στο 5% έως 

8% ). Οι αιτήσεις για βοήθεια που υποβλήθηκαν 
αφορούσαν απολυμένους από την κλωστοϋφα-
ντουργία, τις κατασκευές, τις μεταφορές, αλλά 
και βιομηχανίες ξύλου και ειδών ξυλείας.
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Πίνακας 12
ΕΤΠ, αιτήσεις χρηματοδότησης ανά χώρα το 2010-2012

Χώρα Τομέας Ενίσχυσης Αριθμός Ωφελούμενων Αιτούμενο Ποσό ΕΤΠ σε €
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Αυστρία Βασικά μέταλλα Μεταφορές --------------- 356 502 ---- 8.300.000 3.643.770 -----------

Αυστρία Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός

Προϊόντα 
καπνού --------------- 74 320 ---- 1.200.000 4.679.100 -------------

Αυστρία ---------------- Κοινωνική 
εργασία --------------- ------ 350 ---- ------------ 6.838.650 -------------

Βέλγιο Αυτοκ/
βιομηχανία ------------ Μέταλλο 2.834 ----- 960 9.600.000 ------------ 3.295.418

Γαλλία Αυτοκ/
βιομηχανία ------------ -------------- 2.089 ----- ---- 11.900.000 ----------- -------------

Γερμανία Μηχανήματα & 
Εξοπλισμοί

Αυτοκ/
βιομηχανία

Μηχανήματα 
& Εξοπλισμοί 1.181 778 2.103 8.300.000 4.347.868 5.352.944

Δανία Μηχανήματα & 
Εξοπλισμοί Ναυπηγική Μηχανήματα 

& Εξοπλισμοί 951 550 720 7.500.000 6.455.104 7.488.000

Δανία Μηχανήματα & 
Εξοπλισμοί Ηλεκτρονικά Μηχανήματα 

& Εξοπλισμοί 325 153 611 3.900.000 1.418.476 6.364.643

Δανία Μηχανήματα & 
Εξοπλισμοί -------------- ---------------- 825 ------ ---- 6.200.000 ------------ -------------

Δανία Ναυπηγική -------------- --------------- 950 ------- ---- 14.200.000 ------------ -------------

Ελλάδα ---------------- Λιανική 
Πώληση --------------- ----- 642 ---- ------------ 2.918.500 -------------

Ιρλανδία Κατασκευές ----------- C�ll center 3.205 ------ 432 12.700.000 ------------ 2. 696.382

Ιρλανδία Εξειδικευμένες 
κατασκευές ------------- --------------- 2.228 ------- ---- 21.700.000 ------------ -------------

Ιρλανδία
Αρχιτεκτονικές 
και μηχανικές 

δραστηριότητες
------------- ---------------- 554 ------- ---- 1.400.000 ------------ -----------

Ισπανία Αυτοκίνητο Κατασκευές Αυτοκίνητο 1.429 720 295 2.800.000 1.642.030 12.536.454
Ισπανία Είδη ένδυσης Κατασκευές --------------- 500 743 ---- 1.800.000 1.300.000 -------------
Ισπανία Πέτρα-Μάρμαρο Μέταλλο --------------- 300 500 ---- 1.400.000 1.299.545 -------------
Ισπανία Κλωστ/ργία Μέταλλο --------------- 350 450 ---- 2.100.00 2.029.235 -------------
Ισπανία Λιανικό εμπόριο Υποδ/τοποιία --------------- 1.154 876 ---- 1.600.000 1.631.565 -------------

Ισπανία ---------------- Ξύλινες 
πόρτες --------------- 350 ---- ------------ 1.125.605 -------------

Ιταλία ---------------- Κατασκευές Ηλεκτρικά 
είδη ------ 528 1.164 ------------ 3.918.850 4.140.801

Ιταλία ---------------- Κεραμουργεία Αυτοκίνητο ------ 406 1.025 ------------ 2.318.784 2.620.982

Ιταλία ---------------- Λογισμικό 
ΤΠΕ --------------- ------ 1.100 ---- ------------ 5.447.000 -------------

Ιταλία ----------------
Οικ. 

ηλεκτρικές 
συσκευές

--------------- ------ 1.517 ---- ------------ 1.919.252 -------------

Ιταλία ---------------- Αποθήκευση 
και φύλαξη --------------- ------ 747 ---- ------------ 2.229.071 -------------

Ιταλία ---------------- Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός --------------- ------ 568 ---- ------------ 1.820.338 -------------

Ιταλία ---------------- Μοτοσυκλέτες --------------- ------ 512 ---- ------------ 2.790.419 -------------

Ολλανδία Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός Κατασκευές --------------- 512 500 ---- 1.800.000 3.859.375 -------------

Ολλανδία Χονδρικό 
Εμπόριο Κατασκευές --------------- 613 600 ---- 2.600.000 3.017.760 -------------

Ολλανδία Εκτυπωτική 
βιομηχανία Μέταλλο --------------- 199 616 ---- 700.000 1.841.599 -------------

Ολλανδία Εκτυπωτική 
βιομηχανία ---------------- --------------- 214 ------- ---- 700.000 ----------- ------------

Ολλανδία Εκτυπωτική 
βιομηχανία ---------------- --------------- 800 ------- ---- 2.600.00 ----------- ------------

Ολλανδία Εκτυπωτική 
βιομηχανία ---------------- --------------- 551 ------- ---- 1.800.000 ----------- ------------

Πολωνία Αυτοκίνητο ---------------- --------------- 590 ------- ---- 600.000 ----------- ------------

Πολωνία Μηχανήματα & 
Εξοπλισμοί ---------------- --------------- 189 ------- ---- 100.000 ----------- ------------

Πολωνία Μηχανήματα & 
Εξοπλισμοί ---------------- --------------- 200 ------- ---- 500.000 ----------- ------------

Πορτογαλία Υποδηματοποιία Αυτο/
βιομηχανία -------------- 680 726 ---- 1.400.000 1.518.465 -----------

Ρουμανία ------------- Κινητή 
τηλεφωνία Μέταλλο ------ 1.416 743 ------------ 3.209.830 3.203.475

Σλοβενία Είδη ένδυσης ---------------- 2.554 ------- ---- 2.200.000 ---------- -----------

Σουηδία -------------- Φαρμακο/
βιομηχανία Αυτοκίνητο ------ 700 1.350 ------------ 4.325.854 5.454.560

Τσεχοσλο-
βακία

Καταναλωτικά 
είδη --------------- ----------- 460 ------- ---- 300.000 ----------- ------------

Φινλανδία ------------------ --------------- Κινητή 
τηλεφωνία ------- ------- 1.000 ------------ ----------- 5.346.000

Πηγή: Summ�ry of EGF �pplic�tions - 2007 to 2014 (Monthly upd�te)



190

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

4 ή ΣυΜΜΕΤΟχή ΣΤα 
ΠΡΟγΡαΜΜαΤα καΤαΡΤΙΣήΣ 
Όπως συχνά επισημαίνεται, η αύξηση της 

συμμετοχής στα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης αποτελεί ένα σημαντικό «στοίχημα» 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόλη-
ση, αφού θεωρείται «ικανή και αναγκαία» συν-
θήκη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
του ανθρώπινου δυναμικού και της οικονομίας. 
Οι σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες, περνώ-
ντας στην «κοινωνία της γνώσης», δημιουργούν 
το προϊόν και την αξία του, μέσω της «παραγω-
γικότητας» και της «καινοτομίας», παράγοντες 
που συνδέονται άμεσα με το συνεχώς ενημερω-
μένο και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

Στην Ελλάδα της κρίσης έγιναν αρκετές προ-
σπάθειες ώστε εργαζόμενοι αλλά κυρίως άνερ-
γοι και άτομα με χαμηλά προσόντα και επίπεδο 
εκπαίδευσης να επωφεληθούν των προγραμ-
μάτων κατάρτισης, για τη διατήρηση ή εύρεση 
θέσεων εργασίας, σε ένα ευμετάβλητο και αβέ-
βαιο οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, όπως θα 
διαπιστωθεί στη συνέχεια με βάση 1) τα στα-
τιστικά δεδομένα από την Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ και 2) τα στατιστικά 
ευρωπαϊκά δεδομένα από τη EUR�STAT, η 
Ελλάδα παραμένει μια χώρα με χαμηλές επιδό-
σεις στον τομέα της παρακολούθησης προγραμ-
μάτων επαγγελματικής κατάρτισης .

4.1 Έρευνα Εργατικού δυναμικού 
της ΕλΣΤαΤ

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέ-
χεια προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού 

Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ) και  συγκεντρώνονται σε δύο ενό-
τητες του Ερωτηματολογίου της Έρευνας, 
την Ενότητα Δ΄ με τίτλο: «Εκπαίδευση που 
σχετίζεται με την εργασία» και την ενότητα 
Θ’ «Εκπαίδευση». Η μεν πρώτη  διερευνά  τη 
συμμετοχή εργαζομένων σε επαγγελματική κα-
τάρτιση, η δε δεύτερη ενότητα, τη συμμετοχή 
του συνολικού πληθυσμού σε δράσεις κατάρτι-
σης εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
με περίοδο αναφοράς τις τελευταίες τέσσερις 
εβδομάδες. 

4.1.1 Εκπαίδευση, κατάρτιση στην 
εργασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με-
ταξύ 2012 και 2013 υπήρξε περαιτέρω μείωση 
των εργαζομένων που συμμετέχουν σε δράσεις 
κατάρτισης σχετιζόμενες με την εργασία τους 
(-23,7%), (Διάγραμμα 1), αν και το ποσοστό 
μείωσης των εργαζομένων από το Β’ τρίμηνο 
2012 στο Β΄ τρίμηνο του 2013, ήταν της τάξης 
-4,2%.Από το σύνολο των εργαζομένων που 
παρακολούθησαν κάποια εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα, το 2013, το μεγαλύτερο ποσοστό 
καταγράφεται, για τους άνδρες εργαζόμενους 
(Διάγραμμα 2). Ωστόσο, η ψαλίδα του ποσο-
στού συμμετοχής μεταξύ ανδρών και γυναικών 
έκλεισε αφού αυξήθηκε ραγδαία η συμμετοχή 
των γυναικών και μειώθηκε αντίστοιχα αυτή 
των ανδρών. 

διάγραμμα 1
Ποσοστό εργαζομένων, 15-69+ ετών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα

σχετιζόμενη με την εργασίας τους, Β’ τρίμηνο 2012- 2013
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013,ίδιοι υπολογισμοί Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013,ίδιοι υπολογισμοί
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διάγραμμα 2
Ποσοστό γυναικών και ανδρών εργαζομένων, 15-69+ ετών, που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα σχετιζόμενη με την εργασία τους, Β’ τρίμηνο 2012- 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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Ως προς τις ηλικιακές ομάδες των εργαζο-
μένων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες, το Διάγραμμα 3, δείχνει ότι τόσο 
το 2012 όσο και το 2013, τα υψηλότερα ποσο-
στά είναι στις ηλικίες 35-39. Επίσης, παρατη-
ρείται ότι το 2012 υπήρχε μεγαλύτερη συμ-
μετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες από 
τις μικρότερες ηλικίες εργαζομένων από ότι 
το 2013, κατά το οποίο ένα σημαντικό ποσο-
στό αυτών που εκπαιδεύονται βρίσκονται στην 
ηλικιακή ομάδα 50-54.

Σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο αυτών 
που παρακολούθησαν κάποια εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα, το συντριπτικό ποσοστό είναι από-
φοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
ακολουθούν οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών 
Σχολών και σε μικρότερα ποσοστά οι έχοντες 
απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου) 
και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών Διπλωμάτων. 
Φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν ολο-

διάγραμμα 4
Ποσοστά παρακολούθησης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την εργασία, ανά 

επίπεδο εκπαίδευσης , Β΄ τρίμηνο 2012-2013
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υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τις μικρότερες 
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Διάγραμμα 4 

Ποσοστά παρακολούθησης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την 
εργασία, ανά επίπεδο εκπαίδευσης , Β΄ τρίμηνο 2012-2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013,Ίδιοι υπολογισμοί 
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Σε αντίθεση με αυτούς που έχουν χαμηλά έως καθόλου τυπικά προσόντα (πτυχία) ή που 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013,Ίδιοι υπολογισμοί

κληρώσει επιτυχώς ένα μεσαίου ή υψηλότερου 
επιπέδου σπουδές, επιδιώκουν την ισχυροποί-
ηση τους στην αγορά εργασίας, με ένα ακόμα 
τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών. Σε αντίθεση με 
αυτούς που έχουν χαμηλά έως καθόλου τυπικά 
προσόντα (πτυχία) ή που έχουν εγκαταλείψει 
τις σπουδές τους και δεν εντάσσονται εύκολα σε 
μια νέα εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αυτοί που εντάσσονται σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα επιλέγουν, όπως αποτυπώνε-
ται και στο διάγραμμα 5, κυρίως «Κοινωνικές 
επιστήμες, Νομικά και Οικονομικά» και αμέ-
σως μετά έρχεται ένα πιο εφαρμοσμένο αντι-
κείμενο όπως οι «επιστήμες υγείας», ακολου-
θούμενες στη συνέχεια από τις «Υπηρεσίες», 
εκπαιδευτικό αντικείμενο που περιλαμβάνει 
ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικει-
μένων. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η μικρή 
συμμετοχή σε περισσότερο πρακτικά αντικεί-
μενα (Μηχανολογία, Κατασκευές, π.χ.).
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διάγραμμα 5
Αντικείμενο εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε %, Β’ τρίμηνο 2012-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013,Ίδιοι υπολογισμοί
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έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους και δεν εντάσσονται εύκολα σε μια νέα 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Διάγραμμα 5 
Αντικείμενο εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε %, Β’ τρίμηνο 2012-2013 
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αποτυπώνεται και στο διάγραμμα 5, κυρίως «Κοινωνικές επιστήμες, Νομικά και 
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(Μηχανολογία, Κατασκευές, π.χ.). 

 Η κατά φύλο ανάλυση των εκπαιδευτικών αντικειμένων που επιλέγουν οι 

συμμετέχοντες σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, επιβεβαιώνει την προτίμηση των 

γυναικών σε θεωρητικές σπουδές και των ανδρών σε πρακτικές. Οι γυναίκες και τα δύο 

έτη 2012, 2013, επιλέγουν πολύ περισσότερο από τους άνδρες να συμμετάσχουν σε 

εκπαίδευση που σχετίζεται με «επιστήμες εκπαίδευσης», «ανθρωπιστικές επιστήμες και 

τέχνες» και «επιστήμες υγείας». Οι άνδρες, από την άλλη, συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως η «πληροφορική», η «χρήση υπολογιστών», η 

«μηχανολογία, βιομηχανία, κατασκευές», αλλά και «υπηρεσίες» (Διάγραμμα 6). 

 

Η κατά φύλο ανάλυση των εκπαιδευτικών 
αντικειμένων που επιλέγουν οι συμμετέχοντες 
σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, επιβεβαιώ-
νει την προτίμηση των γυναικών σε θεωρητι-
κές σπουδές και των ανδρών σε πρακτικές. Οι 
γυναίκες και τα δύο έτη 2012, 2013, επιλέγουν 
πολύ περισσότερο από τους άνδρες να συμ-
μετάσχουν σε εκπαίδευση που σχετίζεται με 
«επιστήμες εκπαίδευσης», «ανθρωπιστικές 
επιστήμες και τέχνες» και «επιστήμες υγείας». 
Οι άνδρες, από την άλλη, συμμετέχουν σε εκ-
παιδευτικά αντικείμενα όπως η «πληροφορι-
κή», η «χρήση υπολογιστών», η «μηχανολογία, 
βιομηχανία, κατασκευές», αλλά και «υπηρεσί-
ες» (Διάγραμμα 6).

Γενικά, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες οφείλεται  περισσότερο σε πρω-
τοβουλία του εργαζόμενου, παρά σε απαίτηση 
του εργοδότη. Ωστόσο, εάν τα ποσοστά αυτά 
εξεταστούν με βάση το φύλο διαπιστώνεται 
ότι το 2012 οι γυναίκες, πολύ περισσότερο από 
τους άνδρες, συμμετέχουν με δική τους πρω-
τοβουλία σε δραστηριότητες εκπαίδευσης-

κατάρτισης. Στάση που αλλάζει το 2013, αφού 
οι μεν άνδρες εκπαιδεύονται αυτοβούλως 
οι δε γυναίκες περισσότερο λόγω εργοδότη. 
(Διάγραμμα 7).

Πώς όμως επηρεάζεται αυτή η στάση σε 
σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμε-
τεχόντων; Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η 
εκπαιδευτική βαθμίδα παίζει σημαντικό ρόλο 
στο αν κάποιος θα συμμετέχει σε σεμινάριο 
με δική του πρωτοβουλία η μετά από απαί-
τηση του εργοδότη (Διάγραμμα 8). Για πα-
ράδειγμα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών και πανεπιστημιακών διπλωμάτων, 
επιλέγουν και τις δύο χρονιές, με δική τους 
πρωτοβουλία, την παρακολούθηση εκπαιδευ-
τικής δραστηριότητας, σε αντίθεση με τους 
απόφοιτους ανώτερων τεχνικών σχολών ή μέ-
σης εκπαίδευσης οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκπαίδευση, συνήθως, κατόπιν υπόδειξης του 
εργοδότη. Αυτό δε ισχύει κατά 100% για τους 
απόφοιτους δημοτικού, με εξαίρεση το β’ τρί-
μηνο του 2013, όπου καταγράφεται, ένα πο-
σοστό, 100%, «ιδίας βούλησης» για τους απο-
φοίτους 3-τάξιας μέσης εκπαίδευσης.
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διάγραμμα 6
Αντικείμενο εκπαιδευτικής δραστηριότητας, κατά φύλο, σε %, Β’ τρίμηνο 2012-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013,  ίδιοι υπολογισμοί

διάγραμμα 7
Σκοπός συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά φύλο,

 σε %, Β’ τρίμηνο 2012-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013, ίδιοι υπολογισμοί
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διάγραμμα 8
Σκοπός συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο,

 σε %, Β’ τρίμηνο 2012-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013, ίδιοι υπολογισμοί
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Από το Διάγραμμα 7, φαίνεται ότι οι λόγοι συμμετοχής σε εκπαιδευτικό 

σεμινάριο είναι σχεδόν μοιρασμένοι, με την πλάστιγγα να γέρνει, ωστόσο, προς το «με 

πρωτοβουλία του εργαζόμενου». Ως προς το φύλο δε  καταγράφεται μια ανατροπή από 

τη μια χρονιά στην άλλη, ενώ δηλ. το 2012, οι γυναίκες εντάσσονται σε εκπαιδευτική 

διαδικασία περισσότερο με δική τους πρωτοβουλία, αυτό αντιστρέφεται την επόμενη 

χρονιά.  

Πώς όμως επηρεάζεται αυτή η στάση σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων; Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η εκπαιδευτική βαθμίδα παίζει 

σημαντικό ρόλο στο αν κάποιος θα συμμετέχει σε σεμινάριο με δική του πρωτοβουλία η 

μετά από απαίτηση του εργοδότη (Διάγραμμα 8). Για παράδειγμα, οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και πανεπιστημιακών διπλωμάτων, επιλέγουν και τις 

δύο χρονιές, με δική τους πρωτοβουλία, την παρακολούθηση εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, σε αντίθεση με τους απόφοιτους ανώτερων τεχνικών σχολών ή μέσης 

εκπαίδευσης οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση, συνήθως, κατόπιν υπόδειξης του 

εργοδότη. Αυτό δε ισχύει κατά 100% για τους απόφοιτους δημοτικού, με εξαίρεση το β’ 

τρίμηνο του 2013, όπου καταγράφεται, ένα ποσοστό, 100%, «ιδίας βούλησης» για τους 

αποφοίτους 3-τάξιας μέσης εκπαίδευσης. 

Διάγραμμα 8 
Σκοπός συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, 

 σε %, Β’ τρίμηνο 2012-2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013, ίδιοι υπολογισμοί 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, σε μια εκπαιδευ-
τική δραστηριότητα με πρωτοβουλία δική τους 
ή κατόπιν υπόδειξης του εργοδότη τους είναι 
και η ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Β’ τρίμηνο του 
2012 και 2013, (Διάγραμμα 9) δείχνουν ότι 
στις ηλικιακές ομάδες άνω των 40, υπάρχει 
μια σταθερή υπεροχή στο να επιλέγουν οι ίδιοι 
εργαζόμενοι τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, 
με εξαίρεση και τις δύο χρονιές, την ηλικιακή 
ομάδα των 60-64 ετών. Από την άλλη οι εργα-
ζόμενοι/νες μεταξύ 20-24 ετών και 30-34 ετών, 

φαίνεται ότι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες λόγω εργοδότη. Οι μεν πρώτοι 
ίσως γιατί βρίσκονται ακόμα σε σπουδές, οι δε 
δεύτεροι, ίσως γιατί βρίσκονται σε φάση προ-
σωπικών –οικογενειακών ανακατατάξεων. Για 
να ερμηνευθεί καλύτερα αυτή η συμπεριφορά, 
θα διερευνηθεί στη συνέχεια με το πότε λαμβά-
νει χώρα η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην 
οποία συμμετέχουν. 

Το Διάγραμμα 10 δείχνει ότι υπάρχει μια 
ισοκατανομή ανάμεσα σε αυτούς/ες που συμ-
μετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις εντός και 
εκτός ωραρίου εργασίας.

διάγραμμα 9
Σκοπός συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά ηλικία, Β’ τρίμηνο 2012-2013
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 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη συμμετοχή των εργαζομένων, σε μια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα με πρωτοβουλία δική τους ή κατόπιν υπόδειξης του 

εργοδότη τους είναι και η ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκουν. Τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ για το Β’ τρίμηνο του 2012 και 2013, (Διάγραμμα 9) δείχνουν ότι στις 

ηλικιακές ομάδες άνω των 40, υπάρχει μια σταθερή υπεροχή στο να επιλέγουν οι ίδιοι 

εργαζόμενοι τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, με εξαίρεση και τις δύο χρονιές, την 

ηλικιακή ομάδα των 60-64 ετών. Από την άλλη οι εργαζόμενοι/νες μεταξύ 20-24 ετών 

και 30-34 ετών, φαίνεται ότι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες λόγω 

εργοδότη. Οι μεν πρώτοι ίσως γιατί βρίσκονται ακόμα σε σπουδές, οι δε δεύτεροι, ίσως 

γιατί βρίσκονται σε φάση προσωπικών –οικογενειακών ανακατατάξεων. Για να 

ερμηνευθεί καλύτερα αυτή η συμπεριφορά, θα διερευνηθεί στη συνέχεια με το πότε 

λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν.  

Το Διάγραμμα 10 δείχνει ότι υπάρχει μια ισοκατανομή ανάμεσα σε αυτούς/ες 

που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις εντός και εκτός ωραρίου εργασίας. 

 

Διάγραμμα 9 

Σκοπός συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά ηλικία, Β’ τρίμηνο 2012-

2013

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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διάγραμμα 10
Παρακολούθηση σεμιναρίου εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, Β’ τρίμηνο 2012 & 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 
 

Διάγραμμα 10 
Παρακολούθηση σεμιναρίου εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, Β’ τρίμηνο 2012 & 2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 
 
 
 Μάλιστα, ο ηλικιακός παράγοντας για την παρακολούθηση εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, δεν παρουσιάζει κανονικότητα, 

μεταξύ 2012 και 2013. Κοινή παρατήρηση και για τις δύο χρονιές είναι ότι στις 

ηλικιακές ομάδες, 55-59 και άνω των 65 ετών, τα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες εκτός ωραρίου εργασίας είναι περισσότερο συχνά από τις άλλες 

ηλικίες.  

 Τέλος, η κατά φύλο ανάλυση της συμμετοχής εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, 

δείχνει ότι, παραδόξως, οι γυναίκες δεν είναι αυτές που παρακολουθούν κατ’ εξοχήν 

εκπαίδευση εντός του εργάσιμου χρόνου. Μάλιστα κατά το 2012, το ποσοστό των 

ανδρών ήταν μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών, 64,3% και 35,6% αντίστοιχα. Και το 

2013, οι άνδρες εκπαιδεύονται κυρίως εντός του ωραρίου εργασίας, ενώ για τις 

γυναίκες το ποσοστό εκπαίδευσης εντός εργάσιμου χρόνου αυξάνεται σημαντικά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013

Μάλιστα, ο ηλικιακός παράγοντας για την 
παρακολούθηση εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, δεν 
παρουσιάζει κανονικότητα, μεταξύ 2012 και 
2013. Κοινή παρατήρηση και για τις δύο χρο-
νιές είναι ότι στις ηλικιακές ομάδες, 55-59 και 
άνω των 65 ετών, τα ποσοστά συμμετοχής σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός ωραρίου 
εργασίας είναι περισσότερο συχνά από τις άλ-
λες ηλικίες. 

Τέλος, η κατά φύλο ανάλυση της συμμετο-

χής εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, δείχνει 
ότι, παραδόξως, οι γυναίκες δεν είναι αυτές 
που παρακολουθούν κατ’ εξοχήν εκπαίδευ-
ση εντός του εργάσιμου χρόνου. Μάλιστα 
κατά το 2012, το ποσοστό των ανδρών ήταν 
μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών, 64,3% 
και 35,6% αντίστοιχα. Και το 2013, οι άνδρες 
εκπαιδεύονται κυρίως εντός του ωραρίου ερ-
γασίας, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό εκ-
παίδευσης εντός εργάσιμου χρόνου αυξάνεται 
σημαντικά.

διάγραμμα 11
Παρακολούθηση σεμιναρίου εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, ανά ηλικιακή ομάδα, 

Β’ τρίμηνο 2013
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Διάγραμμα 11 

Παρακολούθηση σεμιναρίου εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, ανά ηλικιακή ομάδα,  
Β’ τρίμηνο 2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 

 
Διάγραμμα 12 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός ή εκτός των αμειβόμενων ωρών εργασίας, κατά 
φύλο, Β’ τρίμηνο 2012 & 2013 
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διάγραμμα 12
Εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός ή εκτός των αμειβόμενων ωρών εργασίας, κατά φύλο, Β’ 

τρίμηνο 2012 & 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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Διάγραμμα 11 

Παρακολούθηση σεμιναρίου εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, ανά ηλικιακή ομάδα,  
Β’ τρίμηνο 2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 

 
Διάγραμμα 12 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός ή εκτός των αμειβόμενων ωρών εργασίας, κατά 
φύλο, Β’ τρίμηνο 2012 & 2013 

 

4.1.2 Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης 
-κατάρτισης εκτός επίσημης 
εκπαίδευσης

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον πακέτο στοιχείων 
που περιλαμβάνεται στην Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ είναι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην εκπαίδευση-κατάρτιση 
εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος 
για όλο τον πληθυσμό, εργαζόμενους και χωρίς 
εργασία, από 15 έως 69+. Οι δραστηριότητες 
αυτές περιλαμβάνουν, από σεμινάρια επαγγελ-
ματικής κατάρτισης σε ΚΕΚ έως ιδιαίτερα μα-
θήματα, εκμάθηση ξένων γλωσσών, μαθήματα 
χορού κ.ά.38

38 Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι κάτωθι: Σχολείο Δεύ-
τερης Ευκαιρίας, Κέντρο Εκπ. Ενηλίκων, Σχ. Γονέων, 
ΚΕΚ, Προγράμματα κατάρτισης ή μαθητείας του ΟΑΕΔ, 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 
Κέντρο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α΄ & Β΄ βάθμιας 
εκπ/σης, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από απόσταση, Ιν-
στιτούτα δια βίου Εκπαίδευσης Ανώτατου Εκπ. Ιδρύμα-
τος/ΙΔΒΕ, Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης 
(ΝΕΛΕ), Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
(ΑΜΕΑ, Ρομά κ.λπ.), Σεμινάριο στο χώρο εργασίας ή 
σεμινάριο για ανέργους, Επιμόρφωση επιστημονικού, 
συνδικαλιστικού κ.λπ. φορέα, Μαθήματα οδήγησης, 

Τα στοιχεία δείχνουν μια ελαφριά μείωση 
της συμμετοχής του γενικού πληθυσμού, 15-
69+ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκτός 
του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος, 
από 2,9% το 2012 σε 2,6% το 2013.

Από τα στοιχεία διαπιστώνεται επίσης ότι, 
το 2013, η συμμετοχή των ανδρών σε αυτού 
του τύπου εκπαιδευτικές δραστηριότητες μει-
ώθηκε σε σχέση με το 2012 (-9%), όπως επίσης 
και αυτή των γυναικών κατά -11,6%. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να μικρύνει η ψαλίδα της δια-
φοράς ως προς τη συμμετοχή των δύο φύλων 
σε κατάρτιση-εκπαίδευση (Διάγραμμα 13).Τα 
ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε 
δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης, στο συνολι-
κό πληθυσμό παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα. (Διάγραμμα 14).

καταδύσεων, σπορ, χορού, μουσικής κ.λπ., Φροντιστή-
ρια (ιδιαίτερα μαθήματα, ξένες γλώσσες κ.λπ.), Παρα-
κολούθηση συνεδρίου (επαγγελματικού ή άλλου), Άλλη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα.
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διάγραμμα 13
Ποσοστό ανδρών και γυναικών, 15-65+ ετών που συμμετέχει σε εκπαιδευτική δραστηριότητα 

εκτός επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος, Β’ τρίμηνο 2012-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί

διάγραμμα 14
Ποσοστό ανδρών και γυναικών, στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό, 15-65+ ετών που 

συμμετέχει σε εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος, Β’ 
τρίμηνο 2012-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 
4.1.2 Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης -κατάρτισης εκτός επίσημης 

εκπαίδευσης 
Ένα δεύτερο ενδιαφέρον πακέτο στοιχείων που περιλαμβάνεται στην Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

εκπαίδευση- κατάρτιση εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος για όλο τον 

πληθυσμό, εργαζόμενους και χωρίς εργασίας, από 15 έως 69+. Οι δραστηριότητες αυτές 

περιλαμβάνουν, από σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε ΚΕΚ έως ιδιαίτερα 

μαθήματα, εκμάθηση ξένων γλωσσών, μαθήματα χορού κ.ά.38 

Τα στοιχεία, δείχνουν μια ελαφριά μείωση, της συμμετοχής του γενικού 

πληθυσμού, 15-69+ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκτός του επίσημου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, από 2,9% το 2012 σε 2,6% το 2013. 

Από τα στοιχεία, διαπιστώνεται επίσης ότι, το 2013, η συμμετοχή των ανδρών σε 

αυτού του τύπου εκπαιδευτικές δραστηριότητες μειώθηκε σε σχέση με το 2012 (-9%), 

όπως επίσης και αυτή των γυναικών κατά -11,6%.Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να μικρύνει 

η ψαλίδα της διαφοράς ως προς τη συμμετοχή των δύο φύλων σε κατάρτιση-

εκπαίδευση (Διάγραμμα 13).Τα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε δράσεις 

εκπαίδευσης-κατάρτισης, στο συνολικό πληθυσμό παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα. (Διάγραμμα 14). 

Διάγραμμα 13 
Ποσοστό ανδρών και γυναικών, 15-65+ ετών που συμμετέχεισε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εκτός επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος, Β’ τρίμηνο 2012-2013 

 
                                                             
38  Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι κάτωθι: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρο Εκπ. Ενηλίκων, Σχ. 
Γονέων, ΚΕΚ, Προγράμματα κατάρτισης ή μαθητείας του ΟΑΕΔ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, Κέντρο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α΄ & Β΄ βάθμιας εκπ/σης, Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα από απόσταση, Ινστιτούτα δια βίου Εκπαίδευσης Ανώτατου Εκπ. Ιδρύματος/ΙΔΒΕ, 
Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ), Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
(ΑΜΕΑ, Ρομά κ.λπ.), Σεμινάριο στο χώρο εργασίας ή σεμινάριο για ανέργους, Επιμόρφωση 
επιστημονικού, συνδικαλιστικού κ.λπ. φορέα, 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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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 
 

Διάγραμμα 14 
Ποσοστό ανδρών και γυναικών, στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό, 15-65+ ετών που 

συμμετέχει σε εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός επίσημου εκπαιδευτικού 
προγράμματος, Β’ τρίμηνο 2012-2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 

 

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, η διαφορά παραμένει εντυπωσιακή μεταξύ της κατηγορίας 15-19 ετών 

και των υπολοίπων. Και για το 2013, οι νέοι και νέες έως 20 ετών είναι αυτοί/ες που 

παρακολουθούν και συμμετέχουν πολύ περισσότερο από τις επόμενες ηλιακές ομάδες 

σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, μάλιστα το 2013, το ποσοστό των νέων αυξάνεται σε 

σχέση με τις άλλες ηλικίες (Διάγραμμα 15). 

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων 

που συμμετέχουν σε αυτού του τύπου εκπαίδευση- κατάρτιση είναι ότι σε αντίθεση με 

τους εργαζόμενους/νες, οι συμμετέχοντες είναι απόφοιτοι Γυμνασίου (υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, δηλαδή), ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου και κατόπιν οι έχοντες 

Πανεπιστημιακό πτυχίο. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι το 2013 υπήρξε και αύξηση 

(+26,7%) σε σχέση με το 2012, της συμμετοχής των εχόντων απολυτήριο Δημοτικού σε 

επιμορφωτικές δράσεις.  

 
 
 
 
 
 

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες που συμμε-
τέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η 
διαφορά παραμένει εντυπωσιακή μεταξύ της 
κατηγορίας 15-19 ετών και των υπολοίπων. Και 
για το 2013, οι νέοι και νέες έως 20 ετών είναι 
αυτοί/ες που παρακολουθούν και συμμετέχουν 
πολύ περισσότερο από τις επόμενες ηλικιακές 
ομάδες σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, μά-
λιστα το 2013, το ποσοστό των νέων αυξάνεται 
σε σχέση με τις άλλες ηλικίες (Διάγραμμα 15).

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, σχετικά με 

το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που συμ-
μετέχουν σε αυτού του τύπου εκπαίδευση- κα-
τάρτιση είναι ότι σε αντίθεση με τους εργαζό-
μενους/νες, οι συμμετέχοντες είναι απόφοιτοι 
Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δη-
λαδή), ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου και 
κατόπιν οι έχοντες Πανεπιστημιακό πτυχίο. 
Διαπιστώνεται, επίσης, ότι το 2013 υπήρξε και 
αύξηση (+26,7%) σε σχέση με το 2012, της συμ-
μετοχής των εχόντων απολυτήριο Δημοτικού 
σε επιμορφωτικές δράσεις. 
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διάγραμμα 15
Ποσοστό συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός επίσημου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, ανά ηλικιακή ομάδα, Β’ τρίμηνο, 2012&2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013

διάγραμμα 16
Ποσοστό συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός επίσημου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, ανά επίπεδο εκπαίδευσης, Β’ τρίμηνο, 2012 & 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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Αλλά σε τι είδος εκπαιδευτική δραστηριότη-
τα συμμετείχε ο ανωτέρω πληθυσμός; Το 2013, 
το 62,8%, εξ αυτών σχετίζεται με την κατηγορία 
«Φροντιστήρια (ιδιαίτερα μαθήματα, ξένες γλώσ-
σες κ.λπ.)», ακολουθεί με πολύ μικρότερο ποσο-

στό, 11,6%, η κατηγορία «Μαθήματα οδήγησης, 
καταδύσεων, σπορ, χορού, μουσικής κ.λπ.». Την 
ίδια βαρύτητα έχουν οι κατηγορίες αυτές και το 
2012, όπου τα ποσοστά που καταγράφονται εί-
ναι 60% και 11,6% αντίστοιχα (Διάγραμμα 18).

διάγραμμα 17
Κάποιες από τις κατηγορίες εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε ποσοστά, 

Β’ τρίμηνο 2012 &2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2013
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Διάγραμμα 17 

Κάποιες από τις κατηγορίες εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε ποσοστά,  
Β’ τρίμηνο 2012 

&2013

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2013 
 
 

Εάν ενοποιήσουμε, τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε 

προγράμματα κατάρτισης, όπως «ΚΕΚ», «Προγράμματα κατάρτισης ή μαθητείας του 

ΟΑΕΔ», καθώς και «Σεμινάριο στο χώρο εργασίας ή σεμινάριο για ανέργους», το 

ποσοστό αγγίζει μόλις το 2,5% για το 2012 και 3,4% για το 2013. Η συμμετοχή από την 

άλλη σε επιμόρφωση που παρέχει επιστημονικός ή συνδικαλιστικός φορέας στα μέλη 

του, αγγίζει το 2% το 2012 και ανέρχεται στο 2,6% το 2013. 

Εάν ενοποιήσουμε, τρεις κατηγορίες δρα-
στηριοτήτων που αναφέρονται σε προγράμμα-
τα κατάρτισης, όπως «ΚΕΚ», «Προγράμματα 
κατάρτισης ή μαθητείας του ΟΑΕΔ», καθώς 
και «Σεμινάριο στο χώρο εργασίας ή σεμινά-
ριο για ανέργους», το ποσοστό αγγίζει μόλις 
το 2,5% για το 2012 και 3,4% για το 2013. Η 
συμμετοχή από την άλλη σε επιμόρφωση που 
παρέχει επιστημονικός ή συνδικαλιστικός φο-
ρέας στα μέλη του, αγγίζει το 2% το 2012 και 
το 2,6% το 2013.

Ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των αν-
δρών και των γυναικών στις διάφορες κατηγο-
ρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης, διαπιστώνε-
ται ότι τόσο το 2012 όσο και το 2013, μόνο σε 
δύο κατηγορίες: στα «Προγράμματα ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων (ΑΜΕΑ, Ρομά κ.λπ.)» και 
στο «Σεμινάριο στο χώρο εργασίας ή σεμινά-
ριο για ανέργους», οι άνδρες υπερτερούν των 
γυναικών. Για την πρώτη κατηγορία το 2012 

και 2013, τα ποσοστά είναι 84% και 59,4% 
αντίστοιχα, για δε τη δεύτερη (σεμινάριο), τα 
ποσοστά συμμετοχής των ανδρών αγγίζουν το 
69, 6% και το 59,8%. Σε όλες τις άλλες κατηγο-
ρίες οι γυναίκες καταγράφουν υψηλότερα πο-
σοστά συμμετοχής από αυτά των ανδρών. 

Ενδιαφέροντα είναι, επίσης, τα στοιχεία 
που αφορούν τη συμμετοχή σε σχέση με την 
ηλικιακή ομάδα. Όπως φαίνεται και από το 
Διάγραμμα 18, στο οποίο παρουσιάζονται κά-
ποιες βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες που συμ-
μετέχουν σε αυτές, τα «φροντιστήρια» είναι 
υπόθεση των νέων 15-19 ετών, οι οποίοι απο-
τελούν το 87,5% αυτών που εκπαιδεύονται σε 
αυτή την κατηγορία, η οποία είναι και η πιο 
πολυπληθής, με αμέσως επόμενη την ηλικιακή 
ομάδα 20-24, αλλά με μόλις 4,3%. Όσον αφο-
ρά τη δεύτερη ισχυρότερη κατηγορία εκπαι-
δευτικής δραστηριότητας, μαθήματα άθλη-
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σης, χορού, μουσικής, την πρωτοκαθεδρία 
έχουν οι νέοι 20-29 ετών με ποσοστό 44%, το 
οποίο αγγίζει το 77% εάν διευρυνθεί προς τα 
πάνω και κάτω η ηλικιακή βεντάλια, δηλ. από 
15 έως 34 ετών. Στα προγράμματα κατάρτι-
σης ή μαθητείας του ΟΑΕΔ, συμμετέχουν, ως 
αναμενόταν, κατά κύριο λόγο οι από 15 έως 
19 ετών (56%) και έπονται οι 25-29 ετών με 
ποσοστό 20%. Από την άλλη, τα σεμινάρια 
των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ), φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή 

στις ηλικιακές κατηγορίες 30-34 και 40-44., 
με 30,5% και 33, 5% αντίστοιχα. Αξίζει να ση-
μειωθεί, επίσης, ότι η κατηγορία εκπαιδευτι-
κής δραστηριότητας «Επιμόρφωση επιστη-
μονικού, συνδικαλιστικού κ.λπ. φορέα», έχει 
συμμετοχές από όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
τόσο σε αυτήν των15-19 όσο και στην 70-74 
ετών!! Τέλος, πάνω από τους μισούς (50,9%) 
που παρακολουθούν προγράμματα για Αμεα 
και ευάλωτες ομάδες, ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα των 20-24 ετών.

διάγραμμα 18
Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ανά ηλικιακή ομάδα, σε ποσοστά, 

Β’ τρίμηνο 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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Διάγραμμα 18 
Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ανά ηλικιακή ομάδα, σε ποσοστά,  

Β’ τρίμηνο 2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 

 
Ως προς το σκοπό της συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, πάνω από 

τους μισούς δηλώνουν για προσωπικούς λόγους 56,7% και 60% για το β’ τρίμηνο του 

2012 και 2013, αντίστοιχα. Στο σύνολο αυτών που δηλώνουν τους προσωπικούς λόγους, 

οι γυναίκες έχουν ισχυρό προβάδισμα σε σχέση με τους άνδρες και τις δύο χρονιές, 

54,6% και 53,1%, παρότι το 2013, το σχετικό ποσοστό των ανδρών αυξάνεται, από 

45,5% το 2012 σε 46,9% το 2013. 
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Ως προς το σκοπό της συμμετοχής σε εκ-
παιδευτική δραστηριότητα, πάνω από τους 
μισούς δηλώνουν για προσωπικούς λόγους 
56,7% και 60% για το β’ τρίμηνο του 2012 και 
2013, αντίστοιχα. Στο σύνολο αυτών που δη-
λώνουν τους προσωπικούς λόγους, οι γυναίκες 
έχουν ισχυρό προβάδισμα σε σχέση με τους 
άνδρες και τις δύο χρονιές, 58,1% και 61,7%, 

παρότι το 2013, το σχετικό ποσοστό των αν-
δρών αυξάνεται, από 54% το 2012  σε 59,2% 
το 2013.

Ωστόσο, τόσο για τους άνδρες, όσο και για 
τις γυναίκες, περισσότερο γι’ αυτές, οι προσω-
πικοί λόγοι, είναι η κύρια αιτία για την οποία 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
(Διάγραμμα 19).

διάγραμμα 19
Σκοπός εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε ποσοστά, 

Β’ τρίμηνο 2012 και 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013

διάγραμμα 20
Σκοπός εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ανά φύλο σε ποσοστά, 

Β’ τρίμηνο 2012 και 2013
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Ωστόσο, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, περισσότερο γι’ αυτές, οι 

προσωπικοί λόγοι, είναι η κύρια αιτία για την οποία συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα (Διάγραμμα 19). 

 
Διάγραμμα 19 
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Β’ τρίμηνο 2012 και 2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013 

 
Διάγραμμα 20 

Σκοπός εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ανά φύλο σε ποσοστά,  
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Η ηλικία, φαίνεται επίσης να επηρεάζει 
τους λόγους συμμετοχής σε εκπαίδευση κα-
τάρτιση, αφού μεταξύ 15-19 ετών, όπου ση-
μειώνεται και η πιο ισχυρή συμμετοχή σε εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες εκτός επίσημου 
εκπαιδευτικού συστήματος, στο σύνολο του 
πληθυσμού, το 76,6% το 2013 και το 74,3% 
το 2012, επιλέγει για προσωπικούς λόγους 

να παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα. 
Αντίθετα, στις μεγαλύτερες ηλικίες η συμ-
μετοχή σχετίζεται και με την επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Για το 2013, για παράδειγμα, 
μεταξύ 45-69 ετών, οι επαγγελματικοί λόγοι 
υπερτερούν των προσωπικών λόγων, ενώ για 
το 2012, αυτό ισχύει κυρίως για τις ηλικίες 
50-54 και 65+.

διάγραμμα 21
Σκοπός εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ανά ηλικία, σε ποσοστά, 

Β’ τρίμηνο 2012 & 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013
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4.2 Σύγκριση με τα ευρωπαϊκά 
στοιχεία

Όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 22, 
στο σύνολο των χωρών μελών της Ε.Ε.-28, 
το ποσοστό συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου 
Μάθησης, μεταξύ 2012 και 2013 αυξήθηκε, 
κατά 1,4% ενώ μεταξύ 2010 και 2013, η αύξηση 
ήταν 1,3%. Σε δώδεκα (12) από τις είκοσι οκτώ 
(28) χώρες, σημειώθηκε από ελάχιστη (Βέλγιο) 
έως εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών συμ-

μετοχής (Γαλλία), με 0,10% έως 12% αντίστοι-
χα. Στις υπόλοιπες χώρες μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα, τα ποσοστά είτε μειώθηκαν είτε 
παρέμειναν στάσιμα. Η Ελλάδα εξακολουθεί 
να είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που 
καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμε-
τοχής σε ενέργειες διά βίου μάθησης, κατέχο-
ντας μαζί με τη Σλοβενία την τέταρτη από το 
τέλος θέση, με 2,9%, μετά από την Βουλγαρία 
(1,7%), Ρουμανία (2%), Κροατία (2,4%). 

διάγραμμα 22
Συμμετοχή σε δράσεις Διά Βίου Μάθησης, πληθυσμού 15-64 ετών, σε ποσοστά 

2010-2013

Πηγή: EUR�STAT, 2013

 
44 

 

4.2.Σύγκριση με τα ευρωπαϊκά στοιχεία 
 

Όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 22, στο σύνολο των χωρών μελών της Ε.Ε.-

28, το ποσοστό συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου Μάθησης, μεταξύ 2012 και 2013 

αυξήθηκε, κατά 1,4% ενώ μεταξύ 2010 και 2013, η αύξηση ήταν 1,3%. Σε δώδεκα (12) 

από τις είκοσι οκτώ (28) χώρες, σημειώθηκε από ελάχιστη (Βέλγιο) έως εντυπωσιακή 

αύξηση των ποσοστών συμμετοχής (Γαλλίας), με 0,10% έως 12% αντίστοιχα. Στις 

υπόλοιπες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τα ποσοστά είτε μειώθηκαν είτε 

παρέμειναν στάσιμα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών 

που καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε ενέργειες διά βίου μάθησης, 

κατέχοντας μαζί με τη Σλοβενία την τέταρτη από το τέλος θέση, με 2,9%, μετά από την 

Βουλγαρία (1,7%), Ρουμανία (2%), Κροατία (2,4%).  
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Διάγραμμα 22 
Συμμετοχή σε δράσεις Διά Βίου Μάθησης, πληθυσμού 15-64 ετών, σε ποσοστά  

2010-2013 

 
Πηγή: EUROSTAT, 2013 

 

Ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί ότι χώρες 
με υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε δράσεις 
συνεχιζόμενης κατάρτισης, όπως η Δανία, η 
Σουηδία, η Φινλανδία, η Ολλανδία παρουσι-
άζουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας (Διάγραμμα 
23). Από την άλλη, όμως, χώρες με καλή επί-

δοση στη συμμετοχή των ενηλίκων σε ΔΒΜ, 
η Ισπανία, (10,9%), η Πορτογαλία,(9,8%), η 
Σλοβενία, (12,4%), εξακολουθούν να έχουν 
υψηλά ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εγγράφουν 
μικρότερα ποσοστά συμμετοχής αλλά και πολύ 



205

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική κατάρτιση:  Μεγάλες Προσδοκίες, φτωχά αποτελέσματα

μικρότερα ποσοστά ανεργίας, π.χ. Γερμανία, 
7,8% ΔΒΜ, 5,3% ανεργία, Ρουμανία 2% ΔΒΜ 
και 7,3% ανεργία, Βέλγιο 6,7% και 8,4% αντί-
στοιχα. Αυτή η «αντιστοιχία» μεταξύ των δύο 

ποσοστών, ενισχύει την άποψη ότι η Διά Βίου 
Μάθηση δεν οδηγεί απαραίτητα σε υψηλή 
απασχόληση, αλλά μπορεί να διατηρήσει ή να 
ενισχύσει την καλή πορεία της. 

διάγραμμα 23
Ποσοστά συμμετοχής σε διά βίου μάθηση και ποσοστά ανεργίας, 2013

Πηγή: EUR�STAT, 2013
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Τα παραπάνω στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύουν, επίσης, και τη 

δυσκολία της κάλυψης των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, ως 

προς τη διά βίου μάθηση.  
Τα παραπάνω στοιχεία σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο αναδεικνύουν, επίσης, και τη δυσκολία 
της κάλυψης των στόχων που έχει θέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, ως προς τη διά 
βίου μάθηση. 

Σύμφωνα με τους δείκτες – ποσοτικούς στό-
χους- που έχουν συμφωνηθεί και που επιδιώ-
κουν να μετρήσουν την πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 39 η «συμμετοχή 
των ενηλίκων στη ΔΒΜ», πρέπει να αγγίξει το 
2020 κατά μέσο όρο, τουλάχιστον το 15%. Με 
βάση αυτό το δείκτη, διαπιστώνεται ότι έως 
σήμερα μόνο η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η 
Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία έχουν επι-
τύχει σταθερά και ξεπερνούν κατά πολύ τον 
ευρωπαϊκό στόχο, αφήνοντας κατά πολύ πίσω, 

39 Cedefop, Educ�tion �nd Tr�ining 2020: Europe�n 
benchm�rks

πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων 
και την Ελλάδα.

5  ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα
Όπως έχει πολλές φορές υπογραμμισθεί σε 

αυτό το κείμενο, η κατάρτιση μαζί με την εκ-
παίδευση φυσικά αποτελούν σημαντικούς πα-
ράγοντες ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, η 
οικονομική κρίση που βιώνει η Ευρώπη και με 
ιδιαίτερη ένταση η Ελλάδα, φαίνεται να ανέ-
δειξαν με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση την ανά-
γκη ανάπτυξης δράσεων συνεχούς κατάρτισης 
για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, κυρίως 
δε για τους νέους έως 29 ετών οι οποίοι και 
πλήττονται περισσότερο από όλους από την 
ανεργία. 
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Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν, διαπι-
στώθηκε ότι κατά το 2013, η Ελλάδα, σημείωσε 
σχετική πρόοδο σε θεσμικό επίπεδο, ολοκλη-
ρώνοντας στο μεγαλύτερο μέρος του την πρώτη 
φάση στη διαδικασία εφαρμογής του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.). Αν και όπως 
έχει αναφερθεί, η εφαρμογή του δεν είναι υπο-
χρεωτική από τα κράτη μέλη, η υιοθέτησή του 
από την Ελλάδα, θα συμβάλλει στην καλύτερη 
ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ των συστημά-
των εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και 
στην εκπλήρωση ενός σημαντικού ευρωπαϊκού 
στόχου για το 2020, την κινητικότητα εκπαι-
δευομένων και εργαζομένων. Επίσης, είναι μια 
σημαντική προϋπόθεση για την «αναγνωριση-
μότητα» από την αγορά και τους εκπαιδευόμε-
νους της επαγγελματικής κατάρτισης και κυρί-
ως της μαθητείας. 

Στην ανάπτυξη της μαθητείας εξάλλου, 
επικεντρώθηκε, κατά το 2013, η προσοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, τόσο με 
τη ψήφιση του Νόμου 4186/2013 για το Νέο 
Λύκειο, όσο και με την ανάληψη σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο, «εμβληματικών πρωτοβου-
λιών» για τους νέους και τη σύνδεση γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αγοράς εργασί-
ας.40 Η «ευρωπαϊκή εγγύηση για τη νεολαία», 
η οποία υιοθετήθηκε και από την Ελλάδα, το 
2013, προβλέπεται να «τρέξει» το 2014 και ως 
εκ τούτου, κατά το προηγούμενο έτος, δεν δι-
απιστώθηκε κάποια θετική εξέλιξη ως προς τα 
ποσοστά απασχόλησης των νέων. 

Από την άλλη, ωστόσο, σημαντικές δράσεις 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την 
προώθηση της απασχόλησης δεν πραγματο-
ποιήθηκαν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 
η Ελλάδα, δεν αξιοποίησε όλους τους διαθέ-

40  Educ�tion �nd Tr�ining Monitor, 2013

σιμους πόρους όπως αυτούς που προέρχονται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση. Και αυτό σε αντίθεση με 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αν και κα-
ταγράφουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας, κάτω 
του 10%, επωφελούνται συστηματικά των πό-
ρων αυτών. 

Το σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγο-
ράς εργασίας, επίσης δεν τέθηκε σε εφαρμογή 
παρότι, υπήρξε εδώ και αρκετά χρόνια στρα-
τηγικός στόχος τόσο των ευρωπαϊκών όσο και 
των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση, 
στερώντας την ελληνική πολιτεία από ένα ιδι-
αίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας και κατά συνέ-
πεια του ενεργού πληθυσμού. 

Τα παραπάνω, μπορεί να επηρέασαν, τελι-
κά, με καθοριστικό τρόπο, τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στη διά βίου μάθηση-κατάρτιση στην 
Ελλάδα, η οποία απέχει πολύ από το να γίνει 
πραγματικότητα για τους περισσότερους ερ-
γαζόμενους και νέους- μελλοντικούς εργαζό-
μενους. Όπως ανέδειξαν τα στοιχεία και για το 
2013, η συμμετοχή των Ελλήνων στην κατάρτι-
ση εκπαίδευση, εντός ή εκτός εργασίας, είναι 
από τις χαμηλότερες ευρωπαϊκά. 

Η ένταση, η επιμονή και η διάρκεια του φαι-
νομένου της ανεργίας, νέων αλλά και μεγαλύτε-
ρης ηλικίας ανθρώπινου δυναμικού, οι αλλαγές 
που έχουν σαρώσει την αγορά εργασίας και οι 
νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, απαιτούν καλύτερη στοχοθέτη-
ση, συντονισμό ενεργειών και προγραμμάτων, 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και 
συστηματική μελέτη και παρακολούθηση των 
εξελίξεων για άμεση, ευέλικτη, και αποτελε-
σματική πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης. 
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11Δυϊκό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: 
Ζητήματα εφαρμογής του στην Ελλάδα1

Χρύσα Παϊδούση
Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΙΕΑΔ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κίνδυνος 
που δημιουργείται στο «να χαθεί μια γενιά»2 
κινητοποίησε τους ευρωπαίους εταίρους για 
την άμεση λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών 
με στόχο την αύξηση της απασχόλησης/απα-
σχολησιμότητας των νέων, κυρίως 15-24 ετών. 
Κεντρικός ρόλος στις πρωτοβουλίες αυτές δό-
θηκε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση και στην καλύτερη σύνδεση και αντα-
πόκρισή τους με την αγορά εργασίας.3 

Στην κατεύθυνση αυτή το «δυϊκό σύστημα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης» (Dual Vocational Education and Training 
System) κρίθηκε ως το πλέον επιτυχημένο μο-
ντέλο για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς 
εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, αφού 
αυτό το σύστημα εφαρμόζεται στις δύο χώρες 
που σήμερα παρουσιάζουν τα χαμηλότερα πο-
σοστά νεανικής ανεργίας, τη Γερμανία και την 
Αυστρία (7,9% και 9,2% αντίστοιχα). 

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία 
υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας 
με το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας,4 με στό-

1 Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μερική αναδημοσίευση της 
μελέτης «Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης: 
η γερμανική αφήγηση για τη σύνδεση εκπαίδευσης και 
αγοράς εργασίας», που δημοσιεύθηκε στη σειρά του 
ΕΙΕΑΔ, Άρθρα & Μελέτες, Νο 10/Φεβρουάριος 2014. 
www.eiead.gr

2 Martin Schulz, 2013.
3 Βλέπε συνοπτική αναφορά για τις εν λόγω πρωτοβουλί-

ες στο παράρτημα του παρόντος άρθρου.
4 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπέγραψε 

με το ομόλογο Γερμανικό Υπουργείο «Μνημόνιο Κα-
τανόησης σχετικά με τη συνεργασία των Υπουργείων 
Παιδείας Γερμανίας και Ελλάδας». Επίσης, την ίδια 
περίοδο, τον Δεκέμβριο του 2012, συνυπέγραψε στο 
Βερολίνο, «Μνημόνιο Συνεργασίας στην Επαγγελμα-

χο την ανάπτυξη και εφαρμογή του «δυϊκού 
μοντέλου» επαγγελματικής εκπαίδευσης κα-
τάρτισης.5

τική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη», μαζί 
με τα ομόλογα Υπουργεία της Ισπανίας, της Πορτο-
γαλίας, της Ιταλίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, 
της Λετονίας και της Γερμανίας, με τίτλο: “Vocational 
Education and Training in Europe-Perspectives for the 
Young Generation”, “Memorandum on Cooperation in 
Vocational Education and Training in Europe” και με 
αντικείμενο τη συγκρότηση συστημάτων επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης.

5 Για την αρχική φάση της συνεργασίας, οι συμμετέχου-
σες χώρες συμφώνησαν σχετικά με τα ακόλουθα συγκε-
κριμένα μέτρα :

πραγματοποίηση 30.000 ανταλλαγών για πρακτι-• 
κή άσκηση και «φάσεις» κατάρτισης
δημιουργία 30 περιφερειακών δικτύων επαγγελ-• 
ματικής κατάρτισης με τη γερμανική συμμετοχή 
σύνταξη 6 πολιτικών, συμβουλευτικών κειμένων • 
πραγματοποίηση, τουλάχιστον, 10 ταξιδιών μελέ-• 
της, για να επιτρέψουν στους εμπειρογνώμονες να 
προσδιορίσουν τους τομείς δράσης που καθορίζο-
νται από το μνημόνιο, για να ανταλλάξουν ιδέες 
και να συγκεντρώσουν πληροφορίες επιτόπου
δημιουργία 1 ομάδας από Γερμανούς εμπειρογνώ-• 
μονες και συμβούλους καθώς και δημιουργία 1 
πλατφόρμας μάθησης για τον συντονισμό και τη 
διαδοχική ανάπτυξη της συνεργασίας.

 Εκτός από την τρέχουσα χρηματοδότηση για τη διεθνή 
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ας (BMBF) θα διαθέσει € 10 εκατομμύρια μεταξύ των 
ετών 2013 και 2014 για την εφαρμογή του μνημονίου, 
το οποίο θα συμπληρωθεί επίσης από συνεισφορές των 
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Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στα ζη-
τήματα που θέτει η εφαρμογή του συστήματος 
στην Ελλάδα, μέσα από τη διερεύνηση οκτώ 
βασικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν 
την εφαρμογή του στο ελληνικό περιβάλλον.6

2  ΜΑΘΗΤΕΙΑ 'Η ΔΥΪΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ: ΟΚΤΩ ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης ή μαθητεί-

ας εφαρμόζεται αρκετές δεκαετίες, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στη Γερμανία7 και θεωρείται 
από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές δυνά-
μεις και στις δύο χώρες ως απαραίτητο εργα-
λείο για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αναγκών 
αγοράς εργασίας. 

Ωστόσο, ενώ στη Γερμανία η λειτουργία του 
θεσμοθετήθηκε από πολύ νωρίς και απέκτησε ιδι-
αίτερα καλή φήμη ως αποτελεσματική διαδρομή 
από το σχολείο στην εργασία, στην Ελλάδα παρέ-
μεινε έως σήμερα, περιορισμένης αποδοχής τόσο 
από τους νέους όσο και από τις επιχειρήσεις. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία 
της εφαρμογής του συστήματος είναι πολλοί 
και σύνθετοι και εκτείνονται από το μέγεθος 
της χώρας και τη διάρθρωση της οικονομίας, 
μέχρι την κουλτούρα της για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την «κοινωνική» αξία των 
επαγγελμάτων.

6  Μία σχετική και ενδιαφέρουσα έκδοση ως προς τα ερω-
τήματα που θέτει η εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου 
του δυϊκού συστήματος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τί-
θενται στη μελέτη του Dr. Dieter Euler (2013). 

7  Βλ. Παϊδούση  (2014).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι 
από αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες, 
διευκρινίζοντας ότι η σειρά παρουσίασης δεν 
σχετίζεται με τον βαθμό επιρροής τους στο σύ-
στημα.

2.1 Δομή της ελληνικής οικονομίας 
Ένα από τα τυπικά γνωρίσματα της ελληνι-

κής οικονομίας είναι η «κυριαρχία» των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις για το 2011,8 από το σύνολο των 
728.282 επιχειρήσεων, 96,6% είναι πολύ μι-
κρές, 3% είναι μικρές, 0,4% είναι μικρομεσαίες 
και μόνο 0,1% είναι μεγάλες.9 

Ως προς τον αριθμό των απασχολούμενων 
σε αυτές, το 57% συγκεντρώνεται στις πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις και το 14,8% στις πολύ μεγά-
λες (πάνω από 250 εργαζόμενοι) και ανάμεσα 
σε αυτές ένα 28% περίπου των εργαζομένων 
βρίσκεται σε επιχειρήσεις με 50 έως 250 άτο-
μα.

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και τη 

8  ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, (2012). 
9  Σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

[Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003], οι πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται με 
βάση τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων και τον 
κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογι-
σμού τους. Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχεί-
ρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομέ-
νους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 
τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Ως μικρή επιχείρη-
ση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότε-
ρους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της 
ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατ. ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η 
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργα-
ζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνο-
λο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. 
ευρώ.

Πίνακας 1
ΜΜΕ στην Ελλάδα, 2011

Μέγεθος 
επιχειρήσεων

Αριθμός επιχειρήσεων Απασχόληση Προστιθέμενη Αξία
Αριθμός % Αριθμός % Δίς € %

Πολύ Μικρές 703.648 96,5 1.338.671 57,1 23 34,2

Μικρές 21.586 3,0 404.290 17,2 14 21,2

Μικρομεσαίες 2.649 0,4 255.492 10,9 10 14,8

ΜΜΕ 727.883 99,9 1.998.453 85,2 47 70,2

Μεγάλες 399 0,1 346.200 14,8 20 29,8

Σύνολο 728.282 100 2.344.653 100,0 66 100,0

Πηγή: ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ-2012        
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δυναμική των επιχειρήσεων αυτών στην αγο-
ρά, τα στοιχεία δείχνουν μια «αντιπαράθεση» 
μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των 
πολύ μεγάλων, παρότι αυτές οι τελευταίες εί-
ναι μόνο ο,1% στο σύνολο της επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα.10

Η ελληνική «επιχειρηματική οικονομία» 
κυριαρχείται λοιπόν από επιχειρήσεις οι οποί-
ες έχουν πολύ λίγο προσωπικό, περίπου 2 άτο-
μα ανά επιχείρηση, η οποία είναι συνήθως 
οικογενειακή, με συμβοηθούντα και μη αμει-
βόμενα μέλη. Αλλά και στην περίπτωση που 
απασχολείται προσωπικό εκτός οικογενειακού 
περιβάλλοντος, οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 
ανέλιξης όπως γίνεται αντιληπτό είναι εξαιρε-
τικά περιορισμένες.

Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση έχει πλή-
ξει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τόσο τις μικρές 
όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με άμεση 
συνέπεια τη δραματική μείωση των θέσεων 
απασχόλησης. Από τα παρακάτω διαγράμμα-
τα διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι υπήρξε 
σημαντική μείωση της απασχόλησης στη βιο-
μηχανία για τρία συνεχή έτη και μάλιστα είναι 
η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της  Ε.Ε-28. 

10  Τα στοιχεία αφορούν επιχειρήσεις της βιομηχανίας, 
των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών 
(NACE Αναθ. 2 Τμήματα B έως J, L, M και N). ∆εν περι-
λαμβάνονται επιχειρήσεις στους κλάδους της γεωργίας, 
της δασοκομίας, της αλιείας, της εκπαίδευσης και της 
υγείας. 

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση της απασχό-
λησης που καταγράφεται στις κατασκευές, κυ-
ρίως το 2011, αλλά και στις υπηρεσίες. 

Ο μικρός αριθμός των απασχολούμενων 
στις μεγάλες επιχειρήσεις, (σε σχέση με το 
σύνολο των εργαζόμενων) από τη μια και η 
δραματική μείωση της απασχόλησης στους 
οικονομικούς τομείς που συγκεντρώνουν το 
κύριο όγκο των εργαζομένων από την άλλη, 
δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αρνητικό περι-
βάλλον για την προσφορά θέσεων μαθητείας, 
αφού πολλές επιχειρήσεις κλείνουν ή έχουν 
αβέβαιο μέλλον. 

Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα, οι προσφε-
ρόμενες θέσεις μαθητείας από τις επιχειρήσεις 
για τους φοιτούντες στα επαγγελματικά λύκεια 
είναι περιορισμένες και μειώνονται περαιτέ-
ρω. Μόνο το 57% των μαθητών έχει μια θέση 
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ενώ το υπόλοι-
πο 43% παραμένει στα σχολικά εργαστήρια 
για την πρακτική του άσκηση. Την ίδια στιγ-
μή, ο αριθμός των θέσεων μαθητείας στον ιδι-
ωτικό τομέα έχει συρρικνωθεί σε σύγκριση με 
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας 
στον δημόσιο τομέα.
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Το σύστημα της μαθητείας είναι, λοιπόν 
ιδιαίτερα «ευπαθές» στις οικονομικές με-
ταβολές, επειδή η εφαρμογή του εξαρτάται 
άμεσα από το μέγεθος, την καλή λειτουργία 
και τις προοπτικές των επιχειρήσεων, τα 
οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται από την 
οικονομική συγκυρία ή οικονομικό κύκλο11 Η 

11  Ιωαννίδης, Τσακανίκας και Χατζηχρήστου (2009)

απορρόφηση των νέων ανεξάρτητα, από το 
εάν είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες απόφοιτοι 
ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή μαθητευόμενοι σε εργασια-
κούς χώρους, είναι ολοένα και πιο δύσκολη 
σε ένα οικονομικό περιβάλλον με συνεχώς 
αρνητικούς δείκτες.
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Το σύστημα της μαθητείας είναι, λοιπόν 
ιδιαίτερα «ευπαθές» στις οικονομικές με-
ταβολές, επειδή η εφαρμογή του εξαρτάται 
άμεσα από το μέγεθος, την καλή λειτουργία 
και τις προοπτικές των επιχειρήσεων, τα 
οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται από την 
οικονομική συγκυρία ή οικονομικό κύκλο11 Η 

11  Ιωαννίδης, Τσακανίκας και Χατζηχρήστου (2009)

απορρόφηση των νέων ανεξάρτητα, από το 
εάν είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες απόφοιτοι 
ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή μαθητευόμενοι σε εργασια-
κούς χώρους, είναι ολοένα και πιο δύσκολη 
σε ένα οικονομικό περιβάλλον με συνεχώς 
αρνητικούς δείκτες.
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Πίνακας 2
Καταρτιζόμενοι (%) με συμβόλαιο μαθητείας ανά επίπεδο εκπαίδευσης και τομέα 

δραστηριότητας, Γερμανία, 2010
Βαθμίδες εκπαίδευσης

Τομέας οικονομικής 
δραστηριότητας

Απόφοιτοι 
λυκείου

Απολυτήριο 
κατώτερης δευτ/

θμιας εκπ/σης

Ενδιάμεσο 
λύκειο

Απολυτήριο 
ανώτερης δευτ/
θμιας εκπ/σης

Εμπόριο και 
Βιομηχανία 2,5 25,7 44.9 27,0

Βιοτεχνία 4,2 53,5 35,4 6,9
Δημόσιος Τομέας 0,3 4,3 52,4 43,0
Γεωργία 8,8 45,0 34,3 11,9
Ελεύθερα επαγγέλματα 0,6 16,3 58,9 24,2
Οικιακά 29,1 57,0 12,6 1,3
Σύνολο 3,01 32,9 42,9 21,0

Πηγή: CEDEFOP, VET in Europe – Country report Germany, 2012 

Εν κατακλείδι, η κυριαρχία των πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική 
οικονομία, η μακροχρόνια οικονομική ύφεση 
και το αβέβαιο μέλλον που βιώνουν πολλές από 
τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, οδηγούν σε 
περιορισμένη προσφορά αλλά και ενδιαφέρον 
για το σύστημα της μαθητείας, και δημιουρ-
γούν ένα αρνητικό περιβάλλον για την εφαρ-
μογή του «δυϊκού συστήματος» στην Ελλάδα. 

2.2 Περιβάλλον της επαγγελματικής 
κατάρτισης

Μία άλλη παράμετρος η οποία πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της υιοθέτη-
σης του δυϊκού συστήματος στην Ελλάδα είναι 
το γενικότερο περιβάλλον της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και η αποδοχή 
της από την αγορά εργασίας. Όπως έχει πολ-
λές φορές επισημανθεί, η Ελλάδα καταγράφει 
από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε 
προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, αλλά και ενδοεπιχειρησιακής κα-
τάρτισης.12 

Επίσης, έως σήμερα η συνεχιζόμενη επαγ-
γελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, η οποία 
υλοποιείται είτε μέσα στον εργασιακό χώρο, 
είτε σε κέντρα κατάρτισης δεν έχει καμία, τυ-
πική αναγνώριση τόσο ως προς την εργασιακή 

12  Παϊδούση (2013). 

εξέλιξη, όσο και ως πιστοποιητικό γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων για συγκεκριμένα 
επαγγελματικά καθήκοντα. Αυτό ενισχύεται 
και από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι επιχειρημα-
τίες δεν αναγνωρίζουν και δεν προωθούν την 
κατάρτιση ως αποτελεσματικό και χρήσιμο ερ-
γαλείο για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης 
και του προσωπικού τους. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 
EUROSTAT13 τα οποία επεξεργάζεται και δημο-
σιεύει το «Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης» (CEDEFOP), 
σχετικά με τη συμμετοχή εργαζομένων σε προ-
γράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κα-
τάρτισης στις επιχειρήσεις, η Ελλάδα το 2010 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 
χωρών μελών της Ε.Ε.-27, με ποσοστό 16%. Η 
ανάλυση των ποσοστών αυτών ανά μέγεθος επι-
χείρησης δείχνει ότι όσο πιο μικρή είναι η επιχεί-
ρηση τόσο μικρότερα είναι τα ποσοστά. Αντίθετα 
για τις επιχειρήσεις με άνω των 250 εργαζο-

13 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την 4η ευρωπαϊκή 
έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
στις επιχειρήσεις, η οποία υλοποιήθηκε το 2010. Πρό-
κειται για έρευνα η οποία πραγματοποιείται κάθε 5 
χρόνια, η προηγούμενη έγινε το 2005, από τη Eurostat 
και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη της ΕΕ και τη Νορβη-
γία. Η έρευνα αφορά επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους/
νες και πάνω, σε όλους τους τομείς οικονομικής δρα-
στηριότητας με εξαίρεση τους τομείς γεωργίας, δασο-
κομίας, αλιείας, καθώς και δημόσιο τομέα, εκπαίδευση, 
υγεία και κοινωνική εργασία. 
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μένων, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η από το 
τέλος θέση, με 31% των εργαζομένων να παρα-
κολουθούν προγράμματα ΣΕΚ και ακολουθούν η 
Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Λιθουανία με 28% 
αντίστοιχα και τελευταία η Κροατία με 27%.  

Η συμμετοχή των εργαζομένων σε ενδοε-
πιχειρησιακή κατάρτιση, στην Ελλάδα αν και 
αυξήθηκε μεταξύ 2005-2010,14 παραμένει η 
χαμηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατάρ-
τιση, ως εργαλείο για τη βελτίωση της παρα-

14  Cedefop, Research Paper, no 2, (2010).

γωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μιας επι-
χείρησης φαίνεται να είναι, και αυτή σε βάθος 
δεκαετίας, εξαιρετικά περιορισμένη στις ελλη-
νικές επιχειρήσεις.  

Αυτή η «στάση» των επιχειρήσεων αλλά και 
των εργαζομένων απέναντι στην ενδοεπιχει-
ρησιακή κατάρτιση θα μπορούσε να ερμηνευ-
θεί και από τις διαπιστώσεις πρόσφατης με-
λέτης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.15

15 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2013).

Πίνακας 3
Εργαζόμενοι (%) σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 2010
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 10 – 49 
εργαζόμενοι

50 - 249 
εργαζόμενοι 250 και πάνω εργαζόμενοι

Ε.Ε.-27 38 25 34 46
Βέλγιο 52 34 51 61
Βουλγαρία 22 8 16 44
Δημ.Τσεχίας 61 46 60 70
Δανία : : : :
Γερμανία 39 28 35 44
Εσθονία 31 22 31 41
Ιρλανδία : : : :
ΕΛΛΑΔΑ 16 7 11 31
Ισπανία 48 35 45 61
Γαλλία 45 27 42 56
Κροατία 23 19 19 27
Ιταλία 36 21 32 54
Κύπρος 37 24 31 61
Λετονία 24 14 22 39
Λιθουανία 19 11 17 28
Λουξεμβούργο 51 34 44 69
Ουγγαρία 19 11 15 28
Μάλτα 36 15 33 60
Ολλανδία 39 29 35 45
Αυστρία 33 26 33 38
Πολωνία 31 9 21 48
Πορτογαλία 40 27 42 52
Ρουμανία 18 6 11 28
Σλοβενία 43 24 36 60
Σλοβακία 44 28 44 54
Φινλανδία 40 32 32 48
Σουηδία 47 40 48 53
Η ν ω μ έ ν ο 
Βασίλειο 31 25 28 33

Πηγή: Eurostat, CVTS, Table [trng_cvts42], Cedefop
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Διάγραμμα 4
Εργαζόμενοι (%) που συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 

ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, στο σύνολο της Ε.Ε.-27 και σε Ελλάδα, Γερμανία, 
Αυστρία, 2010

Πηγή: Eurostat, CVTS, Table [trng_cvts42], Cedefop
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Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, η απορρόφηση στην 

αγορά εργασίας αυτών που καταρτίστηκαν είτε σε προγράμματα αρχικής, είτε 

σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, είναι πολύ 

χαμηλή (21,8% και 15,7%,αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, όταν οι καταρτισθέντες 

βρίσκουν κάποια εργασία, αυτή δεν είναι συναφής με το αντικείμενο 

κατάρτισης, το ποσοστό κυμαίνεται από 27% έως 31%, ενώ η κατάρτιση δεν 

συμβάλλει και στη διατήρηση της θέσης εργασίας, αφού γύρω στο 81% 

απολύεται μετά από κάποιους μήνες. 16 

Η περιορισμένη θέση που έχει η επαγγελματική κατάρτιση στην 

εργασιακή πορεία–ζωή ενός ατόμου στην Ελλάδα, επιβεβαιώνεται και από τα 

συνολικά ποσοστά συμμετοχής των ενηλίκων 25-64 ετών σε προγράμματα 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Βάσει των στατιστικών της 

EUROSTAT (Διάγραμμα 5) η Ελλάδα έχει διαχρονικά, αλλά και το 2012, το 

χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων σε συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση μεταξύ των Ε.Ε.-15 και βρίσκεται στην τρίτη από το τέλος 

κατάταξη μεταξύ των Ε.Ε-27.  

 

                                                             
16ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, Δελτίο Τύπου, (2013).  

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, η 
απορρόφηση στην αγορά εργασίας αυτών που 
καταρτίστηκαν είτε σε προγράμματα αρχικής, 
είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης, είναι πολύ χαμηλή 
(21,8% και 15,7%,αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, 
όταν οι καταρτισθέντες βρίσκουν κάποια ερ-
γασία, αυτή δεν είναι συναφής με το αντικεί-
μενο κατάρτισης, το ποσοστό κυμαίνεται από 
27% έως 31%, ενώ η κατάρτιση δεν συμβάλλει 
και στη διατήρηση της θέσης εργασίας, αφού 
γύρω στο 81% απολύεται μετά από κάποιους 
μήνες. 16

16 ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, Δελτίο Τύπου, (2013). 

Η περιορισμένη θέση που έχει η επαγγελ-
ματική κατάρτιση στην εργασιακή πορεία–
ζωή ενός ατόμου στην Ελλάδα, επιβεβαιώνε-
ται και από τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής 
των ενηλίκων 25-64 ετών σε προγράμματα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι-
σης. Βάσει των στατιστικών της EUROSTAT 
(Διάγραμμα 5) η Ελλάδα έχει διαχρονικά, 
αλλά και το 2012, το χαμηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής ενηλίκων σε συνεχιζόμενη επαγ-
γελματική κατάρτιση μεταξύ των Ε.Ε.-15 και 
βρίσκεται στην τρίτη από το τέλος κατάταξη 
μεταξύ των Ε.Ε-27. 
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Διάγραμμα 5
Συμμετοχή ενηλίκων (%) 25-64 ετών σε δράσεις κατάρτισης, 2010-2012

Πηγή: EUROSTAT, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2013
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δίπλωμα του ειδικευμένου εργαζόμενου παρέχει μια υψηλή πιθανότητα 

πρόσβασης σε ειδικευμένες θέσεις εργασίας στις μικρές ηλικίες και ως εκ 

τούτου παίζει, όσον αφορά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ένα σημαντικό 

ρόλο. Η γερμανική αγορά εργασίας στηρίζεται στην κατάρτιση και τα 

διπλώματα, γι’ αυτό και οι Γερμανοί εργάτες είναι περισσότερο εξειδικευμένοι 

από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων εργατών. 

Πίνακας 4 
Εργαζόμενοι (%) που συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 
Γερμανία, 2001-2010 

Τα μικρά ποσοστά δείχνουν ότι γενικότερα 
δεν υπάρχει η «κουλτούρα» της επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, 
τουλάχιστον σε μια λογική «μαθαίνω» για να 
εξελιχθώ εργασιακά, ή για να κατακτήσω μια 
καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας. 

Αντίθετα, άλλοι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες, 
όπως οι Γερμανοί επενδύουν στην κατάρτιση 
και τα διπλώματα. Η πρόσβαση σε ειδικευμέ-
νες θέσεις εργασίας μέσα στην επιχείρηση σε 
διάφορα επίπεδα βασίζεται στο κριτήριο της 
πιστοποιημένης εκπαίδευσης, η οποία αναγνω-

ρίζεται ακόμα και αν ο εργαζόμενος μετακινη-
θεί από μια επιχείρηση σε άλλη. Στη Γερμανία 
το δίπλωμα του ειδικευμένου εργαζόμενου 
παρέχει μια υψηλή πιθανότητα πρόσβασης σε 
ειδικευμένες θέσεις εργασίας στις μικρές ηλι-
κίες και ως εκ τούτου παίζει, όσον αφορά την 
πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ένα σημαντικό 
ρόλο. Η γερμανική αγορά εργασίας στηρίζεται 
στην κατάρτιση και τα διπλώματα, γι’ αυτό και 
οι Γερμανοί εργάτες είναι περισσότερο εξει-
δικευμένοι από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων 
εργατών.

Πίνακας 4
Εργαζόμενοι (%) που συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, Γερμανία, 2001-2010
Μέγεθος επιχείρησης ΕΤΗ

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010

1-9 εργαζόμενοι 28 34 34 37 40 36 35

10-49 εργαζόμενοι 57 59 62 63 68 62 61

50-499 εργαζόμενοι 81 85 84 86 88 82 84

500+ εργαζόμενοι 97 97 97 95 98 96 98

Σύνολο 36 42 43 45 49 45 44

Πηγή: CEDEFOP, VET in Europe –Country report Germany, 2012 
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Διάγραμμα 5
Συμμετοχή ενηλίκων (%) 25-64 ετών σε δράσεις κατάρτισης, 2010-2012

Πηγή: EUROSTAT, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2013
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2.3 Κοινωνική αποδοχή και κύρος 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 

(Πίνακας 5) σε διάστημα 10 ετών περίπου το 
ποσοστό των εγγεγραμμένων Ελλήνων μαθη-
τών στην επαγγελματική και τεχνική εκπαί-
δευση σε ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο μει-
ώθηκε από 40% το 2002 στο 31,7% το 2011. 

Μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στο πο-
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Επίσης, το 2011, μεταξύ των Ε.Ε.-15 η Ελλάδα, (πίνακας 6) 

εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό μαθητών/τριών στην ανώτερη 

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατατάσσεται στην τελευταία 

θέση, ενώ έχει το 4ο χαμηλότερο ποσοστό, μετά την Κύπρο, την Ουγγαρία και 

τη Λιθουανία στις χώρες της Ε.Ε.-27.  

Μέσα σε μια δεκαετία, περίπου, το ενδιαφέρον των νέων για την 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση μειώθηκε σημαντικά, μη ξεπερνώντας 

σήμερα το 25%, έναντι 75% της γενικής εκπαίδευσης. Πρόσφατα στοιχεία 

δείχνουν ότι για το 2013, εγγράφτηκαν 110.000 μαθητές σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ17 

(22%).18 

Το μειωμένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική εκπαίδευση στην 
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εκπαιδευτική διαδρομή υποδεέστερης αξίας από τη γενική εκπαίδευση και 

μια επιλογή για μαθητές οι οποίοι έχουν μέτριες έως κακές επιδόσεις στο 
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μπροστά στον κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο «μαθαίνουν μια τέχνη». 

 
Πίνακας 6 

Μαθητές (%) στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση-ISCED-3-στο 
σύνολο των μαθητών 

ΧΩΡΕΣ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ε.Ε.-27 57,6 55,6 60,6 60,5 51,7 51,5 50,3 49,6 49,9 50,3 

                                                             
17 Τα ΕΠΑΣ καταργήθηκαν με τον Νόμο 4186/2013, οπότε πρόκειται για την προτελευταία 
σειρά μαθητών. 
18 http://1epal-ilioup.att.sch.gr/autosch/joomla15/_ 

Διάγραμμα 6
Αγόρια και κορίτσια (%) στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, σε Ελλάδα, 2002-2011

Πηγή:Eurostat, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, 2013

σοστό των κοριτσιών, από 34,2% σε 24,3%, ενώ 
για τα αγόρια η μείωση είναι 7%, περίπου μέσα 
σε διάστημα εννέα ετών. Τα ποσοστά αυτά 
επιβεβαιώνουν ότι η δευτεροβάθμια επαγγελ-
ματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν είναι ιδι-
αίτερα δημοφιλής επιλογή, αφού περίπου 70% 
αυτών που συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους 
προτιμούν το λύκειο γενικής κατεύθυνσης .

Πίνακας 5
Έλληνες μαθητές (%) κατά φύλο στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση-

ISCED-3-στο σύνολο των μαθητών

Φύλο 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Αγόρια 45,6 41,6 40,1 42,8 41,0 39,1 38,5 … 38,0 38,5

Κορίτσια 34,2 30,2 27,5 28,5 26,1 23,7 22,7 … 22,7 24,3

Σύνολο 40,0 36,0 34,0 36,0 33,9 31,7 30,9 … 30,7 31,7

Πηγή: Eurostat, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, 2013
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Επίσης, το 2011, μεταξύ των Ε.Ε.-15 η 
Ελλάδα, (πίνακας 6) εμφανίζει το χαμηλότερο 
ποσοστό μαθητών/τριών στην ανώτερη δευ-
τεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση, ενώ έχει 
το 4ο χαμηλότερο ποσοστό, μετά την Κύπρο, 
την Ουγγαρία και τη Λιθουανία στις χώρες της 
Ε.Ε.-27. 

Μέσα σε μια δεκαετία, περίπου, το ενδι-
αφέρον των νέων για την τεχνική και επαγ-
γελματική εκπαίδευση μειώθηκε σημαντικά, 
μη ξεπερνώντας σήμερα το 25%, έναντι 75% 
της γενικής εκπαίδευσης. Πρόσφατα στοι-
χεία δείχνουν ότι για το 2013, εγγράφτη-

καν 110.000 μαθητές σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ17 
(22%).18

Το μειωμένο ενδιαφέρον για την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, οφείλεται σε 
πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες: κοι-
νωνικούς, οικονομικούς, ιστορικούς. Γεγονός 
είναι ότι έως σήμερα αποτελεί μια εκπαιδευτι-
κή διαδρομή υποδεέστερης αξίας από τη γενι-
κή εκπαίδευση και μια επιλογή για μαθητές οι 
οποίοι έχουν μέτριες έως κακές επιδόσεις στο 
σχολείο–γυμνάσιο, δεν τους ενδιαφέρουν ιδι-
αίτερα τα «γράμματα» και μπροστά στον κίν-
δυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο «μαθαίνουν 
μια τέχνη».

17  Τα ΕΠΑΣ καταργήθηκαν με τον Νόμο 4186/2013, οπό-
τε πρόκειται για την προτελευταία σειρά μαθητών.

18  http://1epal-ilioup.att.sch.gr/autosch/
joomla15/_

Πίνακας 6
Μαθητές (%) στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση-ISCED-3-στο σύνολο των 

μαθητών
ΧΩΡΕΣ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ε.Ε.-27 57,6 55,6 60,6 60,5 51,7 51,5 50,3 49,6 49,9 50,3
Ε.Ε.-25 57,4 55,3 60,5 60,4 51,0 50,8 49,6 48,9 49,2 50,8
Ε.Ε.-15 49,6 48,6 57,7 57,8 54,6 54,3 54,5 53,6 53,7 58,2
Βέλγιο 69,7 70,3 68,2 69,6 69,5 69,6 72,9 72,8 73,9 72,8
Βουλγαρία 55,5 55,0 55,2 54,6 54,0 53,4 52,3 51,8 52,2 52,2
Δημ. Τσεχίας 80,2 79,3 79,4 79,5 79,3 75,3 74,2 73,3 73,1 73,0
Δανία 53,0 53,3 46,8 47,9 47,8 47,7 48,0 47,3 46,5 46,1
Γερμανία 63,0 62,2 61,2 60,3 59,4 57,4 57,5 53,2 51,5 48,6
Εσθονία 31,5 29,3 29,9 31,0 30,9 31,3 32,0 33,0 34,2 34,4
Ιρλανδία … … 33,5 34,3 33,4 33,5 33,9 34,4 37,5 34,0
ΕΛΛΑΔΑ 40,0 36,0 34,0 36,0 33,9 31,7 30,9 … 30,7 31,7
Ισπανία 38,0 37,2 38,7 42,6 42,5 43,4 43,8 42,9 44,6 45,3
Γαλλία 56,3 56,4 56,5 56,4 43,1 43,8 44,2 44,2 44,3 44,6
Κροατία … 74,2 74,4 74,3 73,6 73,2 72,9 72,5 72,1 71,5
Ιταλία 26,8 26,0 62,8 61,5 60,5 59,8 59,4 59,0 60,0 60,0
Κύπρος 13,8 13,7 13,4 13,5 13,3 13,0 12,6 12,8 13,2 12,7
Λετονία 39,1 37,8 36,8 35,5 34,3 34,4 34,8 36,1 36,0 37,8
Λιθουανία 28,2 26,1 24,8 25,3 25,7 26,4 26,3 26,4 27,7 28,4
Λουξεμβούργο 64,0 64,7 63,9 63,4 62,9 62,3 62,1 61,3 61,5 61,4
Ουγγαρία 12,8 12,8 23,7 24,1 23,7 23,6 24,4 24,5 25,8 26,2
Μάλτα 32,8 23,7 55,0 42,4 46,9 48,5 50,1 58,1 49,3 38,9
Ολλανδία 69,2 69,11 69,1 68,2 67,5 67,6 67,1 67,1 67,0 69,1
Αυστρία 72,3 71,8 78,6 78,5 77,9 77,3 77,1 77,3 76,8 76,1
Πολωνία 60,9 54,3 49,5 45,0 44,0 44,3 46,2 47,2 48,2 48,3
Πορτογαλία 28,8 8,8 28,5 31,0 31,5 31,6 30,7 38,4 38,8 42,4
Ρουμανία 64,0 64,4 64,8 65,2 64,9 64,9 64,8 63,7 63,8 63,1
Σλοβενία 70,3 69,4 68,6 67,4 66,2 64,9 64,5 64,3 64,4 65,4
Σλοβακία 76,4 75,8 74,1 74,2 73,7 73,2 72,3 71,6 71,3 70,9
Φινλανδία 57,2 58,8 60,1 63,9 65,4 66,7 67,9 68,8 69,7 69,6
Σουηδία 49,6 52,9 54,4 53,6 55,1 57,1 56,8 56,4 56,1 56,3
Ηνωμένο 
Βασίλειο

72,1 69,2 71,5 72,2 41,7 41,4 31,4 30,5 32,1 36,0

Πηγή:EUROSTAT, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, 2013
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Επίσης, το 2011, μεταξύ των Ε.Ε.-15 η 
Ελλάδα, (πίνακας 6) εμφανίζει το χαμηλότερο 
ποσοστό μαθητών/τριών στην ανώτερη δευ-
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ΕΛΛΑΔΑ 40,0 36,0 34,0 36,0 33,9 31,7 30,9 … 30,7 31,7
Ισπανία 38,0 37,2 38,7 42,6 42,5 43,4 43,8 42,9 44,6 45,3
Γαλλία 56,3 56,4 56,5 56,4 43,1 43,8 44,2 44,2 44,3 44,6
Κροατία … 74,2 74,4 74,3 73,6 73,2 72,9 72,5 72,1 71,5
Ιταλία 26,8 26,0 62,8 61,5 60,5 59,8 59,4 59,0 60,0 60,0
Κύπρος 13,8 13,7 13,4 13,5 13,3 13,0 12,6 12,8 13,2 12,7
Λετονία 39,1 37,8 36,8 35,5 34,3 34,4 34,8 36,1 36,0 37,8
Λιθουανία 28,2 26,1 24,8 25,3 25,7 26,4 26,3 26,4 27,7 28,4
Λουξεμβούργο 64,0 64,7 63,9 63,4 62,9 62,3 62,1 61,3 61,5 61,4
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Ολλανδία 69,2 69,11 69,1 68,2 67,5 67,6 67,1 67,1 67,0 69,1
Αυστρία 72,3 71,8 78,6 78,5 77,9 77,3 77,1 77,3 76,8 76,1
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Ηνωμένο 
Βασίλειο

72,1 69,2 71,5 72,2 41,7 41,4 31,4 30,5 32,1 36,0

Πηγή:EUROSTAT, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, 2013
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Διάγραμμα 7
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Σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π.Ι.), της οποίας η α΄ φάση πραγ-
ματοποιήθηκε το 2001 και η β’ φάση το 2007,19 
η επιλογή της τεχνικής εκπαίδευσης, οφείλεται 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 44% περίπου, στο 
ότι υπάρχει ο φόβος της αδυναμίας ανταπόκρι-
σης στις απαιτήσεις του γενικού λυκείου, φόβο 
που εκφράζουν κυρίως τα κορίτσια. Το «ήθελα 
να αποκτήσω μια ειδίκευση και να βρω αμέ-
σως δουλειά» έρχεται δεύτερο ως απάντηση με 
38%. Αυτό συνδέεται και με ένα άλλο εύρημα 
της έρευνας, σχετικά με το τι θέλουν να κάνουν 
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, όπου 
η εργασία ως προοπτική για τους μαθητές και 
τις μαθήτριες του επαγγελματικού λυκείου αγ-
γίζει μόλις το 20%. Γεγονός βέβαια είναι, σύμ-
φωνα με την έρευνα του Π.Ι. ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό των παιδιών που ακολουθούν τεχνι-
κό και επαγγελματικό λύκειο, γύρω στο 42% 
εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
(56% για τα αγόρια και 26% για τα κορίτσια)20 
ωστόσο, σε δουλειές διαφορετικές από τον το-
μέα της εκπαίδευσής τους.

Ένα άλλο κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 
παιδιών που ακολουθούν την επαγγελματική 
και τεχνική εκπαίδευση είναι ότι προέρχονται 
από οικογένειες των οποίων οι γονείς είναι 
χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, κυρίως με 
απολυτήριο δημοτικού (44,3% των πατέρων 
και το 47,2% των μητέρων)21 Ως προς τα επαγ-
γέλματα δε που ασκούν είναι μισθωτοί υπάλλη-
λοι (38,7%) και αυτοαπασχολούμενοι (18,6%), 
κυρίως σε «εργασίες χαμηλού γοήτρου και μι-
κρής οικονομικής ανταποδοτικότητας»,22 ενώ 
οι μητέρες ασχολούνται ως επί το πλείστον με 
«οικιακά». Η μέτρια έως κακή απόδοση των 
μαθητών, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό πε-
ριβάλλον οικογενειακής προέλευσης οδήγησαν 
στο ότι «από πολύ νωρίς η ΤΕΕ, ταυτίστηκε με 
την ανυποληψία και την κακομοιριά».23

Επιπρόσθετα και η ίδια η πολιτεία, αντιμε-
τώπιζε την επαγγελματική και τεχνική εκπαί-
δευση ως υποδεέστερη της γενικής. Όπως ανα-
φέρεται σε πρόσφατο άρθρο για την επαγγελ-

19 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(2008).

20  Ibid.
21  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων (2011).
22 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(2008).
23  Ιακωβίδης (1997).

ματική εκπαίδευση στην Ελλάδα24 η «χαμηλή 
εκτίμηση, που έτρεφαν οι αρμόδιοι πολιτικοί 
για την επαγγελματική εκπαίδευση αναδει-
κνύεται σε διάφορα επίπεδα(…): μια ματιά 
στο οργανόγραμμα του ελληνικού Υπουργείου 
Παιδείας δείχνει ότι δεν υπάρχει υπηρεσία για 
την επαγγελματική εκπαίδευση, αντίστοιχη με 
εκείνη της γενικής (π.χ. Γενική Διεύθυνση), ή 
ακόμα δεν υπάρχει αναγνώριση ισοτιμίας των 
πτυχίων επαγγελματικής και γενικής εκπαί-
δευσης, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες π.χ. τη 
Γερμανία. 

Έχοντας λοιπόν μια τέτοια «εικόνα» και 
«αναγνώριση» η επαγγελματική και τεχνική 
εκπαίδευση, ακολούθησε, όπως δείχνουν τα 
στοιχεία, μια φθίνουσα πορεία στις προτιμή-
σεις των Ελλήνων εφήβων κατά την τελευταία 
δεκαετία. 

2.4 Προοπτικές απασχόλησης
Πόσο όμως αποτελεσματική είναι η τεχνι-

κή και επαγγελματική εκπαίδευση σε σχέση 
με τις προοπτικές απασχόλησης; Η έρευνα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μας δίνει και εδώ 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Μετά από 6 ½ 
χρόνια, που διενεργήθηκε η β’ φάση της έρευ-
νας (2007), εργασία είχε το 73% των αποφοί-
των των ΤΕΕ του 2000-2001. Ωστόσο, υπήρχε 
μεγάλο ποσοστό ετεροαπασχόλησης και μόνο 
το 35% είχε εργασία σχετική με την εκπαί-
δευση που είχε ακολουθήσει (για τις γυναίκες 
64,1% και στους άνδρες 80,4%).25

Βέβαια, σύμφωνα με την έρευνα, οι από-
φοιτοι των ΤΕΕ συγκρινόμενοι με τους απο-
φοίτους του Ενιαίου Λυκείου, είχαν υψηλό-
τερο βαθμό ένταξης στην απασχόληση, υψη-
λότερο ποσοστό απασχόλησης και μικρότερο 
ποσοστό ανεργίας. Η ένταξη στην αγορά ερ-
γασίας φαίνεται να σχετίζεται με τρεις παρά-
γοντες: α) την «πρώιμη» εμπλοκή τους στην 
αγορά εργασίας, β) τον τομέα της εκπαίδευ-
σης που ακολούθησαν και γ) το φύλο. Αυτοί 
που εργάζονταν κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους26 εντάχθηκαν πιο γρήγορα στην 
αγορά εργασίας. Από τους εργαζόμενους/

24  Ιωαννίδου και Σταύρου (2013), σελ. 6.
25  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων (2008).
26 Εργάζονταν για βιοποριστικούς λόγους, ανεξάρτητα 

από τις σπουδές τους, δεν ήταν δηλαδή «μαθητεία» και 
τις περισσότερες φορές σε τελείως διαφορετικό αντι-
κείμενο από τον τομέα εκπαίδευσή τους.
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19 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(2008).

20  Ibid.
21  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων (2011).
22 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(2008).
23  Ιακωβίδης (1997).
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24  Ιωαννίδου και Σταύρου (2013), σελ. 6.
25  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων (2008).
26 Εργάζονταν για βιοποριστικούς λόγους, ανεξάρτητα 

από τις σπουδές τους, δεν ήταν δηλαδή «μαθητεία» και 
τις περισσότερες φορές σε τελείως διαφορετικό αντι-
κείμενο από τον τομέα εκπαίδευσή τους.
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νες μαθητές/τριες, καλύτερη τύχη, είχαν αυ-
τοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε τομείς όπως 
«Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών», 
«Μηχανολόγοι», «Ηλεκτρονικοί», ενώ τη μι-
κρότερη απασχόληση είχαν αυτοί του τομέα 
«ναυτικών-ναυτιλιακών». Επίσης, από αυτή 
την κατηγορία αποφοίτων, τα κορίτσια εί-
χαν μικρότερα ποσοστά απασχόλησης (72%) 
σε αντίθεση με τα αγόρια που άγγιζαν το 
84,3%.27 Από αυτούς και αυτές που δεν εργά-
ζονταν κατά τη διάρκεια των σπουδών, καλύ-
τερη επαγγελματική αποκατάσταση είχαν οι 
μαθητές/τριες του τομέα «Αργυροχρυσοχοΐας 

27 Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων, (2008).

και Ωρολογοποιίας» και τη χειρότερη οι 
«Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος» 
(86,3% και 49,7% αντίστοιχα). 

Σημαντικό είναι επίσης το ότι σε βάθος χρό-
νου, οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης έχουν μεγαλύτερα ποσοστά απασχό-
λησης και καλύτερες προοπτικές στην αγορά 
εργασίας. Το γεγονός αυτό οδηγεί αρκετούς 
νέους να επιλέξουν, τελικά, μια εκπαιδευτική 
πορεία, η οποία «κτίζει» με καλύτερες προ-
ϋποθέσεις την είσοδο τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και αργότερα στην επαγγελματική 
αποκατάσταση. 

Πίνακας 7
Απασχόληση πληθυσμού (%) 20-64 ετών ανάλογα με επίπεδο εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και σε 

επιλεγμένες χώρες-μέλη της Ε.Ε., 2002- 2011

ΧΩΡΕΣ
Εκπαι-
δευτικό 
επίπεδο

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΕΛΛΑΔΑ 

δευτερο-
βάθμια

60,9 61,6 63,6 63,2 63,3 63,3 63,8 62,8 61,0 56,7

τριτο-
βάθμια

80,7 81,1 81,2 81,0 82,2 81,9 82,1 81,6 78,9 74,1

Γερμανία 

δευτερο-
βάθμια

70,0 69,1 68,3 69,6 71,4 73,3 74,2 74,1 74,9 76,3

τριτο-
βάθμια

83,1 83,0 82,60 82,8 84,2 85,4 85,7 86,3 86,7 87,6

Ισπανία 

δευτερο-
βάθμια

62,1 63,7 65,4 68,9 70,8 71,2 70,4 65,4 63,7 61,9

τριτο-
βάθμια

77,4 78,2 79,1 80,2 81,4 82,5 81,7 79,0 77,6 76,4

Αυστρία 

δευτερο-
βάθμια

73,2 74,0 72,0 73,8 75,2 76,2 77,4 76,9 77 77,2

τριτο-
βάθμια

84,99 84,4 81,6 84,2 85,5 86,5 86,1 86,1 85,1 86,0

Πορτογαλία 

δευτερο-
βάθμια

68,5 66,9 65,6 66,4 676,8 68,3 69,6 70,1 70,0 70,2

τριτο-
βάθμια

88,7 87,0 87,2 85,6 84,5 84,2 84,7 84,3 82,8 80,9

Η ν ω μ έ ν ο 
Βασίλειο

δευτερο-
βάθμια

80,5 80,6 79,2 79,6 79,5 79,7 77,8 75,6 75,1 75,7

τριτο-
βάθμια

87,3 87,4 87,4 87,5 87,4 87,3 85,3 84,3 84,1 82,7

Πηγή:EUROSTAT, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2013
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Σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες με υψηλά ή χαμηλότερα ποσοστά 

συμμετοχής σε δευτεροβάθμια-λυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, (π.χ. 

Αυστρία και Ελλάδα) οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εμφανίζονται με πολύ καλύτερα ποσοστά απασχόλησης από ό,τι αυτοί της 

δευτεροβάθμιας: πάνω από 20% στην Ελλάδα, ενώ στην Αυστρία με 10% 

περίπου και αυτό για την ηλικιακή γκάμα 20-64.  

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι στη Γερμανία μεταξύ 2002-2011, 

καταγράφεται μείωση των ποσοστών ανεργίας των αποφοίτων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, μειώνεται και η συμμετοχή 

των μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στη δε Αυστρία, αν και κατά 

το ίδιο διάστημα, η συμμετοχή των νέων στην επαγγελματική κατάρτιση 

αυξήθηκε αισθητά η ανεργία για την ίδια ηλικιακή ομάδα, και παρότι 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σημειώνει μικρές διακυμάνσεις (πίνακας 9). 

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, τα άτομα που περνάνε 

στο μεταβατικό σύστημα εκπαίδευσης (transition system) γιατί δεν έχουν 

συμβόλαιο μαθητείας, είναι περισσότερα από αυτά που είναι στο δυϊκό 

σύστημα κατάρτισης.28 

 
Πίνακας 8 

Ανεργία νέων (%) κάτω των 25 ετών και συμμετοχή (%) στην τεχνική & 
επαγγελματική εκπαίδευση, στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες –μέλη της 

Ε.Ε., 2002-2011 
ΧΩΡΕΣ % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                                             
28.Spöttl G., Windelband L., (2013).  

Σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες με υψηλά ή 
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε δευτερο-
βάθμια-λυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, 
(π.χ. Αυστρία και Ελλάδα) οι απόφοιτοι της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζονται με πολύ 
καλύτερα ποσοστά απασχόλησης από ό,τι αυ-
τοί της δευτεροβάθμιας: πάνω από 20% στην 
Ελλάδα, ενώ στην Αυστρία με 10% περίπου και 
αυτό για την ηλικιακή γκάμα 20-64. 

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι στη Γερμανία 
μεταξύ 2002-2011, καταγράφεται μείωση των 
ποσοστών ανεργίας των αποφοίτων της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, 

μειώνεται και η συμμετοχή των μαθητών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση. Στη δε Αυστρία, 
αν και κατά το ίδιο διάστημα, η συμμετοχή των 
νέων στην επαγγελματική κατάρτιση αυξήθηκε 
αισθητά η ανεργία για την ίδια ηλικιακή ομά-
δα, και παρότι παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 
σημειώνει μικρές διακυμάνσεις (πίνακας 9).

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, 
τα άτομα που περνάνε στο μεταβατικό σύστη-
μα εκπαίδευσης (transition system) γιατί δεν 
έχουν συμβόλαιο μαθητείας, είναι περισσότε-
ρα από αυτά που είναι στο δυϊκό σύστημα κα-
τάρτισης.28

28 .Spöttl G., Windelband L., (2013). 
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28.Spöttl G., Windelband L., (2013).  
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τα άτομα που περνάνε στο μεταβατικό σύστη-
μα εκπαίδευσης (transition system) γιατί δεν 
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28 .Spöttl G., Windelband L., (2013). 
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Πίνακας 8
Ανεργία νέων (%) κάτω των 25 ετών και συμμετοχή (%) στην τεχνική & επαγγελματική εκπαίδευση, 

στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες –μέλη της Ε.Ε., 2002-2011

ΧΩΡΕΣ % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΕΛΛΑΔΑ 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

40,0 36,0 34,0 36,0 33,9 31,7 30,9 … 30,7 31,7

Νεανική 
ανεργία 26,8 26,8 26,9 26 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4

Γερμανία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

63,0 62,2 61,2 60,3 59,4 57,4 57,5 53,2 51,5 48,6

Νεανική 
ανεργία 9,9 11,6 13,8 15,6 13,8 11,9 10.6 11,2 9,9 8,6

Ισπανία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

38,0 37,2 38,7 42,6 42,5 43,4 43,8 42,9 44,6 45,3

Νεανική 
ανεργία 22,2 22,6 22,0 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4

Αυστρία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

72,3 71,8 78,6 78,5 77,9 77,3 77,1 77,3 76,8 76,1

Νεανική 
ανεργία 6,7 8,1 9,7 10,3 9,1 8,7 8,0 10,0 8,8 8,3

Πορτογαλία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

28,8 8,8 28,5 31,0 31,5 31,6 30,7 38,4 38,8 42,4

Νεανική 
ανεργία 14,3 17,8 18,9 19,8 20,1 20,4 20,2 24,8 27,7 30,1

Η ν ω μ έ ν ο 
Βασίλειο

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

72,1 69,2 71,5 72,2 41,7 41,4 31,4 30,5 32,1 36,0

Νεανική 
ανεργία 12,0 12,2 12,1 12,8 14,0 14,3 15,0 19,1 19,6 21,1

Πηγή:EUROSTAT, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2013

Τέλος έχει ενδιαφέρον η σύγκριση των πο-
σοστών αυτών και σε δύο άλλες χώρες: το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία. Στην μεν 
πρώτη, η νεανική ανεργία βαίνει αυξανόμε-
νη, αλλά με σταθερά χαμηλούς ρυθμούς και 
παράλληλα υπάρχει εντυπωσιακή μείωση των 

νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ στη 
δεύτερη, την Αυστρία, όπου καταγράφονται τα 
υψηλότερα ποσοστά νέων στην επαγγελματι-
κή κατάρτιση, τα ποσοστά νεανικής ανεργίας 
παραμένουν σταθερά κάτω από 10%, με τάσεις 
περαιτέρω μείωσης από το 2008 και μετά.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση 

μεταξύ χαμηλού ποσοστού νεανικής ανεργίας και υψηλού ποσοστού νέων 

στην επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση. Στη δε Γερμανία, η οποία 

αποτελεί και το ευρωπαϊκό πρότυπο για την επιτυχή εφαρμογή του δυϊκού 

συστήματος και της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: δηλαδή όσο μειώνεται η συμμετοχή 

στην επαγγελματική εκπαίδευση, τόσο μειώνεται και η νεανική ανεργία! 

Επιπρόσθετα, η πορεία προς την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι 

μακράν η πιο ελκυστική διαδρομή για την είσοδο στην αγορά εργασίας, 

τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά και του Νότου, το ποσοστό απασχόλησης των 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει σταθερά υψηλότερο από 

αυτό της δευτεροβάθμιας, αν και από το 2008, αρχίζει μια σχετική πτώση, η 

οποία όμως είναι μικρότερη από αυτή που καταγράφεται για τους απόφοιτους 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 
Πίνακας 9 

Απασχόληση (%) κατά επίπεδο εκπαίδευσης σε Γερμανία (Γ) και Ελλάδα (Ε), 
2002-2012 

Επίπεδα Χώρες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Επίπεδο 0-2 
(πρωτοβάθμια 
έως χαμηλή 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) 

Γ 51,9 51,2 49,2 51,9 54,1 55,0 55,9 55,7 56,0 57,3 57,7 

Ε 57,5 58,8 57,0 57,9 59,6 60,2 60,4 59,8 57,9 53,6 48,2 

Επίπεδο 3-4 
(ανώτερη 

Γ 70,0 69,1 68,3 69,6 71,4 73,3 74,2 74,1 74,9 76,3 76,7 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρ-
χει γραμμική σχέση μεταξύ χαμηλού ποσοστού 
νεανικής ανεργίας και υψηλού ποσοστού νέων 
στην επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση. Στη 
δε Γερμανία, η οποία αποτελεί και το ευρωπαϊκό 
πρότυπο για την επιτυχή εφαρμογή του δυϊκού 
συστήματος και της σύνδεσης της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, συμ-
βαίνει ακριβώς το αντίθετο: δηλαδή όσο μειώ-
νεται η συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαί-
δευση, τόσο μειώνεται και η νεανική ανεργία!

Επιπρόσθετα, η πορεία προς την 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι μακράν η 
πιο ελκυστική διαδρομή για την είσοδο στην 
αγορά εργασίας, τουλάχιστον τα τελευταία 
δέκα χρόνια. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά και του Νότου, 
το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει σταθερά 
υψηλότερο από αυτό της δευτεροβάθμιας, αν 
και από το 2008, αρχίζει μια σχετική πτώση, η 
οποία όμως είναι μικρότερη από αυτή που κα-
ταγράφεται για τους απόφοιτους της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 9
Απασχόληση (%) κατά επίπεδο εκπαίδευσης σε Γερμανία (Γ) και Ελλάδα (Ε), 2002-2012

Επίπεδα Χώρες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε π ί π ε δ ο 
0-2 (πρωτο-
βάθμια έως 
χαμηλή δευ-
τεροβάθμια 
εκπαίδευση)

Γ 51,9 51,2 49,2 51,9 54,1 55,0 55,9 55,7 56,0 57,3 57,7

Ε 57,5 58,8 57,0 57,9 59,6 60,2 60,4 59,8 57,9 53,6 48,2

Επίπεδο 3-4 
( α ν ώ τ ε ρ η 
δευτεροβάθ-
μια εκπαί-
δευση) 

Γ 70,0 69,1 68,3 69,6 71,4 73,3 74,2 74,1 74,9 76,3 76,7

Ε 60,9 61,6 63,6 63,2 63,3 63,3 63,8 62,8 61,0 56,7 51,8

Επίπεδο 5-6 
(τριτοβάθ-
μια εκπαί-
δευση)

Γ 83,1 83,0 82,6 82,8 84,2 85,4 85,7 86,3 86,7 87,6 87,6

Ε 80,7 81,1 81,2 81,0 82,2 81,9 82,1 81,6 78,9 74,1 70,3

Πηγή : EUROSTAT, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
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Πίνακας 9 

Απασχόληση (%) κατά επίπεδο εκπαίδευσης σε Γερμανία (Γ) και Ελλάδα (Ε), 
2002-2012 

Επίπεδα Χώρες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Επίπεδο 0-2 
(πρωτοβάθμια 
έως χαμηλή 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) 

Γ 51,9 51,2 49,2 51,9 54,1 55,0 55,9 55,7 56,0 57,3 57,7 

Ε 57,5 58,8 57,0 57,9 59,6 60,2 60,4 59,8 57,9 53,6 48,2 

Επίπεδο 3-4 
(ανώτερη 

Γ 70,0 69,1 68,3 69,6 71,4 73,3 74,2 74,1 74,9 76,3 76,7 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρ-
χει γραμμική σχέση μεταξύ χαμηλού ποσοστού 
νεανικής ανεργίας και υψηλού ποσοστού νέων 
στην επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση. Στη 
δε Γερμανία, η οποία αποτελεί και το ευρωπαϊκό 
πρότυπο για την επιτυχή εφαρμογή του δυϊκού 
συστήματος και της σύνδεσης της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, συμ-
βαίνει ακριβώς το αντίθετο: δηλαδή όσο μειώ-
νεται η συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαί-
δευση, τόσο μειώνεται και η νεανική ανεργία!

Επιπρόσθετα, η πορεία προς την 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι μακράν η 
πιο ελκυστική διαδρομή για την είσοδο στην 
αγορά εργασίας, τουλάχιστον τα τελευταία 
δέκα χρόνια. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά και του Νότου, 
το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει σταθερά 
υψηλότερο από αυτό της δευτεροβάθμιας, αν 
και από το 2008, αρχίζει μια σχετική πτώση, η 
οποία όμως είναι μικρότερη από αυτή που κα-
ταγράφεται για τους απόφοιτους της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 9
Απασχόληση (%) κατά επίπεδο εκπαίδευσης σε Γερμανία (Γ) και Ελλάδα (Ε), 2002-2012

Επίπεδα Χώρες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ε π ί π ε δ ο 
0-2 (πρωτο-
βάθμια έως 
χαμηλή δευ-
τεροβάθμια 
εκπαίδευση)

Γ 51,9 51,2 49,2 51,9 54,1 55,0 55,9 55,7 56,0 57,3 57,7

Ε 57,5 58,8 57,0 57,9 59,6 60,2 60,4 59,8 57,9 53,6 48,2

Επίπεδο 3-4 
( α ν ώ τ ε ρ η 
δευτεροβάθ-
μια εκπαί-
δευση) 

Γ 70,0 69,1 68,3 69,6 71,4 73,3 74,2 74,1 74,9 76,3 76,7

Ε 60,9 61,6 63,6 63,2 63,3 63,3 63,8 62,8 61,0 56,7 51,8

Επίπεδο 5-6 
(τριτοβάθ-
μια εκπαί-
δευση)

Γ 83,1 83,0 82,6 82,8 84,2 85,4 85,7 86,3 86,7 87,6 87,6

Ε 80,7 81,1 81,2 81,0 82,2 81,9 82,1 81,6 78,9 74,1 70,3

Πηγή : EUROSTAT, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
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 Πίνακας 10
Ανεργία ( %) ανάλογα με επίπεδο εκπαίδευσης σε Γερμανία (Γ) και Ελλάδα (Ε), (2002-2012)
Επίπεδα Χώρες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Επίπεδο 
0-2 (από 
πρωτοβάθμια 
έως χαμηλή 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

Γ 15,0 17,7 20,0 20,1 19,8 18,0 16,5 16,7 15,9 13,9 12,8

Ε 7,4 6,9 8,4 8,3 7,2 7,0 6,8 8,8 11,8 17,0 25,1

Επίπεδο 3-4 
(ανώτερη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) 

Γ 8,7 10,0 11,0 11,0 9,9 8,3 7,2 7,5 6,9 5,8 5,3

Ε 9,9 9,4 9,7 9,5 8,8 8,2 7,3 9,2 12,6 17,7 24,4

Επίπεδο 5-6 
(τριτοβάθμια 
εκπαίδευση)

Γ 4,3 5,0 5,4 5,5 4,8 3,8 3,3 3,4 3,1 2,4 2,4

Ε 6,6 6,1 6,9 7,0 6,3 6,0 5,6 6,6 8,7 12,8 17,0

Πηγή: EUROSTAT, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

2.5  Επαγγελματική εκπαίδευση και 
σχολική διαρροή 

Η ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική 
εκπαίδευση θεωρείται συχνά, όπως τονίσθηκε 
παραπάνω, ως διέξοδος για τους «αδύναμους» 
μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να στραφούν σε 
πιο πρακτική παιδεία και να αποκτήσουν μια 
επαγγελματική εξειδίκευση, ένα «επαγγελμα-
τικό δικαίωμα», για την ένταξή τους στην αγο-

ρά εργασίας. Για πολλούς λοιπόν η επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, λειτουργεί ως «ανάχωμα» 
στην εγκατάλειψη του σχολείου, στη «σχολική 
διαρροή» νέων που έχουν ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Δημιουργείται, βέ-
βαια, εδώ το ερώτημα, κατά πόσο η σημαντική 
μείωση των μαθητών στο επαγγελματικό λύ-
κειο στην Ελλάδα αύξησε τη σχολική διαρροή 
ή αν τελικά υπήρξε στροφή των μαθητών στα 
γενικά Λύκεια.

Πίνακας 11
Συμμετοχή (%) στην τεχνική & επαγγελματική εκπαίδευση &

σχολική διαρροή (%), στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες –μέλη της Ε.Ε., 2002-2011
ΧΩΡΕΣ % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΕΛΛΑΔΑ 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

40,0 36,0 34,0 36,0 33,9 31,7 30,9 … 30,7 31,7

Σχολικής 
διαρροής 16,5 16,0 14,7 13,6 15,5 14,6 14,8 14,5 13,7 13,1

Γερμανία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

63,0 62,2 61,2 60,3 59,4 57,4 57,5 53,2 51,5 48,6

Σχολικής 
διαρροής 12,5 12,8 12,1 13,5 13,7 12,5 11,8 11,1 11,9 11,7

Ισπανία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

38,0 37,2 38,7 42,6 42,5 43,4 43,8 42,9 44,6 45,3

Σχολικής 
διαρροής 30,7 31,6 32,0 30,8 30,5 31,0 31,9 31,2 28,4 26,5

Αυστρία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

72,3 71,8 78,6 78,5 77,9 77,3 77,1 77,3 76,8 76,1

Σχολικής 
διαρροής 9,5 9,0 9,5 9,1 9,8 10,7 10,1 8,7 8,3 8,3

Πορτογαλία 

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

28,8 8,8 28,5 31,0 31,5 31,6 30,7 38,4 38,8 42,4

Σχολικής 
διαρροής 45,0 41,2 39,4 38,8 39,1 36,9 35,4 31,2 28,7 23,2

Ηνωμένο 
Βασίλειο

Νέων στην 
επ/κή 
εκπαίδευση

72,1 69,2 71,5 72,2 41,7 41,4 31,4 30,5 32,1 36,0

Σχολικής 
διαρροής 17,6 .. 12,1 11,6 11,3 16,6 17,0 15,7 14,9 15,0

Πηγή: EUROSTAT, Εκπαίδευση & Κατάρτιση
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Στον πίνακα 11 αποτυπώνονται τα ποσοστά 
της σχολικής διαρροής παράλληλα με τα ποσο-
στά των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθ-
μια επαγγελματική εκπαίδευση. Σημειώνεται 
εδώ ότι το ποσοστό της σχολικής διαρροής 
αφορά άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών που εγκα-
τέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτι-
ση, έχουν ως υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης που αντιστοιχεί στο ISCED 0, 1, 2 
ή 3c (1η τάξη Λυκείου) και απαντούν ότι τις τε-
λευταίες 4 εβδομάδες δεν έχουν λάβει κανενός 
είδους εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

Από τη σύγκριση των δύο ποσοστών διαπι-
στώνεται ότι, στην Ελλάδα, μεταξύ 2002-2011 

μειώνεται αργά αλλά σταθερά η σχολική διαρ-
ροή, με εξαίρεση τη χρονιά 2006-2007, ενώ 
παράλληλα μειώνεται με μεγαλύτερη ένταση 
και το ποσοστό των μαθητών στην επαγγελμα-
τική εκπαίδευση. Από την άλλη, αυξάνεται το 
ποσοστό των μαθητών στα γενικά λύκεια. Από 
ό,τι φαίνεται λοιπόν, η μείωση της σχολικής 
διαρροής στο διάστημα αυτό, επήλθε με την 
αύξηση της προσβασιμότητας στο γενικό λύ-
κειο και όχι στο επαγγελματικό. Βέβαια είναι 
ενδιαφέρον να διερευνηθεί πώς εξελίσσονται 
τα ποσοστά αυτά, από το 2011 και μετά όπου 
υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση των οικονομι-
κών και κοινωνικών μεγεθών και συνθηκών.

Διάγραμμα 11
Συμμετοχή νέων(%) στην επαγγελματική εκπαίδευση και % σχολικής διαρροής, σε Ελλάδα και 

Γερμανία, 2002-2011.

Πηγή: EUROSTAT, Εκπαίδευση & Κατάρτιση
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Η αδυναμία κάλυψης, από τον οικογενειακό προϋπολογισμό της 

απαραίτητης, πλέον, εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών εκτός σχολικού 

πλαισίου, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, αλλά και να εισαχθούν σε «κάποιο» από τα ανώτερα και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οδηγεί αναπόφευκτα σε άλλες λιγότερο 

κοστοβόρες λύσεις, π.χ. επαγγελματική εκπαίδευση στην καλύτερη 

περίπτωση, εγκατάλειψη του σχολείου στη χειρότερη. Ο πρόσφατος νόμος 

4186/13, για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αυξάνοντας και μόνο τις «εξεταστικές διαδικασίες» και εισάγοντάς τες σε 

πρωϊμότερα στάδια της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργεί 

επιπλέον προσκόμματα στην ομαλή προσβασιμότητα και παραμονή των 

μαθητών στα γενικά λύκεια και τη γενική εκπαίδευση.   

Από τον πίνακα 9 διαπιστώνεται, επίσης, ότι τόσο στη Γερμανία όσο 

και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρείται παράλληλη μείωση της συμμετοχής 

στην επαγγελματική εκπαίδευση και της σχολικής διαρροής. Αντίθετα, σε 

Ισπανία και Πορτογαλία, που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σχολικής 

διαρροής μεταξύ των Ε.Ε.-27, η αύξηση της συμμετοχής στην επαγγελματική 

Η αδυναμία κάλυψης, από τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό της απαραίτητης, πλέον, εκ-
παιδευτικής υποστήριξης των μαθητών εκτός 
σχολικού πλαισίου, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν 
επιτυχώς την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, αλλά και να εισαχθούν σε «κάποιο» από 
τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, οδηγεί αναπόφευκτα σε άλλες λιγότερο 
κοστοβόρες λύσεις, π.χ. επαγγελματική εκπαί-
δευση στην καλύτερη περίπτωση, εγκατάλειψη 
του σχολείου στη χειρότερη. Ο πρόσφατος νό-
μος 4186/13, για την αναδιάρθρωση της δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης, αυξάνοντας και μόνο 
τις «εξεταστικές διαδικασίες» και εισάγοντάς 
τες σε πρωϊμότερα στάδια της ανώτερης δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργεί επιπλέ-
ον προσκόμματα στην ομαλή προσβασιμότητα 
και παραμονή των μαθητών στα γενικά λύκεια 
και τη γενική εκπαίδευση.  

Από τον πίνακα 11 διαπιστώνεται, επίσης, 
ότι τόσο στη Γερμανία όσο και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, παρατηρείται παράλληλη μείωση 
της συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαί-
δευση και της σχολικής διαρροής. Αντίθετα, σε 
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Ισπανία και Πορτογαλία, που έχουν τα υψηλό-
τερα ποσοστά σχολικής διαρροής μεταξύ των 
Ε.Ε.-27, η αύξηση της συμμετοχής στην επαγ-
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λείο.
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ποσοστού των ΝΕΕΤ, λόγω της διεύρυνσης της 
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πλεονέκτημα να μετατραπεί, μέσα σε λίγα χρό-

29 NEETs, Young people not in employment, education 
or training: Characteristics, costs and policy responses 
in Europe, (2012), European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 
Luxembourg: Publications Office of the European 
Union

30  Βλ. μελέτες Υπουργείου Παιδείας 2008 και 2011. 
31  Βλ. μελέτες Υπουργείου Παιδείας 2008 και 2011.

νια, σε μειονέκτημα, αφού θα αχρηστευθεί αν 
δεν «επικαιροποιηθεί»   με προγράμματα διά 
βίου μάθησης. 
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εταίρων 
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με την Απασχόληση) και πιο πρόσφατα το 
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Είναι αλήθεια, ότι ο πρόσφατος νόμος 
4186/2013 για τη ρύθμιση της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης, ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων μέσω των προτά-
σεων που καλούνται να υποβάλλουν για τις 
παρεχόμενες ειδικότητες που προσφέρονται 
στα επαγγελματικά λύκεια. Συγκεκριμένα 
αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δημό-
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κότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα 
με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες 
της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των 
Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. 
και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιμελητηρίων 
και των Επιστημονικών Ενώσεων και 
τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων 
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
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Παρόλα αυτά, δεν προσδιορίζεται πώς θα 
επιτευχθεί αυτό, μέσα από ποια διαδικασία, 
ποια θα είναι η συμμετοχή του κάθε εταίρου. 
Ερωτήματα που, τελικά, αφήνουν μετέωρο το 
βήμα της ουσιαστικής συμμετοχής τους, στην 
αλυσίδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Οπωσδήποτε, μια συστηματική 
συνεργασία δεν μπορεί να είναι το αποτέλε-
σμα μιας εσπευσμένης ρύθμισης.33 Απαιτεί ένα 
μακροχρόνιο, θεσμοθετημένο διάλογο μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου 
να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν καλύτερη 
εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτή-
των και εργασίας. Η επίτευξη του στόχου αυ-
τού, σ’ ένα οικονομικό και εργασιακό περιβάλ-
λον το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία όχι μόνο 
ριζικής αναδιάρθρωσης, αλλά και πρωτοφα-
νούς ύφεσης αποτελεί ένα πρόβλημα για δυνα-
τούς λύτες! 

2.7 Χρηματοδότηση της μαθητείας
Μία άλλη σημαντική παράμετρος η οποία 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμο-
γή του δυϊκού συστήματος στην Ελλάδα είναι 
και η χρηματοδότησή του. Στη Γερμανία, τόσο 
οι ρόλοι όσο και η οικονομική συνεισφορά του 
κάθε μέρους-εταίρου που συμμετέχει στο δυ-
ϊκό σύστημα εκπαίδευσης είναι καθορισμένη. 
Βάσει της συμφωνίας που υπάρχει, σημαντικό 
μέρος του κόστους της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης, όπως είναι η μισθοδοσία των μαθητευ-
όμενων, καλύπτεται από τις ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις στις οποίες εκπαιδεύονται. Αυτή η «δέ-
σμευση» είναι ταυτόχρονα και μία αναγνώριση 
από τον επιχειρηματικό κόσμο, ως προς το ότι 
η μαθητεία, η πρακτική άσκηση αποτελεί μια 
σημαντική επένδυση για την επιχείρησή τους. 

Σε πολλές χώρες και όχι μόνο στην Ελλάδα, 
το ερώτημα για το ποιος πληρώνει την εκπαί-
δευση και την κατάρτιση των μαθητευόμενων 
και εργαζομένων, αποτελεί, χρόνια τώρα, ση-
μείο τριβής, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Σε μια περίοδο όπου κυριαρχούν 
οι αρνητικοί δείκτες στην οικονομική εξέλιξη, 
όπως συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, οι επι-
χειρηματίες είναι, αφενός πολύ λιγότερο πρό-
θυμοι να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκη-
σης και αφετέρου, είναι κάθετα αρνητικοί στην 

32  Νόμος 4186/2013, Κεφ. Β’ άρθρο 8, σελ. 3116.
33  The Economist (2013). 

ανάληψη οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης. Οι 
εργοδότες δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν 
σε νέο ανθρώπινο δυναμικό, τουλάχιστον σε 
βαθμό που θα έχει, ουσιαστικές επιπτώσεις 
στη νεανική ανεργία, πόσο μάλλον να κατα-
βάλλουν και ένα μέρος του κόστους υλοποίη-
σης της μαθητείας. Έως σήμερα, η κάλυψη του 
κόστους της μαθητείας προέρχεται από κοινο-
τικά κονδύλια. Η πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
& Διά Βίου Μάθηση 2007−2013». Αλλά και η 
χρηματοδότηση του προγράμματος μαθητείας 
μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου που ξεκίνησε 
από αυτή την εκπαιδευτική χρονιά και το δι-
αχειρίζεται ο ΟΑΕΔ πραγματοποιείται μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & 
Διά Βίου Μάθηση».34

Ωστόσο, αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, όχι μόνο στο να δεσμευθούν οι επι-
χειρηματίες στην κατεύθυνση της συγχρημα-
τοδότησης, αλλά κυρίως στη βιωσιμότητα του 
εγχειρήματος και στην αναγνώριση του ρόλου 
της κατάρτισης για υγιή και αναπτυσσόμενη 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

2.8  Η έρευνα για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν μπο-
ρούν να αναζητήσουν βιώσιμες, προσαρμο-
σμένες στα ελληνικά δεδομένα λύσεις και δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία αν δεν 
υποστηρίζονται με συστηματική έρευνα και 
μελέτη των πολιτικών για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο σχεδιασμός και 
η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών απαι-
τούν συνεχή, πολύπλευρη και πολυπαραγο-
ντική έρευνα της αποτελεσματικότητας εφαρ-
μογής τους και τροφοδότηση των πολιτικών 
με στοιχεία και αποδείξεις. Αν οι ασκούμενες 
πολιτικές δεν υποστηρίζονται ερευνητικά μπο-
ρεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα και να 

34  Όλες οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε 
επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είτε σε 
ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, είτε σε μεταδευτερο-
βάθμιο επίπεδο (π.χ. ΙΕΚ, ΚΕΚ), είτε στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση συγχρηματοδοτούνται από  την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
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32  Νόμος 4186/2013, Κεφ. Β’ άρθρο 8, σελ. 3116.
33  The Economist (2013). 

ανάληψη οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης. Οι 
εργοδότες δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν 
σε νέο ανθρώπινο δυναμικό, τουλάχιστον σε 
βαθμό που θα έχει, ουσιαστικές επιπτώσεις 
στη νεανική ανεργία, πόσο μάλλον να κατα-
βάλλουν και ένα μέρος του κόστους υλοποίη-
σης της μαθητείας. Έως σήμερα, η κάλυψη του 
κόστους της μαθητείας προέρχεται από κοινο-
τικά κονδύλια. Η πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
& Διά Βίου Μάθηση 2007−2013». Αλλά και η 
χρηματοδότηση του προγράμματος μαθητείας 
μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου που ξεκίνησε 
από αυτή την εκπαιδευτική χρονιά και το δι-
αχειρίζεται ο ΟΑΕΔ πραγματοποιείται μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & 
Διά Βίου Μάθηση».34

Ωστόσο, αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, όχι μόνο στο να δεσμευθούν οι επι-
χειρηματίες στην κατεύθυνση της συγχρημα-
τοδότησης, αλλά κυρίως στη βιωσιμότητα του 
εγχειρήματος και στην αναγνώριση του ρόλου 
της κατάρτισης για υγιή και αναπτυσσόμενη 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

2.8  Η έρευνα για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν μπο-
ρούν να αναζητήσουν βιώσιμες, προσαρμο-
σμένες στα ελληνικά δεδομένα λύσεις και δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία αν δεν 
υποστηρίζονται με συστηματική έρευνα και 
μελέτη των πολιτικών για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο σχεδιασμός και 
η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών απαι-
τούν συνεχή, πολύπλευρη και πολυπαραγο-
ντική έρευνα της αποτελεσματικότητας εφαρ-
μογής τους και τροφοδότηση των πολιτικών 
με στοιχεία και αποδείξεις. Αν οι ασκούμενες 
πολιτικές δεν υποστηρίζονται ερευνητικά μπο-
ρεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα και να 

34  Όλες οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε 
επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είτε σε 
ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, είτε σε μεταδευτερο-
βάθμιο επίπεδο (π.χ. ΙΕΚ, ΚΕΚ), είτε στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση συγχρηματοδοτούνται από  την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
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κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τον 
επιθυμητό στόχο.

Σε αρκετές χώρες της Ε.Ε.-27, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα, η μελέτη της επαγγελ-
ματικής κατάρτισης δεν αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της χάραξης πολιτικής σε αυτό τον 
τομέα.35 Σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία 
υπάρχει μία καλά ανεπτυγμένη και θεσμοθε-
τημένη έρευνα για την επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση, βλέπε τη συνεισφορά 
του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για την ΕΕΚ, 
(BIBB)36 και ένα εθνικό δίκτυο ερευνητικών 
κέντρων που μελετά διαφορετικές πτυχές του 
συστήματος, υποστηρίζει τη καινοτομία και 
τη συνεχή βελτίωσή του. Το Ομοσπονδιακό 
Ινστιτούτο συμμετέχει μάλιστα ενεργά σε επί-
πεδο σχεδιασμού και προτάσεων στο δίκτυο 
των κοινωνικών εταίρων που αναπτύσσουν το 
δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες μελέτες που 
έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 
αποσπασματικές και εντάσσονται στις υποχρε-
ώσεις-παραδοτέα κοινοτικών προγραμμάτων. 
Αυτό έχει ως συνέπεια να αξιοποιούνται από 
ελάχιστα έως καθόλου από τις αρμόδιες αρχές, 
αφού δεν εντάσσονται σε ένα μόνιμο μηχανι-
σμό έρευνας, παρακολούθησης και μελέτης 
του τοπίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Η ανεπαρκής και αποσπασμα-
τική επιστημονική υποστήριξη επηρεάζει και 
την πορεία οποιασδήποτε προσπάθειας μεταρ-
ρύθμισης ή μερικής αλλαγής στον τομέα αυ-
τό.37 Για παράδειγμα, η εφαρμογή του δυϊκού 
συστήματος στην Ελλάδα, χωρίς την κατάλλη-
λη και συστηματική επιστημονική υποστήριξη 
αλλά και μελέτη των ιδιαιτεροτήτων που εμπε-
ριέχει η μεταφορά ενός συστήματος από ένα 
περιβάλλον σε ένα άλλο, μπορεί να οδηγήσει 
σε μοιραίες στρεβλώσεις και εν τέλει αποτυχία 
του. 

Βέβαια, σε αυτή την ενδυνάμωση της επι-
στημονικής υποστήριξης, πρέπει να συμβάλ-
λουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα της 
εκπαίδευσης κατάρτισης, από το Υπουργείο 
Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας με τους 
αρμόδιους φορείς τους (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ, ΕΙΕΑΔ), 

35  CEDEFOP (2011).
36 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Federal 

Institute for Vocational Education and Training (BIBB), 
http://www.bibb.de/en/65816.htm.

37  Ιωαννίδου και Σταύρου (2013).

έως τους κοινωνικούς εταίρους και συνδικαλι-
στικούς φορείς εργαζομένων και εργοδοτών. 

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση των παραπάνω οκτώ σημείων 

που τίθενται κατά τη διαδικασία υιοθέτησης 
του δυϊκού συστήματος, αναδεικνύει τις δυ-
σκολίες που έχει η πιστή αντιγραφή ενός μο-
ντέλου, που έχει αναπτυχθεί και πετύχει σε 
διαφορετικό από την Ελλάδα, κοινωνικό αλλά 
κυρίως οικονομικό περιβάλλον.

Οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την υιοθέτηση του δυϊκού συστή-
ματος είναι: 

η δομή και η ευρωστία της οικονομίας, 

η πολιτική συναίνεση, το ισχυρό θε- 
σμικό πλαίσιο, οι διευρυμένες και θε-
σμοθετημένες συνεργασίες από όλο το 
φάσμα των εμπλεκόμενων (κοινωνικοί 
εταίροι, δημόσιες αρχές),
η αυτοχρηματοδότηση του συστήμα- 
τος,
η γενικότερη κουλτούρα για την «επαγ- 
γελματική κατάρτιση» και η αναγνώρι-
σή της-αποδοχή από τον επιχειρηματι-
κό κόσμο, 
η εγκαθίδρυση μιας ισχυρής επιστημο- 
νικής υποστήριξης,
η συνεχής επικαιροποίηση και προσαρ- 
μογή των αντικειμένων και των προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης στις εξελίξεις 
της οικονομίας και εργασίας,  
η απορροφητικότητα των αποφοίτων  
του δυϊκού συστήματος σε εργασίες συ-
ναφείς με τις σπουδές τους,
η ενίσχυση της πρόσβασης και προώθη- 
σής τους σε δράσεις διά βίου μάθησης,
η διαδικασία πιστοποίησης των γνώσε- 
ων των αποφοίτων της μαθητείας και 
η αναγνώριση των επαγγελματικών δι-
καιωμάτων τους και 
το φαινόμενο της σχολικής διαρροής  
και των ΝΕΕΤ, (των νέων που είναι 
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης), το οποίο είναι περισσότερο 
συχνό σε αυτές τις κατηγορίες μαθη-
τών/τριών .

Όπως εξάλλου αναφέρθηκε σε παρουσία-
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12αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας  

Ολυμπία καμινιώτη
Διευθύντρια Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ

1  ΕΙΣαγωγή

Η Ελλάδα χαρακτηριζόταν πάντα από 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά για 
τους νέους, καθώς και από υψηλά 

ποσοστά ετεροαπασχόλησης. Η εκπαίδευση, 
κυρίως με τη μορφή των τυπικών προσόντων 
αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό στόχο 
ατόμων και οικογενειών, συνδεόμενη με την 
κοινωνική κινητικότητα και εν μέρει με την οι-
κονομική απόδοση της εκπαίδευσης με τη μορ-
φή των επαγγελματικών προοπτικών και των 
αντίστοιχων αμοιβών. Η έμφαση που δίνεται 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό 
με την έλλειψη επαρκών θέσεων για πτυχιού-
χους, εξηγεί - εν μέρει τουλάχιστον - τον υψηλό 
βαθμό ετεροαπασχόλησης στη χώρα. 

Στην περίοδο της κρίσης που ακόμα διανύ-
ουμε, οι επαγγελματικές προοπτικές περιορί-
στηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο 
μέρος του εργατικού δυναμικού να πλήττεται 
από ανεργία και ένα εξίσου υψηλό ποσοστό 
να αντιμετωπίζει ανασφάλεια σχετικά με τις 
επαγγελματικές του προοπτικές. Σε τέτοιες πε-
ριόδους σημαντικών αλλαγών στον εργασιακό 
χάρτη, όπως η σημερινή, διαπιστώνεται ίσως 
εντονότερα η σημασία της  συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας. Και ενώ ο λόγος για τον οποίο 
προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμβου-
λευτική σταδιοδρομίας είναι οι αυξανόμενες 
δυσκολίες ένταξης και εξέλιξης στην αγορά ερ-
γασίας, η ανάδειξη της χρησιμότητάς της μπο-
ρεί να φανεί όχι μόνο στα αποτελέσματα του 
επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και 
στις άλλες «βοηθητικές» υπηρεσίες-συνέργειες 
που παρέχει, με σημαντικότερες, σε ατομικό 
επίπεδο την αύξηση της αυτογνωσίας και σε 
κοινωνικό επίπεδο τη μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η συμβουλευτική σταδιοδρομί-
ας, όπως θα φανεί στη συνέχεια, ενισχύει τις 

προϋποθέσεις προσωπικής ανάπτυξης και κοι-
νωνικής ένταξης και για τον λόγο αυτό εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Η παρούσα περίοδος εκτός από περίοδος 
έντονων αλλαγών στα εργασιακά, λόγω της 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, χαρακτη-
ρίζεται επίσης από σημαντικές αλλαγές στους 
τομείς της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, 
που επηρεάζουν την οργάνωση της εθνικής και 
διεθνούς παραγωγής και διαμορφώνουν νέες 
«συνθήκες επιτυχίας» στην αγορά εργασίας. 
Ορισμένες δεξιότητες, όπως οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες, η δυνατότητα επίλυσης προβλημά-
των, η δεξιότητα στην ομαδική εργασία, κ.λπ. 
αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα χρήσιμες. Η ση-
μασία της γνώσης και της δυνατότητας διεύ-
ρυνσης των γνώσεων επισημαίνεται όχι μόνο 
σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό. 
Για παράδειγμα, ο «οργανισμός που μαθαίνει» 
(le�rning org�niz�tion) θεωρείται ότι ανταπο-le�rning org�niz�tion) θεωρείται ότι ανταπο- org�niz�tion) θεωρείται ότι ανταπο-org�niz�tion) θεωρείται ότι ανταπο-) θεωρείται ότι ανταπο-
κρίνεται αποτελεσματικότερα στις γρήγορα 
μεταβαλλόμενες σύγχρονες συνθήκες και ότι 
προάγει παράλληλα την ανάπτυξη των μελών 
του (Sensge 1990, G�rvin 1993). 

Οι εξελίξεις στα εργασιακά ζητήματα αλλά 
και στους λοιπούς τομείς αλλάζουν και τον 
τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη σταδιοδρομία 
συνολικότερα και επηρεάζουν τον ρόλο αλλά 
και την πρακτική της συμβουλευτικής σταδι-
οδρομίας. Ανεξαρτήτως των εξελίξεων αυτών, 
συμφωνία καταγράφεται σχετικώς με το ότι η 
επιλογή επαγγέλματος αποτελεί αποτέλεσμα 
μιας μακρόχρονης εξελικτικής πορείας που εί-
ναι σκόπιμο να βασίζεται στην ενδοσκόπηση 
(ποιοι είμαστε), σε πληροφόρηση για το πε-
ριβάλλον (ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 
αγοράς εργασίας) και της αποτελεσματικής 
σύνδεσης των ανωτέρω. Υπό αυτό το σκεπτικό, 
οι επαγγελματικές επιλογές και οι προσαρμο-
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γές αυτών αποτελούν μια συνεχή διαδικασία. 
Δηλαδή, η επαγγελματική επιλογή αποτελεί ου-
σιαστικά μια αναπτυξιακή διαδικασία (Super 
1990). Στην εξελικτική αυτή διαδικασία, ατο-
μικές και κοινωνικές μεταβλητές λαμβάνονται 
υπόψη στη διαμόρφωση των όποιων προτιμή-
σεων ή επιλογών.  

2 ΕννΟΙΟλΟγΙκΟΙ 
ΠΡΟΣδΙΟΡΙΣΜΟΙ

2.1 Συμβουλευτική
Η συμβουλευτική αποτελεί μια διαδικασία 

διαχείρισης διαφόρων μορφών προβλημά-
των μέσω της συζήτησης. Ο συμβουλευόμενος 
απευθύνεται στον σύμβουλο με κάποιο αίτημα 
και μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους ο 
συμβουλευόμενος ξεκαθαρίζει τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά του, μαθαίνει καλύτερα τον 
εαυτό του και βοηθιέται να ξεπεράσει τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει. Υπό αυτό το πρί-
σμα, η συμβουλευτική στοχεύει στη βελτίωση 
της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής 
(Μαλικιώση-Λοΐζου 2011). 

Παραδοσιακά η συμβουλευτική εντασσόταν 
σχεδόν αποκλειστικά στις κοινωνικές σχέσεις 
και όχι τις επαγγελματικές. Η συμβουλευτική 
μέσω επαγγελματιών έχει τις ρίζες της στην 
ατομικιστική παράδοση των δυτικών κοινω-
νιών. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως πολι-
τισμός συλλογικότητας (Nezlek et �l. 2008, 
Tri�ndis 1994). Βέβαια, η συλλογικότητα αυτή 
εξαντλείται συχνά στο οικογενειακό επίπεδο. 
Η συζήτηση προβλημάτων και αναζήτησης λύ-
σεων πραγματοποιείται στην Ελλάδα σε σημα-
ντικό βαθμό στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέ-
σεων αν και παρατηρείται τάση αύξησης της 
αναζήτησης συμβουλών από επαγγελματίες 
(Μαλικιώση- Λοΐζου 2011).

2.2 Συμβουλευτική επαγγελματικού 
προσανατολισμού - 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Το μοντέλο της επαγγελματικής συμβουλευ-
τικής βασίζεται στο έργο του ��rsons (1909), 
ο οποίος υπέδειξε τη σημασία τριών παραμέ-
τρων: της κατανόησης του εαυτού, της γνώσης 
για την αγορά εργασίας και των σχέσεων με-
ταξύ τους. Θεωρούσε ότι ο αποτελεσματικός 
επαγγελματικός προσανατολισμός στηρίζεται 

σε γνώσεις για τα πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματα του εαυτού και συγκεκριμένων κλά-
δων και επαγγελμάτων καθώς και του τρόπου 
με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν οι πλη-
ροφορίες για τον εαυτό και την αγορά εργασί-
ας. Οι εργασίες του ώθησαν προς τυπολογίες 
και επιστημονική μεθοδολογία στη συμβου-
λευτική σταδιοδρομίας. 

Η συμβουλευτική προσανατολισμού εστιά-
ζεται στην παροχή βοήθειας και στήριξης στα 
άτομα, ώστε:

Να διερευνούν τους παράγοντες που •	
συνθέτουν την προσωπικότητά τους, 
όπως τα ενδιαφέροντα, οι αξίες, οι ικα-
νότητες, οι δεξιότητες, κ.λπ. (αυτογνω-
σία).
Να αξιολογούν εκπαιδευτικές και επαγ-•	
γελματικές πληροφορίες, οι οποίες σχε-
τίζονται τόσο με τις ανάγκες και προτι-
μήσεις τους όσο και με τις προοπτικές 
της αγοράς εργασίας (πληροφόρηση).
Να λαμβάνουν αποφάσεις που αφο-•	
ρούν τον προσανατολισμό τους στον 
χώρο της εκπαίδευσης/ κατάρτισης και 
στην επιλογή του επαγγέλματος ή των 
επαγγελμάτων που τους ταιριάζουν 
(λήψη απόφασης).
Να πραγματοποιούν τα εκπαιδευτικά •	
και επαγγελματικά τους σχέδια (μετά-
βαση).

Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμ-
βάνει εύρος δραστηριοτήτων που διευκολύ-
νουν τον νέο ή τον ενήλικα να προσδιορίσει τις 
ικανότητες, τις αξίες, τα ενδιαφέροντά του, να 
του παράσχει πληροφορίες ώστε να διαχειρι-
στεί αποτελεσματικά τις προσωπικές διαδρο-
μές στην εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία, να 
λάβει σχετικές αποφάσεις και να βοηθηθεί 
στη μετάβαση από την εκπαίδευση/κατάρτιση 
στην απασχόληση ή από άλλη θέση στην αγορά 
εργασίας στην απασχόληση. Η επαγγελματική 
συμβουλευτική δεν αφορά μόνο τη διευκόλυν-
ση στην εύρεση επαγγέλματος αλλά και την 
παροχή δεξιοτήτων χρήσιμων στη διαχείριση 
καριέρας (�ECD, 2003).

Σημαντικό κομμάτι της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας αφορά τη γνώση του εαυτού ή 
καλύτερα των διαφόρων πλευρών του εαυτού 
και η αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής στο 
επαγγελματικό πεδίο. Με τη συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας επιδιώκεται να ανακαλύψει και 
να ιεραρχήσει ο συμβουλευόμενος τις επαγγελ-
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αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού                                             
και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

ματικές προτιμήσεις του, τις επαγγελματικές 
του αξίες, τις δεξιότητες και ικανότητές του, 
όπως και τυχόν ελλείψεις αυτών, καθώς και να 
μάθει για άλλα χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητάς του, που εμποδίζουν ή διευκολύνουν 
την επαγγελματική του πορεία. 

Οι επαγγελματικές προτιμήσεις συνδέονται 
με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
του ατόμου. Κατά τον Holl�nd (1985) οι επαγ-Holl�nd (1985) οι επαγ- (1985) οι επαγ-
γελματικές προτιμήσεις συνδέονται με έξι δια-
φορετικούς τύπους προσωπικότητας, οι οποίοι 
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα 
εργασίας. Διακρίνει τους εξής τύπους προσω-
πικότητας: κοινωνικό, πρακτικό (ρεαλιστι-
κό), ερευνητικό (διανοητικό), επιχειρηματικό, 
καλλιτεχνικό και οργανωτικό-διοικητικό. Για 
παράδειγμα, ο καλλιτεχνικός τύπος προσωπι-
κότητας χαρακτηρίζεται από εκφραστικότητα, 
πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, ανεξαρτησία 
και ελεύθερη σκέψη. του αρέσει να ασχολεί-
ται με πρωτότυπες, αυθεντικές, δημιουργικές 
δραστηριότητες. του ταιριάζουν αντικείμενα 
εργασίας που προϋποθέτουν φαντασία, πρω-
τοτυπία, έκφραση με το σώμα, την ύλη και το 
πνεύμα. Ορισμένα επαγγέλματα που ταιριά-
ζουν στον καλλιτεχνικό τύπο προσωπικότητας 
είναι τα εξής: ζωγράφος, φωτογράφος, διακο-
σμητής1. Ο κάθε άνθρωπος έχει στοιχεία από 
όλους τους τύπους προσωπικότητας. Το ζητού-
μενο είναι, κατά τον Holl�nd, η διερεύνηση του 
βαθμού στον οποίο ο κάθε άνθρωπος εμφανίζει 
στοιχεία από τους διάφορους τύπους προσωπι-
κότητας, κάτι που μας ενημερώνει για τις επαγ-
γελματικές του προτιμήσεις και μας παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό του συγκεκριμένου ατόμου. 

Βέβαια, οι επαγγελματικές προτιμήσεις δεν 
αποτελούν το μοναδικό στοιχείο ζητούμενης 
πληροφόρησης στη διαδικασία της συμβουλευ-
τικής σταδιοδρομίας. Ο βαθμός αυτοεκτίμησης 
του συμβουλευόμενου σε διάφορους τομείς 
είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικός. Η αυτο-
εικόνα/αυτοπεποίθηση επηρεάζεται από διά-
φορες παραμέτρους. Η αντίληψη του ατόμου 
ως καλού, μέτριου ή κακού παίζουν ρόλο στη 
διαμόρφωση κινήτρων και στη συμπεριφορά. 

1 Τα επαγγέλματα αυτά ταιριάζουν σε άτομα που ο κυ-
ρίαρχος τύπος προσωπικότητας είναι ο καλλιτεχνικός. 
Απαιτούνται βέβαια και άλλες πληροφορίες για πλη-
ρέστερη εκτίμηση. Στοιχεία του καλλιτεχνικού τύπου 
προσωπικότητας είναι σημαντικά και σε άλλα επαγγέλ-
ματα, τα οποία δεν ανήκουν απαραίτητα στα καθαυτά 
καλλιτεχνικά επαγγέλματα.

Επηρεάζουν και την εικόνα του μελλοντικού 
εαυτού και τις επιλογές καθαυτές, κατασκευ-
άζοντας «μελλοντικούς εαυτούς» σύμφωνα με 
τα υπάρχοντα βιώματα. Η θετική εικόνα εαυ-
τού αποτελεί κινητήρια δύναμη ενώ η αρνητι-
κή δημιουργεί φραγμούς. Ο σύμβουλος είναι 
αναγκαίο να λάβει τα στοιχεία αυτά υπόψη 
είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο και ει-
δικά όταν πρόκειται για αρνητικές κοινωνικές 
ταυτότητες και υποτιμημένες –στιγματισμένες 
ομάδες (Χρυσοχόου 2007). Η αυτοαντίληψη 
γενικά αποτελεί τον στυλοβάτη της προσωπι-
κής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας (Amundson et �l. 
2008) και για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικής 
σημασίας για τη διαδικασία της συμβουλευτι-
κής σταδιοδρομίας. 

Οι επαγγελματικές αξίες συνίστανται σε 
αυτά που προσδοκά ο συμβουλευόμενος από 
την επαγγελματική του δραστηριότητα. Εκείνο 
που έχει σημασία είναι να ιεραρχηθούν διά-
φορες αξίες όπως η δημιουργικότητα, το είδος 
των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργα-
σίας, οι οικονομικές απολαβές, το γόητρο, το 
περιβάλλον εργασίας, η ποικιλία δραστηριο-
τήτων, η ανεξαρτησία, η θέση στην ιεραρχία, 
ο αλτρουισμός κ.ά. ώστε να διαφανεί το επάγ-
γελμα και το περιβάλλον που ταιριάζει καλύτε-
ρα στον συμβουλευόμενο. 

Για να επιτύχει τους σκοπούς του, η συμ-
βουλευτική σταδιοδρομίας είναι αναγκαίο να 
στηρίζεται σε ορισμένες αρχές, μεταξύ των 
οποίων σημαντική θέση έχουν οι ακόλουθες: 
η εμπιστευτικότητα, η προσωπική ανάπτυξη-
ενδυνάμωση του συμβουλευόμενου, η αμερο-
ληψία, η ενεργός συμμετοχή του συμβουλευό-
μενου, η ολιστική προσέγγιση, οι ίσες ευκαιρί-
ες. Η εμπιστευτικότητα αποτελεί απαραίτητη 
αρχή κάθε επαγγελματικής συμβουλευτικής 
διαδικασίας, που διευκολύνει την παροχή των 
απαραίτητων πληροφοριών από τον συμβου-
λευόμενο προς τον σύμβουλο και την εξασφά-
λιση ότι οι πληροφορίες αυτές παραμένουν 
απόρρητες2. Η προσωπική ανάπτυξη του συμ-
βουλευόμενου είναι μια αρχή που διέπει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ συμβούλου και συμβου-
λευόμενου. Η αμεροληψία – στον βαθμό που εί-
ναι εφικτό - είναι ζητούμενο, με την έννοια ότι ο 
σύμβουλος δεν θα πρέπει να προωθεί τις δικές 

2 Η εμπιστευτικότητα ισχύει βέβαια από την πλευρά του 
συμβούλου μόνο. Ο συμβουλευόμενος μπορεί να συζη-
τήσει και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες της συμβου-
λευτικής με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο. 



238

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

του προτιμήσεις στη διαμόρφωση της άποψης 
του συμβουλευόμενου αλλά να τον βοηθά να 
αποφασίσει ο ίδιος. Στην πράξη είναι αδύνατο 
η κοινωνική αλληλεπίδραση να χαρακτηριστεί 
ως πλήρως αμερόληπτη. Η ενεργός συμμετοχή 
του συμβουλευόμενου είναι απαραίτητη τόσο 
για το ίδιο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας όσο και για τη 
διαδικασία της συμβουλευτικής γενικότερα. Η 
ολιστική ή συστημική προσέγγιση απαιτεί την 
αξιοποίηση διαφόρων πληροφοριών για τη δι-
αμόρφωση της συμβουλευτικής διαδικασίας 
και γενικότερα την προσέγγιση του ατόμου όχι 
αποκλειστικά ως μαθητή, ανέργου ή εργαζόμε-
νου αλλά ως ενός ατόμου-μέλους σε διάφορα 
συστήματα (οικογενειακό, πολιτισμικό, κ.λπ.) 
και η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών σε 
όλα τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασί-
ας. Οι ίσες ευκαιρίες είναι μια αρχή που πρέπει 
να διέπει την παροχή επαγγελματικής συμβου-
λευτικής, κυρίως από δημόσιους φορείς, όχι 
μόνο με την έννοια της παροχής ίσων ευκαι-
ριών προς όλους αλλά και σε επίπεδο σχεδια-
σμού, με την έννοια της παροχής εστιασμένων 
υπηρεσιών όπου αυτές χρειάζονται και με τις 
αναγκαίες αναπροσαρμογές, ώστε οι υπηρεσί-
ες να είναι πράγματι προσβάσιμες σε όσους τις 
χρειάζονται. 

Η συμβουλευτική καριέρας είναι μια δυνα-
μική διαδικασία, μια αναπτυξιακή διαδικασία. 
Τα αποτελέσματά της βασίζονται στην εικόνα 
μιας δεδομένης στιγμής, λαμβάνοντας υπόψη 
την πορεία του ατόμου μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
όμως τα αποτελέσματά της δεν είναι στατικά. 
Αφορούν τις δεδομένες συνθήκες μιας χρονι-
κής περιόδου. Στόχος της συμβουλευτικής στα-
διοδρομίας είναι συχνά η βελτίωση κάποιων 
στοιχείων που επηρεάζουν την επαγγελματική 
ένταξη και εξέλιξη. Συνεπώς, η συμβουλευτι-
κή καριέρας είναι δυναμική για δύο λόγους. 
Πρώτον, τα αποτελέσματά της μεταβάλλονται 
ανάλογα με τη χρονική στιγμή που πραγματο-
ποιείται. Δεύτερον, στοχεύει σε αυτή καθαυτή 
τη μεταβολή των δεδομένων του συμβουλευ-
όμενου, καθότι αποτελεί διαδικασία ενδυνά-
μωσης και ενεργοποίησης των υποκειμενικών 
αποθεμάτων δράσης και ικανοτήτων και των 
αδρανών προσωπικών και κοινωνικών πόρων. 

3 ΣυΜΒΟυλΕυΤΙκή 
ΣΤαδΙΟδΡΟΜΙαΣ καΙ 
ΕνΕΡγήΤΙκΕΣ ΠΟλΙΤΙκΕΣ 
αΠαΣχΟλήΣήΣ
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 

έθεσε από το 1997 τέσσερις πυλώνες: απασχο-
λησιμότητα, επιχειρηματικότητα, προσαρμο-
στικότητα, ίσες ευκαιρίες. Η Στρατηγική της 
Λισαβόνας μετακίνησε το επίκεντρο από τη 
μείωση της ανεργίας στην αύξηση της απα-
σχόλησης θέτοντας στόχους για τη συνολική 
απασχόληση 70%, 60% για τις γυναίκες, 50% 
για τα άτομα 55-64 ετών. Η στρατηγική της 
Ευρώπης 2020 (Europe�n Commission 2010) 
προωθεί την έξυπνη ανάπτυξη (ανάπτυξη της 
οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και στην 
καινοτομία), τη βιώσιμη ανάπτυξη (πράσινη 
οικονομία) και την κοινωνική συνοχή.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συμβάλ-
λει στην προώθηση των στόχων των πολιτι-
κών της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης. 
Συγκεκριμένα, λειτουργεί συνεργατικά στην 
επίτευξη των ακολούθων στόχων (Autor 2001, 
ΕΟΠΠΕΠ 2012):

Αποτελεσματική επένδυση στην 1 
εκπαίδευση/κατάρτιση. Ενισχύει 
τη συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης και ειδικότερα 
ενισχύει την ενεργό, άρα και απο-
τελεσματικότερη συμμετοχή στις 
δράσεις αυτές.
Βελτιώνει την αποδοτικότητα της 2 
εργασίας, την παραμονή στην ερ-
γασία και μειώνει τον χρόνο αναζή-
τησης εργασίας.
Συμβάλλει στην επαγγελματική και 3 
γεωγραφική κινητικότητα.
Διευκολύνει την προσωπική ανά-4 
πτυξη μέσω της ανάπτυξης της αυ-
τογνωσίας και της συμμετοχής σε 
δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων.
Διευκολύνει την κοινωνική ένταξη 5 
στηρίζοντας την εκπαιδευτική, κοι-
νωνική και οικονομική ενσωμάτω-
ση όλων των ατόμων και ομάδων, 
μειώνοντας τυχόν φραγμούς που 
υφίστανται για συγκεκριμένες ομά-
δες.
Συμβάλλει στην οικονομική ανά-6 
πτυξη, ενισχύοντας τα ποσοστά 
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συμμετοχής στην εκπαίδευση/κα-
τάρτιση και στην αγορά εργασίας 
και βελτιώνοντας τις δεξιότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού και προω-
θώντας την κοινωνία της γνώσης.

Στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης, η συμβουλευτική σταδιοδρομί-
ας αποτελείται από 5 στάδια (Iss�cson Lee �nd 
Bro�n, 1997):

Εδραίωση της συμβουλευτικής σχέ-1 
σης

Διάγνωση2 
Στοχοθέτηση3 
Παρέμβαση4 
Αξιολόγηση5 

Ενώ στην περίπτωση της παροχής επαγγελ-
ματικών συμβουλών σταδιοδρομίας σε ιδιωτι-
κό επίπεδο ή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, τα 
στάδια της παρέμβασης και της αξιολόγησης 
μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στη συμ-
βουλευτική διαδικασία, στην περίπτωση της 
παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο 
πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, 
τα δύο αυτά στάδια είναι απολύτως απαραίτη-
τα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, το ζητούμενο δεν είναι 
απλώς η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της δι-
ευκόλυνσης της μετάβασης, αλλά και η μετά-
βαση αυτή καθαυτή.

Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σταδιοδρομίας είναι απαραίτητο να λαμβάνο-
νται υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας στό-
χου. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις συμβου-
λευτικής προς τους ανέργους πρέπει να λάβουν 
υπόψη τις ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργί-
ας. Διαφορετικά η παροχή της συμβουλευτικής 
αυτής υπηρεσίας προς τη συγκεκριμένη ομά-
δα στόχου ενδέχεται να είναι χάσιμο χρόνου 
(Finem�n, 1983). Οι άνεργοι συμμετέχουν σε 
διαδικασίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας φέ-
ροντας στη διαδικασία τις εμπειρίες, τις προσ-
δοκίες, τις ανησυχίες τους. Όλα αυτά τα στοι-
χεία αξιοποιούνται με στόχο την υπέρβαση των 
εμποδίων που αντιμετωπίζει ο άνεργος, μέσω 
της πληροφόρησης και της ενίσχυσης των δυ-
νατών του σημείων. Για τον προσδιορισμό της 
κατάλληλης εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, του 
κατάλληλου επαγγέλματος και άλλων αποφάσε-
ων είναι αναγκαία η υπερπήδηση τυχόν προσω-
πικών και κοινωνικών φραγμών που συνδέονται 
με τις αποφάσεις αυτές. 

Στόχος της επαγγελματικής συμβουλευτικής 
πρέπει να είναι η μείωση της περιθωριοποίη-
σης όποια κι αν είναι τα αίτια αυτής. Μπορεί 
να αφορά την είσοδο στην αγορά εργασίας 
ομάδων όπως ΑΜΕΑ, μετανάστες, πρώην χρή-
στες ή φυλακισμένοι, τσιγγάνοι, κ.λπ. Αφορά 
όμως και την πορεία στην αγορά εργασίας, την 
αδυναμία εξέλιξης ορισμένων ομάδων παρά τα 
προσόντα τους, π.χ. γυναίκες σε θέσεις κύρους, 
ευθύνης ή υψηλότερης αμοιβής. Στόχος πρέπει 
να είναι η άμβλυνση αυτών των διακρίσεων. 
Η ύπαρξη στιγματισμένων (υποτιμημένων) 
κοινωνικών ταυτοτήτων δημιουργεί πρόσθε-
τα προβλήματα που αφορούν τόσο το άτομο 
όσο την επιχείρηση. Οι υπάρχουσες ταυτότη-
τες μπορεί να συντηρούνται από την πλευρά 
των επιχειρήσεων με την ύπαρξη διαφόρων 
προκαταλήψεων για τις ικανότητες συγκεκρι-
μένων ομάδων αλλά και από τα ίδια τα άτομα 
που έχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
οικειοποιούμενα τις δεδομένες ταυτότητες και 
μειώνοντας τα κίνητρά τους για εξέλιξη στην 
αγορά εργασίας. 

4  φΟΡΕΙΣ ΕΠαγγΕλΜαΤΙκήΣ 
ΣυΜΒΟυλΕυΤΙκήΣ
Η επαγγελματική συμβουλευτική παρέχε-

ται κυρίως από φορείς εκπαίδευσης, φορείς 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ιδι-
ωτικούς φορείς που παρέχουν συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες. Παρέχεται επίσης από δήμους, 
ΜΚΟς και άλλους φορείς. Από την πλευρά της 
εκπαίδευσης, η συμβουλευτική σταδιοδρομί-
ας παρέχεται μέσω της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, των Κέντρων Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και των γραφεί-
ων διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Στους ανέργους 
υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
παρέχονται από τον ΟΑΕΔ. Η επιστημονική 
υποστήριξη και ο συντονισμός των δράσεων 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσα-
νατολισμού των Υπουργείων Παιδείας και 
Εργασίας έχει ανατεθεί στον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 

� ΟΑΕΔ σύμφωνα με το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ανέργων, 
με το οποίο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους νέ-
ους, πραγματοποιεί τις εξής δράσεις:

Εργαστήρια απόκτησης ικανοτήτων 1 
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αναζήτησης εργασίας. Τα εργαστή-
ρια στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ανέρ-
γων που σχετίζονται με την ανα-
ζήτηση εργασίας. Εστιάζουν στον 
αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης 
εργασίας και στη σύνταξη αποτελε-
σματικού βιογραφικού.
Παροχή ομαδικής συμβουλευτικής 2 
ανέργων/αναζητούντων εργασία. 
Οι ομάδες εστιάζουν σε διάφορα θέ-
ματα συμβουλευτικής σταδιοδρομί-
ας, όπως αναζήτηση εργασίας, ανά-
ληψη επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών, διαχείριση σταδιοδρομίας.
Εργαστήρια εξειδικευμένης 3 
επαγγελματικής πληροφόρησης. 
Παρέχεται εξειδικευμένη κλαδική 
πληροφόρηση.
Υποστηρικτικά εργαλεία και οδηγί-4 
ες αναζήτησης εργασίας μέσω της 
ιστοσελίδας ΟΑΕΔ. 

Στον σχεδιασμό των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και της 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, εν μέσω οικο-
νομικής κρίσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη τόσο η αυξημένη αναγκαιότητα για τις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, όσο και οι ιδιαίτερες 
ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην παρού-
σα περίοδο. Παράλληλα με τις επαγγελματικές 
αγωνίες, συχνά οι σύμβουλοι καλούνται να δι-
αχειριστούν και άλλες αγωνίες, είτε πρόκειται 
για περίοδο οικονομικής κρίσης είτε όχι. Ο 
στιγματισμός της ανεργίας, η απογοήτευση, η 
έλλειψη κινήτρων είναι μερικά από τα θέματα 
που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν. 

Η ανασφάλεια είναι μεγαλύτερη στις μετα-
βάσεις, συνεπώς και στις περιόδους που χαρα-
κτηρίζονται από υψηλότερη μεταβλητότητα 
και αβεβαιότητα όπως η παρούσα. H μετάβα-H μετάβα- μετάβα-
ση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία 
χαρακτηρίζεται προβληματική σε πολλές χώρες 
(Keep, 2011). Προβλήματα εντοπίζονται σχετι-Keep, 2011). Προβλήματα εντοπίζονται σχετι-, 2011). Προβλήματα εντοπίζονται σχετι-
κώς με την περιορισμένη πρόσβαση στην εκ-
παίδευση και την κατάρτιση, ανεπάρκεια «κα-
λών» θέσεων εργασίας, προβλήματα εξέλιξης, 
κλπ. Έχει υποστηριχθεί ότι οι μεταβάσεις είναι 
πιο δύσκολες σε χώρες όπου οι σπουδές δεν 
συνδυάζονται με μαθητεία ή πρακτική άσκηση 
(�ECD 2010α). Αντίθετα, σε χώρες στις οποίες 
συνδυάζονται οι σπουδές με εργασιακή εμπει-
ρία, πρακτική ή μαθητεία, οι μεταβάσεις είναι 

ευκολότερες και ασφαλέστερες (Hughes �nd 
Borbely-�ecze 2012). Στις μεταβάσεις ο ρόλος 
του επαγγελματικού προσανατολισμού και της 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας κρίνεται ιδιαί-
τερα χρήσιμος (�ECD 2010β). 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σταδιοδρομί-
ας είναι απαραίτητο να προσαρμόζονται στις 
ανάγκες του συμβουλευόμενου και όταν πρό-
κειται για ομάδες, στις ανάγκες της ομάδας, 
αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων των ομάδων 
αυτών. Διαφορετική είναι, για παράδειγμα, η 
προσέγγιση που ακολουθείται για άτομα που 
πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία, για 
άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλή-
ματα, πέραν της ανεργίας, όπως προβλήματα 
υγείας ή άλλες δυσκολίες ένταξης στην αγορά 
εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση των σχετικών πολιτικών.  

Έχει επίσης υποστηριχτεί η αναγκαιότητα 
της ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στη 
διαδικασία της συμβουλευτικής διότι οι γυναί-
κες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήμα-
τα κατά την είσοδο και την εξέλιξή τους στην 
αγορά εργασίας (Καντούρου και Λιάπη 2007). 
Η συνειδητοποίηση της κατανομής των κοινω-
νικών ρόλων μεταξύ των φύλων, η δημιουργία 
στερεοτύπων και ο τρόπος που επηρεάζουν τα 
στερεότυπα αυτά τα ίδια τα άτομα και τους ερ-
γοδότες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η ενσω-
μάτωση της οπτικής του φύλου στη διαδικασία 
συμβουλευτικής, θέτει ορισμένους ιδιαίτερους 
στόχους για τις γυναίκες, όπως την ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησης, την ιεράρχηση των επαγ-
γελματικών τους προτιμήσεων με βάση τις 
προσωπικές τους ανάγκες και όχι τα κοινωνι-
κά πρότυπα και παράλληλα θέτει αντίστοιχους 
στόχους και για τους άντρες καθώς και την 
εξοικείωσή τους με ρόλους φροντίδας.3

 

3 Καντούρου Μ. και Μ. Λιάπη, (2007), Κέντρο Γυναι-
κείων Μελετών και Ερευνών, Οδηγός επαγγελματι-
κής συμβουλευτικής με την έμφυλη διάσταση, Αθήνα: 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Σύνπραξις – Συνεργασία για 
την απασχόληση». http://diotim�.�izcom.com.gr/ig_
common/uplo�d/emfylos_odhgos.pdf
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5  ΤΡΟΠΟΙ ΕφαΡΜΟγήΣ 
ΤΟυ ΕΠαγγΕλΜαΤΙκΟυ 
ΠΡΟΣαναΤΟλΙΣΜΟυ καΙ 
ΤήΣ ΣυΜΒΟυλΕυΤΙκήΣ 
ΣΤαδΙΟδΡΟΜΙαΣ
Για τις ανάγκες της συμβουλευτικής στα-

διοδρομίας χρησιμοποιούνται ποικίλες προ-
σεγγίσεις και διάφορα «μεθοδολογικά εργα-
λεία». Μεταξύ αυτών ανήκουν η δομημένη 
συνέντευξη, σταθμισμένα ερωτηματολόγια για 
ενδιαφέροντα, αυτοεκτίμηση, παράγοντες που 
διευκολύνουν ή εμποδίζουν την επαγγελματι-
κή σταδιοδρομία, τεστ δεξιοτήτων, κινήτρων, 
τηλε-συμβουλευτική μέσω του διαδικτύου, με 
ή χωρίς σύμβουλο κ.λπ. Όλες οι προσεγγίσεις 
παρέχουν πληροφόρηση αλλά έχουν και ειδι-
κούς περιορισμούς που είναι χρήσιμο να λαμ-
βάνονται υπόψη. 

Παρότι υπάρχουν αρκετές διαφορές ανά-
μεσα στις χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις, 
υπάρχουν και κοινά σημεία, όπως η δημιουρ-
γία και η σημασία της σχέσης που δημιουργεί-
ται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου 
(Κοσμίδου-H�rdy και Γαλανουδάκη-Ράπτη 
1996). Οι διαφορετικές προσεγγίσεις συνδέο-
νται με τη θεωρητική προσέγγιση του συμβού-
λου και τα χαρακτηριστικά της συμβουλευτικής 
διαδικασίας (δηλαδή αν πρόκειται για ατομική 
ή ομαδική, πόσος διαθέσιμος χρόνος και πόροι 
υπάρχουν, κ.λπ.). Θα εξετάσουμε στη συνέχεια 
τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 
στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομί-
ας.  

Η διαφορική ψυχολογία ή οι θεωρίες ατο-
μικών διαφορών βασίζονται στο σκεπτικό των 
ατομικών διαφορών σε επίπεδο προσωπικότη-
τας και επαγγελματικού περιβάλλοντος και στη 
συμβουλευτική ως διαδικασίας σύζευξης μετα-
ξύ των δύο. Με τη σύζευξη αυτή πετυχαίνεται 
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και της 
προσωπικής ευτυχίας. Η θεωρία του Holl�nd 
κατέχει δεσπόζουσα θέση σε αυτή την προσέγ-
γιση (1992, 1994). 

Οι αναπτυξιακές θεωρίες υποστηρίζουν 
ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται/αναπτύσσεται σε 
στάδια, ακολουθώντας μια πορεία αυξάνουσας 
ωριμότητας. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, η 
αντίληψη του εαυτού αλλάζει με τις εμπειρίες. 
Άρα η συμβουλευτική έχει διά βίου προοπτική. 
Οι επιλογές καθορίζονται από τη διαρκώς εξε-
λισσόμενη αυτοαντίληψη. Η θεωρία του Super 

αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αναπτυ-
ξιακής θεωρίας για τη συμβουλευτική σταδιο-
δρομίας.

Το μοντέλο δομής κοινωνικών παραγόντων 
του Roberts κριτικάρει τις αναπτυξιακές θε-Roberts κριτικάρει τις αναπτυξιακές θε- κριτικάρει τις αναπτυξιακές θε-
ωρίες, υποστηρίζοντας ότι κοινωνικοί παρά-
γοντες περιορίζουν τις επιλογές των ατόμων. 
Συγκεκριμένα, οι επιλογές επηρεάζονται από 
το οικογενειακό, το φιλικό, το σχολικό περι-
βάλλον και τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά 
και παράγοντες όπως η εθνικότητα και το φύλο 
(Roberts 1968).

Σύμφωνα με τις θεωρίες κοινωνικής μά-
θησης, οι προτιμήσεις και οι επιλογές είναι 
αποτέλεσμα κοινωνικής μάθησης. Οι θεωρί-
ες αυτές, επηρεασμένες από τη θεωρία του 
B�ndur�, υποστηρίζουν ότι οι επαγγελματικές 
επιλογές αποτελούν το αποτέλεσμα κοινωνικής 
μάθησης που προκύπτει ως αλληλεπίδραση 
ατομικών (γενετικών) παραγόντων και κοινω-
νικών χαρακτηριστικών (Krumboltz et �l. 1976,  
Mitchell �nd Krumboltz 1996). Σημειώνεται η 
ανάγκη για επένδυση στη μάθηση δεξιοτήτων 
για τη διαχείριση του απρόοπτου, που αποτε-
λεί τον κανόνα στις σημερινές μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, με ειδικές δεξιότητες διαχείρισης 
της σταδιοδρομίας: περιέργεια για την ανακά-
λυψη νέων  μαθησιακών εμπειριών, επιμονή 
στην επίτευξη των στόχων, ευελιξία, αισιοδο-
ξία, ανάληψη ρίσκου (Krumboltz 2011).

Η αφηγηματική προσέγγιση έχει επίσης 
αξιοποιηθεί στη συμβουλευτική σταδιοδρομί-
ας. Αποτελεί μια πιο χρονοβόρα διαδικασία. 
Ο συμβουλευόμενος καλείται να αφηγηθεί 
την ιστορία του για θέματα σταδιοδρομίας. Η 
αφήγηση αυτή θεωρείται μια συγκατασκευή 
(co-construction) του ιδίου και άλλων εμπλε-co-construction) του ιδίου και άλλων εμπλε--construction) του ιδίου και άλλων εμπλε-construction) του ιδίου και άλλων εμπλε-) του ιδίου και άλλων εμπλε-
κομένων. Η ιστορία του αποδομείται  (decon-decon-
struction) ώστε να αποκαλυφθούν-αναλυθούν 
σημαντικά σημεία αυτής και στη συνέχεια επα-
ναδομείται (reconstruction) έχοντας πετύχει 
υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και λειτουρ-
γικότητας. Με τον τρόπο αυτό εξετάζονται και 
αξιοποιούνται διάφορες οπτικές-ερμηνείες και 
χτίζεται μια νέα προοπτική Brott (2011). 

� S�vick�s χρησιμοποιεί την αφηγηματική 
θεωρία σε συνδυασμό με την κονστρουκτιβι-
στική προσέγγιση για να βοηθήσει τον συμ-
βουλευόμενο να βρει την κατάλληλη καριέρα. 
Υποστηρίζει ότι τα άτομα κάνουν επιλογές εκ-
φράζοντας τις ιδιαιτερότητες και την αυτοαντί-
ληψή τους που διαμορφώνεται από τις εμπειρί-
ες τους και τους στόχους τους στο πλαίσιο της 
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κοινωνικής ζωής. Οι κοινωνικές αξίες επηρεά-
ζουν τη διεργασία αυτή. Στην προσέγγιση αυτή 
χρησιμοποιούνται αφηγήσεις για σημαντικές 
πτυχές της ζωής του ατόμου ώστε να προσδι-
οριστεί το επάγγελμα που νοηματοδοτεί την 
ύπαρξή του (S�vick�s 2005). 

Σύμφωνα με τη θεωρία των συστημάτων 
(��tton �nd McM�hon 2006, McM�hon �nd 
W�tson 2012) που συνδυάζεται με την αφηγη- 2012) που συνδυάζεται με την αφηγη-
ματική θεωρία, τα άτομα επηρεάζονται στην 
επιλογή σταδιοδρομίας από αλληλεπικαλυπτό-
μενα συστήματα επιρροής. Χρησιμοποιώντας 
την αφήγηση εντοπίζουν τις επιρροές, τις ση-
μασιοδοτούν και τις χρησιμοποιούν για τη δό-
μηση της σταδιοδρομίας. Κατά τη θεωρία συ-
στημάτων, η ολιστική αντιμετώπιση του ατό-
μου είναι σημαντική στην επαγγελματική συμ-
βουλευτική, καθώς η επίδραση των διαφόρων 
υποσυστημάτων στο άτομο δεν είναι δυνατόν 
να απομονωθεί και να εξεταστεί ανεξάρτητα 
(��tton �nd McM�hon 2006).

Οι νεωτεριστικές προσεγγίσεις (αφηγημα-
τική, θεωρία συστημάτων, κοινωνικός κον-
στρουκτιβισμός) αντιμετωπίζουν ολιστικά τον 
συμβουλευόμενο, αναδεικνύοντας τη σημασία 
αξιοποίησης των νοηματοδοτήσεων και των 
πολλαπλών υποκειμενικών πραγματικοτήτων 
που παρουσιάζονται μέσα από τις αφηγήσεις. 
Και πολλαπλές πραγματικότητες σημαίνει και 
πολλαπλές προοπτικές, οπότε το πλέγμα των 
διαφαινόμενων προοπτικών αξιοποιείται στη 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας  (K�liris �nd 
Kriv�s 2013).

�ι σημασιοδοτήσεις, οι αφηγήσεις και η 
εμπλοκή του συμβουλευόμενου είναι χαρακτη-
ριστικά των μετανεωτερικών προσεγγίσεων 
στη θεωρία και την πράξη της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας. Οι σημασιοδοτήσεις του συμ-
βουλευόμενου χρησιμοποιούνται ως εργαλεία 
της ανάπτυξής του και κατανόησης των πτυ-
χών της δράσης του. Οι αφηγήσεις δεν αντα-
νακλούν απλώς την πραγματικότητα αλλά τη 
δημιουργούν καθώς τα άτομα προσπαθούν να 
δώσουν νόημα στις εμπειρίες τους. Ο συμβου-
λευόμενος συμμετέχει σε ένα αναστοχαστικό 
«παιχνίδι» αναζήτησης με στόχο μια πιο ικα-
νοποιητική ταυτότητα ζωής και σταδιοδρομίας 
(Κρίβας 2011). Οι πτυχές της σταδιοδρομίας 
γίνονται αντιληπτές ως κοινωνικές κατασκευ-
ές, οι οποίες εμπεριέχουν την ατομική σημα-
σιοδότηση και την αλληλεπίδραση του ατόμου 
και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο S�vick�s 
(2012) υποστηρίζει ότι η σταδιοδρομία κατα-

σκευάζεται μέσα από τις αφηγήσεις που επα-
ναδομούνται μέσω της συμβουλευτικής διαδι-
κασίας. Υποστηρίζεται επίσης ότι για να αντλή-
σουν τα άτομα ικανοποίηση από τη ζωή τους 
πρέπει να τη σχεδιάσουν ως σύνολο, συνεπώς 
η συμβουλευτική σταδιοδρομίας εντάσσεται σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο προσωπικής ανάπτυξης 
(K�liris �nd Kriv�s 2013). 

Υπό την επήρεια του θετικιστικού τρόπου 
σκέψης και έρευνας έχουν δημιουργηθεί διά-
φοροι ποσοτικοί μέθοδοι που χρησιμοποιού-
νται για διαγνωστικούς σκοπούς στη συμβου-
λευτική σταδιοδρομίας. Η ψυχομετρία μας 
παρέχει ποικιλία διαγνωστικών εργαλείων 
με τα οποία «μετράμε» τις μεταβλητές που 
μας ενδιαφέρουν με τη χρήση ειδικών τεστ. 
Αυτά τα επιστημονικά τεστ διαφέρουν ση-
μαντικά από άλλα τεστ που δεν στηρίζονται 
στην επιστημονική μεθοδολογία ως προς την 
προετοιμασία, την κατασκευή, τους ελέγχους 
και την ερμηνευτική ακρίβεια που παρέχουν. 
Χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία (ακρί-
βεια μέτρησης) και εγκυρότητα (μετρά αυτό 
που ισχυρίζεται). Μέρος της κατασκευής τέ-
τοιων εργαλείων είναι η στάθμιση, που πα-
ρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη σύγκριση 
της βαθμολογίας ενός ερωτώμενου σε σχέση 
με τα αποτελέσματα του γενικού πληθυσμού 
στον οποίο εντάσσεται ο ερωτώμενος. Από την 
άλλη πλευρά, τα ερωτηματολόγια αυτά για να 
προσεγγίσουν τα ζητούμενα ερωτήματα ανα-
γκαστικά υπεραπλουστεύουν σχέσεις και φαι-
νόμενα ώστε να είναι δυνατή η μέτρησή τους. 
Επιπλέον απομονώνουν το άτομο από το κοι-
νωνικό του πλαίσιο και την πολυπλοκότητα 
των σχέσεών του. Συνεπώς, παρότι τα εργαλεία 
αυτά ακολουθούν αυστηρή μεθοδολογία, δεν 
είναι δυνατόν να παράσχουν τον πλούτο πλη-
ροφόρησης που χαρακτηρίζει τη δυναμική των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Το κενό πληροφόρησης 
μπορεί να καλυφθεί με διάφορους τρόπους 
όπως με την αφηγηματική προσέγγιση και με 
τη χρήση προβολικών τεστ γενικότερου περιε-
χομένου. Είναι σημαντικό να είμαστε εκλεκτι-
κοί ως προς τα εργαλεία και τις προσεγγίσεις, 
προσαρμόζοντας τις επιλογές στις ανάγκες της 
συμβουλευτικής διαδικασίας (και του συμβου-
λευόμενου) και όχι το αντίστροφο. Η συμβολή 
στην προσωπική ανάπτυξη του συμβουλευόμε-
νου απαιτεί συστηματική προσέγγιση και ορ-
γάνωση από την πλευρά τόσο του συμβούλου 
όσο και του συμβουλευόμενου. Ο δρόμος προς  
την προσωπική ανάπτυξη διευκολύνεται από 
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τη χρήση μεθόδων που επιλέγονται συστημα-
τικά και όχι τυχαία και το δέσιμο των μεθόδων 
αυτών μεταξύ τους (Κοσμίδου-H�rdy 2007).

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται από 
τους θεωρητικούς της συμβουλευτικούς στα-
διοδρομίας, το οποίο μάλιστα συχνά προκύ-
πτει και κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής 
στην πράξη, είναι κατά πόσο η συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας και ο επαγγελματικός προσα-
νατολισμός θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του συμ-
βουλευόμενου ή από τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά 
πόσον θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα επαγ-
γέλματα που ταιριάζουν στον συμβουλευόμενο 
σε αντιδιαστολή με την εστίαση στα επαγγέλ-
ματα που έχουν υψηλή ζήτηση/χαμηλή ανερ-
γία. Αν και είναι σημαντικό να στηρίζεται η 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα δεδομένα 
της αγοράς εργασίας υπό την ευρεία έννοια, 
δεν είναι σκόπιμο να καθοδηγείται η συμβου-
λευτική διαδικασία από τα δεδομένα αυτά. Με 
άλλα λόγια, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας είναι 
απαραίτητο να γνωρίζει τις επαγγελματικές 
προοπτικές των διαφόρων επαγγελμάτων και 
ειδικά τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανό-
τητες για αποτελεσματική ένταξη και εξέλιξη 
στην αγορά εργασίας. Αυτή όμως η πληροφό-
ρηση δεν θα πρέπει να υποσκιάσει την αναζή-
τηση του επαγγέλματος, σπουδών, θέσης που 
ταιριάζει στο συγκεκριμένο άτομο με βάση 
την ιδιοσυγκρασία του, την προσωπικότητά 
του, τις αξίες και τις ικανότητές του. Επίσης 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα δεδομένα 
της αγοράς εργασίας συμπεριλαμβανομένων 
των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας των 
διαφόρων επαγγελμάτων μεταβάλλονται. Ένα 
επάγγελμα μπορεί σήμερα να έχει υψηλή ζή-
τηση και αύριο χαμηλή. Κλασικό παράδειγμα 
στην ελληνική πραγματικότητα αποτελεί το 
επάγγελμα των μηχανικών λίγα χρόνια πριν 
και σήμερα. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει 
δυσανάλογα τον κλάδο των κατασκευών και 
το επάγγελμα των μηχανικών αντίστοιχα. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι σκόπιμο να απο-
θαρρυνθεί ένας νέος να ακολουθήσει το επάγ-
γελμα του μηχανικού με μοναδικό κριτήριο την 
υψηλή ανεργία που αντιμετωπίζει το επάγγελ-
μα στην παρούσα περίοδο. 

Σύμφωνα με την Κοσμίδου-H�rdy (1996) 
έχει επικρατήσει ένα  διαγνωστικού τύπου μο-
ντέλο επαγγελματικού προσανατολισμού σε 
αντιδιαστολή με ένα κριτικό αναπτυξιακό μο-

ντέλο. Το διαγνωστικό μοντέλο στοχεύει στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην άσκηση στη συνέ-
ντευξη, στο μηχανογραφικό, το βιογραφικό, 
τη διάγνωση και στη συνέχεια την άκριτη προ-
σαρμογή στα εξωτερικά δεδομένα. Στο διαγνω-
στικό αυτό μοντέλο γίνεται χαρτογράφηση των 
πτυχών του εαυτού χωρίς όμως να προάγεται 
ο προβληματισμός. Αντιθέτως, το κριτικό ανα-
πτυξιακό μοντέλο δίνει έμφαση στην ολική διά 
βίου ανάπτυξη. Στο κριτικό μοντέλο η προσω-
πική ανάπτυξη αξιοποιείται και για την απο-
τελεσματική μετάβαση στην εργασία. Γίνεται 
επισήμανση των πτυχών του εαυτού και προ-
άγεται ο προβληματισμός. Στο κριτικό μοντέλο 
χρησιμοποιούνται εργαλεία (τεστ) όπως γίνε-
ται και στο διαγνωστικό μοντέλο, με τη διαφο-
ρά ότι στο διαγνωστικό χρησιμοποιούνται ως 
αυτοσκοπός ενώ στο κριτικό μοντέλο ως μέσα 
για την επίτευξη άλλων σκοπών. 

Συνεπώς, το ζητούμενο είναι η μετάβαση 
σε ένα κριτικό μοντέλο συμβουλευτικής στα-
διοδρομίας το οποίο στοχεύει όχι απλώς στη 
διάγνωση αλλά κυρίως στην προσωπική ανά-
πτυξη του συμβουλευόμενου. Απαιτείται μια 
περισσότερο ολιστική προσέγγιση που αντι-
μετωπίζει τον συμβουλευόμενο σταδιοδρομί-
ας ως αναπτυσσόμενο άτομο και αξιοποιεί την 
ενεργό συμμετοχή του στη συμβουλευτική δι-
αδικασία (Amundson et �l. 2008). Σήμερα, η  
συμβουλευτική σταδιοδρομίας θεωρείται μία 
διά βίου διαδικασία που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες ένταξης και εξέλιξης του ατόμου στον 
επαγγελματικό βίο. 

6 ΕννΟΙα ΤήΣ καλήΣ/
αΠΟΤΕλΕΣΜαΤΙκήΣ 
ΠΡακΤΙκήΣ
Η αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής κρί-

νεται από τους στόχους που τίθενται. Στην πε-
ρίπτωση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας η 
μέτρηση των αποτελεσμάτων ενέχει ορισμένες 
δυσκολίες. Μία εξ αυτών είναι η δυναμικότητα 
των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. 

Στόχος της συμβουλευτικής σταδιοδρομί-
ας είναι η επαγγελματική ένταξη και η κοινω-
νική ένταξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Επιμέρους στόχοι είναι η ενεργοποίηση του 
ατόμου, η ενδυνάμωση, η πληροφόρηση, η 
προσωπική ανάπτυξη. Συνεπώς, ένα κριτήριο 
αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να είναι η 
εύρεση απασχόλησης. Άλλο κριτήριο αποτελεί 
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η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, της 
ικανότητας να διαχειριστεί ο συμβουλευόμε-
νος με αποτελεσματικότητα δύσκολες κατα-
στάσεις, κάτι που βοηθά στη συνέχεια στην 
εύρεση εργασίας. Στην εκτίμηση της αποτελε-
σματικότητας σημασία έχει και η αξιολόγηση 
των ίδιων των ατόμων που συμμετέχουν στη 
συμβουλευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τους �sburn et �l. (2011) δεν 
υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της αποτε-
λεσματικής πρακτικής συμβουλευτικής σταδι-
οδρομίας. Στον Καναδά έχουν εισάγει τον όρο 
«Πρακτικές με ελπιδοφόρες/καλές προοπτι-
κές» (Development C�n�d� HRDC 2002, cited 
in IRIS 2012)4. Τα κριτήρια για να χαρακτη-
ριστεί ένα πρόγραμμα/μια πρακτική συμβου-
λευτικής σταδιοδρομίας με τον ανωτέρω τρόπο 
είναι τα ακόλουθα: 

Ισχυρή εστίαση στην ομάδα στό-1 
χου.
Ολιστική προσέγγιση εκτίμησης 2 
των ενδιαφερόντων, δυνατοτήτων 
και αναγκών της ομάδας στόχου.
Εστίαση στη διασφάλιση της κατάλ-3 
ληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 4 
των εργοδοτών.
Συνεργασίες μεταξύ προγράμματος 5 
και εργοδοτών.
Διευκόλυνση της ομάδας στόχου 6 
στην πρόσβαση στην εθελοντική 
εργασία και εμπειρία που οδηγεί σε 
πληρωμένη απασχόληση.
Διευκόλυνση της συνεχούς επικοι-7 
νωνίας μεταξύ των χειριστών του 
προγράμματος, των συμμετεχόντων 
εργοδοτών και των συμμετεχόντων 
ανέργων.
Αφοσίωση και ανάληψη πρωτοβου-8 
λιών από τα στελέχη του προγράμ-
ματος.
Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από 9 
τους συμμετέχοντες.

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας είναι 
πάντως μια σύνθετη διαδικασία για διάφορους 

4 Τα κριτήρια αυτά έχουν θεσπιστεί για προγράμματα 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μπορούν όμως να γενικευ-
τούν. 

λόγους. Αρχικά, διάφοροι ατομικοί, οικογενει-
ακοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράμετροι 
πρέπει να αξιολογηθούν και να συνεκτιμηθούν. 
Επίσης, η κινητικότητα που επικρατεί στον ερ-
γασιακό τομέα δυσχεραίνει την ανάδειξη των 
αποτελεσμάτων της συμβουλευτικής σταδιο-
δρομίας, τουλάχιστον άμεσα. Επιπροσθέτως, 
οι στόχοι της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
μπορεί να είναι πολλοί, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολη η αξιολόγησή τους. To Cedefop (2010) 
διαπιστώνει σχεδόν καθολικά στην Ευρώπη 
πρόβλημα σε σχέση με την πρόωρη εγκατάλει-
ψη του σχολείου.  Οι υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής σταδιοδρομίας μπορεί να στοχεύουν στη 
μείωση της πρόωρης αποχώρησης των μαθη-
τών από το εκπαιδευτικό σύστημα παράλληλα 
με την πληροφόρησή τους για τα επαγγέλματα 
που τους ταιριάζουν. 

Η ένταξη στην αγορά εργασίας μπορεί να 
μετρηθεί πιο εύκολα σχετικά με άλλους στό-
χους και να συνδεθεί και με τις δράσεις επαγ-
γελματικού προσανατολισμού. Βέβαια, το πόσο 
«κατάλληλη», πόσο «ταιριαστή» είναι η ένταξη 
ενός ατόμου σε μια επαγγελματική θέση είναι 
κάτι που δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα. 

Σε κάθε περίπτωση οι δράσεις επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού θα πρέπει να είναι 
οργανωμένες και σχεδιασμένες προσεκτικά, 
σύμφωνα με τις ανάγκες των συμβουλευομέ-
νων. Επίσης, αναγκαία κρίνεται η πρόσβαση 
για όλους και αυτό επιτυγχάνεται με την παρο-
χή υπηρεσιών με διάφορους τρόπους ώστε και 
ομάδες που είναι συνήθως αποκλεισμένες είτε 
για γεωγραφικούς είτε για άλλους λόγους να 
έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσί-
ες. Για παράδειγμα, στη Δανία εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα eGuid�nce το οποίο παρέχει συμ-eGuid�nce το οποίο παρέχει συμ- το οποίο παρέχει συμ-
βουλές μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου και f�cebook, με στόχο την 
προσέγγιση διαφορετικών ομάδων και τη μεί-
ωση του αποκλεισμού κάποιων εξ αυτών.

7  ΠαΡαδΕΙγΜαΤα 
αΠΟΤΕλΕΣΜαΤΙκων 
ΠΡακΤΙκων
Δεδομένου ότι οι δράσεις επαγγελματικού 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής σταδι-
οδρομίας παρέχονται από διάφορους φορείς 
και απευθύνονται σε διάφορες ομάδες, ο εντο-
πισμός καλών πρακτικών θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τη στοχοθέτηση των εφαρμοζόμενων 
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πολιτικών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα 
αποτελεσματικών πρακτικών.

Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φινλανδία η 
συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσα-
νατολισμός εκτός από ξεχωριστό μάθημα, έχει 
ενταχθεί οριζόντια στο εκπαιδευτικό υλικό άλ-
λων μαθημάτων από την 1η έως την 6η τάξη της 
βασικής εκπαίδευσης και σε όλα τα μαθήματα 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο δευτερο-
βάθμιο επίπεδο. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
του συστήματος είναι η παροχή πληροφοριών 
από πολλές πηγές, η προετοιμασία των μαθη-
τών για ενεργές μεταβάσεις στο μέλλον, η βι-
ωματική γνώση για τα επαγγέλματα και την 
επαγγελματική ζωή (ΕΟΠΠΕΠ 2012). 

Στη Γερμανία εφαρμόζεται το διαβατήριο 
επιλογής σταδιοδρομίας (Berufs��hlp�ss) που 
αποτελεί μια προσέγγιση ατομικού χαρτοφυ-
λακίου για τη διαχείριση σταδιοδρομίας στα 
σχολεία. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
εντάσσεται σε άλλα μαθήματα και περιλαμβά-
νει εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση για το 
ταίριασμα προσωπικών ικανοτήτων και ευκαι-
ριών. Μέσω της επικοινωνίας με άλλους μαθη-
τές ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη (ΕΟΠΠΕΠ 
2012). 

Όσον αφορά καλές πρακτικές ενηλί-
κων μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση της 
Πορτογαλίας όπου σε επιχειρήσεις που βρί-
σκονται σε φάση αναδιάρθρωσης και απολύ-
σεων, η πορτογαλική δημόσια υπηρεσία απα-
σχόλησης αναπτύσσει δράσεις επαγγελματικής 
συμβουλευτικής για τους υπαλλήλους για να 
τους βοηθήσει στη μετάβαση σε άλλη εργασία 
και στη διαχείριση της αλλαγής. Βοηθιούνται 
στην εισαγωγή σε επανακατάρτιση, εντοπισμό 
δεξιοτήτων που μπορούν να μεταφερθούν σε 
άλλα περιβάλλοντα και ελλείψεων δεξιοτήτων 
(ΕΟΠΠΕΠ 2012). 

Στο Βέλγιο εφαρμόζεται το πρόγραμμα 
Altern�tief από το Κέντρο Επαγγελματικής 
Σταδιοδρομίας στην επαρχία του Limburg. Το 
πρόγραμμα στηρίζεται στην άποψη ότι ο καθέ-
νας δικαιούται να αισθάνεται ικανοποίηση με 
την εργασία του και ότι απαιτούνται ενεργητι-
κές δράσεις για την εξασφάλιση της ικανοποί-
ησης αυτής. Οι συμμετέχοντες του προγράμ-
ματος και ειδικά οι πιο ευάλωτοι συμμετέχουν 
σε συμβουλευτική και τους παρέχεται υποστή-
ριξη για τη βελτίωση της εργασιακής τους κα-
τάστασης. Αρχικά με συνεντεύξεις συζητούν τι 
θα ήθελαν και πώς η συμβουλευτική μπορεί να 

τους βοηθήσει. Στη συνέχεια επικεντρώνονται 
σε συγκεκριμένους στόχους, η επίτευξη των 
οποίων θα τους οδηγήσει προς το επιθυμητό 
επάγγελμα. Η συμβουλευτική περιλαμβάνει 
ένα αναπτυξιακό σχέδιο-χάρτη με σταθμούς 
για την προσέγγιση του επιθυμητού επαγγέλ-
ματος αλλά και ολιστική προσέγγιση αντιμετώ-
πισης της επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής.

Στο M�lm� της Σουηδίας εφαρμόζεται πρό-M�lm� της Σουηδίας εφαρμόζεται πρό-� της Σουηδίας εφαρμόζεται πρό-
γραμμα με τίτλο Co�ched to succeed, το οποίο 
επιδιώκει την κοινωνική ενσωμάτωση των 
νέων 18-24 ετών χρησιμοποιώντας ποικίλες 
μεθόδους. Ατομική συμβουλευτική χρησιμο-
ποιείται από συμβούλους-εμψυχωτές, οι οποίοι 
διαμορφώνουν με τον συμβουλευόμενο ατομι-
κό σχέδιο δράσης ένταξης στην εργασία ή στην 
εκπαίδευση – κατάρτιση και παράλληλα ευαι-
σθητοποιούν την τοπική κοινότητα σχετικώς 
με τις ανάγκες των ανέργων. 

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2007-
2008 πρόγραμμα δημιουργίας «Κέντρου 
Ημέρας» από ομάδα ψυχολόγων, κοινωνικών 
λειτουργών και ειδικών θεραπευτών υπό την 
αιγίδα της ΜΚΟ Πανελλαδικής Ένωσης για 
την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την 
Επαγγελματική Επανένταξη, η οποία εξειδι-
κεύεται στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 
ατόμων, τα οποία με τη βοήθεια ειδικών μπο-
ρούν να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην κοινω-
νία και την επαγγελματική ζωή. Μέσω ομαδι-
κών δραστηριοτήτων ενισχύονται οι επικοινω-
νιακές δεξιότητες και η δημιουργικότητα των 
συμμετεχόντων, διδάσκονται απλές δραστηρι-
ότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελ-
ματικά και οι συμβουλευόμενοι συμμετέχουν 
σε άλλες δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυ-
ση της αυτοεκτίμησή τους και την επαγγελμα-
τική τους ένταξη. 

 

8 ΠΟΡΙΣΜαΤα
Οι ραγδαίες οικονομικές και τεχνολογικές 

αλλαγές και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέ-
σεις σημαίνουν περισσότερες μεταβάσεις στον 
εργασιακό βίο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα. 
Συγκεκριμένες οριζόντιες δεξιότητες όπως οι 
κοινωνικές δεξιότητες αναδεικνύονται ως ιδι-
αίτερα χρήσιμες και αξιοποιούνται όχι μόνο σε 
συγκεκριμένες θέσεις αλλά και μεταφερόμενες 
κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου σε άλλες 
θέσεις. Διαπιστώνεται συνεχώς η απαίτηση για 
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μεγαλύτερη επένδυση στη διά βίου μάθηση. Η 
εναλλαγή εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργα-
σίας, η παράλληλη συμμετοχή σε εκπαίδευση/
κατάρτιση και εργασία, καθώς και περίοδοι 
ανεργίας που εναλλάσσονται με περιόδους ερ-
γασίας φαίνεται να αποτελούν τον κανόνα και 
όχι την εξαίρεση στην αγορά εργασίας. Η εκ-
παίδευση/κατάρτιση παρέχεται με διάφορους 
τρόπους: εξ αποστάσεως, μαθητεία, κ.λπ. 

Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτι-
κής αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
δεν γίνεται αποκλειστικά κατά την απομάκρυν-
ση από το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά σε όλη 
τη διάρκεια του εκπαιδευτικού και εργασιακού 
βίου. Στις σύγχρονες προσεγγίσεις συμβουλευ-
τικής σταδιοδρομίας αναγνωρίζεται η σχέση 
της επιλογής επαγγέλματος με άλλες παραμέ-
τρους (ατομικές, οικογενειακές, κοινωνικές). 
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συνεργεί με 
τις λοιπές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
στην αποτελεσματικότερη ένταξη του ατόμου 
στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, συμβάλλει 
στην προσωπική ανάπτυξη και την ευρύτερη 

κοινωνική ενσωμάτωση του συμβουλευόμενου, 
προσεγγίζοντας τον επαγγελματικό βίο ως ένα 
από τα πεδία σχέσεων και αλληλεπιδράσεων 
του συμβουλευόμενου. Υπό το πρίσμα αυτό, η 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποκτά μια διά 
βίου διάσταση και χρησιμότητα.

 Όσο υπάρχει οικονομική ύφεση αλλά και 
όσο δεν υπάρχουν αρκετές και καλές θέσεις 
εργασίας, το σύνολο του εργατικού δυναμι-
κού δεν μπορεί να βρει ικανοποιητικές θέσεις 
απασχόλησης. Όσο τα βαθύτερα αίτια της 
ανεργίας και την ανισότητας δεν αντιμετωπί-
ζονται, το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με τη 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας ούτε με οποια-
δήποτε άλλη ενεργητική πολιτική απασχόλη-
σης. Συνεπώς, οι στόχοι της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας περιορίζονται από το υπάρχον 
εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον. Παρά 
ταύτα, η επίτευξη κοινωνικής αλληλεγγύης 
και κοινωνικής ανάπτυξης ενισχύονται από 
την παροχή αποτελεσματικών πρακτικών 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, προσβάσι-
μων σε όλους, ειδικά σε εκείνους που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη. 
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