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2. ΣΥΝΟΨΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η απασχόληση ως βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής πολιτικής εισέρχεται στο 

προσκήνιο με την Στρατηγική της Λισσαβόνας το 2000. Πρόκειται για ένα νομικό κείμενο 

που  θέτει  αναπτυξιακούς  στόχους  για  τα  κράτη-μέλη  αποσκοπώντας  στην  οικονομική 

ολοκλήρωση της Ευρώπης. Το παρόν πόνημα θα εξετάσει την έννοια της απασχόλησης όπως 

αυτή έχει εκφραστεί τα τελευταία δέκα χρόνια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τις 

κατευθύνσεις  της  Στρατηγικής  της  Λισσαβόνας,  δίνοντας  έμφαση  στην  περίπτωση  της 

Ελλάδας.

 Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας παρουσιάζει λεπτομερώς τις οικονομικές 

φιλοδοξίες της ενωμένης Ευρώπης όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες 

στο  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  της  Λισσαβόνας  το  2000.  Επίσης  εξετάζει  το  προκύπτων  νέο 

οικονομικό  μοντέλο  που  διαμορφώνεται  από  τη  συγκεκριμένη  Στρατηγική  και  τις 

αναθεωρήσεις του κειμένου που ακολούθησαν.

Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει ειδικότερα τους στόχους που η ΕΕ θέτει στα κράτη-μέλη 

σχετικά  με  την  απασχόληση.  Επιχειρείται  εδώ μια  συνολική αποτίμηση της  προόδου  των 

Ευρωπαϊκών  κρατών  στο  θέμα  της  απασχόλησης  μέσω  συγκριτικής  ανάλυσης  σχετικών 

Πινάκων  και  Γραφημάτων.  Η  EUROSTAT θεωρήθηκε  ως  η  αξιότερη  πηγή  ποσοτικών 

στοιχείων ικανών να υποστηρίξουν την εξέλιξη των κρατών-μελών ως προς το αντικείμενο της 

παρούσης μελέτης.

Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται συγκεκριμένα στην περίπτωση της Ελλάδας και 

στο κατά πόσο κατάφερε η χώρα να εναρμονιστεί με την κοινοτική νομοθεσία τη σχετική με 

θέματα απασχόλησης. Η ανάλυση ξεκινά με την προσπάθεια της Ελληνικής νομοθεσίας να 

ενσωματώσει  την  Ευρωπαϊκή  Στρατηγική  Απασχόλησης (ΕΣΑ)  στα  Εθνικά  Σχέδια 

Δράσης  για  την  Απασχόληση (ΕΣΔΑ).  Έπονται  η  εξέταση  της  προόδου  αυτών  των 

προσπαθειών και οι αλλαγές που επέφερε στον τομέα της απασχόλησης η ανάγκη Ελληνικής 
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σύμπλευσης με τα αναθεωρημένα κείμενα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ως τελευταίο 

τμήμα  του  τετάρτου  κεφαλαίου  και  ως  επίλογος  της  μελέτης  παρουσιάζεται  το  Εθνικό 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010. Σε αυτό 

το σημείο επιχειρείται μια συνολική εκτίμηση των προσπαθειών της Ελληνικής κυβέρνησης 

προς  αποδοτικότερη  –υπό  ίσους  όρους-  απασχόληση  και  πραγματεύονται  τα  πολιτικο-

οικονομικά σημεία της Ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας που δρουν ως ανασταλτικοί 

παράγοντες στον τομέα της απασχόλησης.      
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3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

3.1 Οι λόγοι που οδήγησαν στη διαμόρφωση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’90  και  στις  απαρχές  του  2000,  οι  Ευρωπαίοι  ηγέτες 

διαπίστωσαν  ότι  με  αφορμή  την  ευνοϊκή  οικονομική  συγκυρία  αλλά  και  λόγω  των 

συντελούμενων τεχνολογικών αλλαγών, ότι ήταν καιρός η  Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια 

νέα ώθηση στις πολιτικές της και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της.  

Πιο  συγκεκριμένα,  η  επερχόμενη  παγκοσμιοποίηση  της  οικονομίας  και  η 

παρατηρούμενη  ραγδαία  εξέλιξη  των  σύγχρονων  τεχνολογιών  της  πληροφορικής  και  των 

επικοινωνιών, οδηγούσαν στην αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον επιθυμούσε να 

παραμείνει πρωτοπόρα, όφειλε να πάρει μακροπρόθεσμα μέτρα και να εφαρμόσει πολιτικές 

που θα βοηθούσαν τα μέλη της να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας 

αγοράς.

 Βασικός  στόχος  αυτών  των  μέτρων  ήταν  η  τόνωση  της  ανταγωνιστικότητας  της 

Ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία θα επιτυγχάνονταν πρωτίστως μέσω της καταπολέμησης της 

ανεργίας,  της  αναθεώρησης  του  Ευρωπαϊκού  εκπαιδευτικού  συστήματος  καθώς  και  της 

εξασφάλισης της δια βίου δυνατότητας πρόσβασης των κατοίκων των κρατών μελών στην 

επαγγελματική κατάρτιση.          

 Κατά την έκτακτη σύνοδο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβόνα στις 

23  και  24  Μαρτίου  του  2000,  εγκρίθηκε  ένα  δεκαετές  πλάνο στρατηγικών  ενεργειών,  με 

σαφείς  αριθμητικούς  στόχους  και  σκοπό  την  εκπλήρωση  όλων  των  παραπάνω,  το  οποίο 

έγινε ευρύτερα γνωστό σε όλον τον κόσμο ως «η Στρατηγική της Λισσαβόνας».  
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3.2  Το περιεχόμενο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Ο  βασικός  σκοπός  της  στρατηγικής  της  Λισσαβόνας  ήταν  μέχρι  το  2010  «να 

αναδειχθεί η ΕΕ ως η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο, βασισμένη στην  

γνώση  και  ικανή  για  αειφόρο  οικονομική  ανάπτυξη  με  περισσότερες  και  καλύτερες  θέσεις  

εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό προς το περιβάλλον»  1  .  

Η  επίτευξη  του  παραπάνω στόχου  απαιτούσε  τη  συντονισμένη  δράση  των  κρατών 

μελών  σε  διάφορα  μέτωπα  όπως  αυτό  της  εσωτερικής  αγοράς,  της  κοινωνίας  των 

πληροφοριών,  της  έρευνας  και  της  εκπαίδευσης,  των  διαρθρωτικών  οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων,  και των σταθερών δημοσιονομικών πολιτικών. Γενικά, η στρατηγική της 

Λισσαβόνας συνέχισε να αναπτύσσεται στα πλαίσια ακόλουθων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων  για 

να καταλήξει σε τρεις πυλώνες:

 Τον οικονομικό πυλώνα, που έπρεπε να προετοιμάσει τη μετάβαση της ΕΕ προς μια 

ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης. Στα πλαίσια αυτού του πυλώνα έπρεπε να δοθεί 

έμφαση  στην  ανάγκη  για  συνεχή  προσαρμογή  στις  εξελίξεις  της  κοινωνίας   της 

πληροφορίας  καθώς  και  συντονισμένων δράσεων στον  τομέα της  έρευνας  και  της 

ανάπτυξης.

 Τον  κοινωνικό  πυλώνα,  ο  οποίος  εστίαζε  στον  εκσυγχρονισμό  του  Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού  μοντέλου  μέσω  επενδύσεων  σε  ανθρώπινους  πόρους  και  την 

καταπολέμηση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.  Τα  κράτη  μέλη  καλούνταν  να 

επενδύσουν  στην  εκπαίδευση  και  την  επαγγελματική  κατάρτιση  και  να  ασκήσουν 

κατάλληλες  πολιτικές  απασχόλησης  ώστε  να  διευκολύνουν  την  μετάβαση  στην 

κοινωνία της γνώσης.

1 Μετάφραση από το πρωτότυπο: «to become the most competitive economy in the world, capable of sustainable  
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion, and respect to the environment», Lisbon 
EU Council, Presidency Conclusions, , March 2000 Article 5 
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 Και τέλος τον  περιβαλλοντικό πυλώνα, ο οποίος προστέθηκε τον Ιούνιο του 2001 

κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ, και ο οποίος θέτει 

κάποια όρια στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων που συντελείται στο όνομα 

της επιζητούμενης οικονομικής ανάπτυξης.   

Οι  παραπάνω  τρεις  πυλώνες  πολιτικής  μετασχηματίστηκαν  από  το  Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο σε δέκα βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες κρίθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας, και αποτέλεσαν την ουσία της Στρατηγικής της Λισσαβόνας2:

1. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων με ελεύθερη πρόσβαση.

2. Η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας και καινοτομίας.

3. Η  δημιουργία  ενός  περιβάλλοντος  φιλικού  για  τις  νέες  και  καινοτόμες 

επιχειρήσεις.

4. Οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα 

της εσωτερικής αγοράς.

5. Η  δημιουργία  αποτελεσματικών  και  ολοκληρωμένων  χρηματοοικονομικών 

αγορών.

6. Η εφαρμογή υγιών μακροοικονομικών πολιτικών.

7. Η έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

8. Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

9. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής.

10. Και τέλος η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Οι σημαντικότεροι αριθμητικοί στόχοι που προέκυψαν από τα παραπάνω  αφορούσαν 

κυρίως στην απασχόληση και ήταν οι εξής3:

I. Να αυξηθεί το γενικό ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 70% 

μέχρι το 2010.

2 Υπουργείο Ανάπτυξης, Στρατηγική της Λισσαβόνας: Στόχοι και Πορεία Επίτευξής τους, Ιανουάριος 2005, σελ. 8 
– 10.
3 Article 30, Presidency Conclusions, Lisbon EU Council, March 2000
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II. Μέχρι  το ίδιο  έτος το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών να ξεπεράσει  το 

60%.

III. Το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας να φτάσει το 

50% μέχρι το 2010.

Ο  τελευταίος  στόχος  προστέθηκε  στο  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  της  Στοκχόλμης 

(Μάρτιος 2001)  μαζί με άλλους δύο ενδιάμεσους4,  που όριζαν πως το συνολικό ποσοστό 

απασχόλησης και αυτό της απασχόλησης των γυναικών θα πρέπει να φτάσουν το 67% και 

57% αντίστοιχα το έτος 2005.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω έπρεπε να επιτευχθούν χωρίς να εκπέσουν οι στόχοι του 

Συμφώνου Σταθερότητας, που όριζε για κάθε κράτος μέλος ανάπτυξη του ΑΕΠ της τάξεως 

του 3%  και διατήρηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης κάτω από το 2% .

Με βάση το γεγονός ότι οι πολιτικές που έπρεπε να εφαρμοσθούν για την επίτευξη των 

στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των 

κρατών μελών, τέθηκε σε εφαρμογή η ανοικτή μέθοδος συντονισμού η οποία περιελάμβανε 

την κατάρτιση σχεδίων δράσης σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, από την στρατηγική προβλεπόταν η 

μη θέσπιση νέων διαδικασιών συντονισμού και ελέγχου, αλλά η ενίσχυση των υφισταμένων, 

όπως της διαδικασίας του Λουξεμβούργου για την απασχόληση, της διαδικασία του Κάρντιφ 

για την λειτουργία των αγορών και της διαδικασίας της Κολωνίας για τη μακροοικονομική 

πολιτική. Ακόμη, συμφωνήθηκε η εξέταση της προόδου εφαρμογής της στρατηγικής από τα 

κράτη μέλη  το 2005, με σκοπό να προβεί η ΕΕ σε όποιες  αναθεωρητικές κινήσεις κριθούν  σε 

εκείνο το χρονικό σημείο αναγκαίες. 

3.3 Οι λόγοι  αναθεώρησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

4 Article 9, Presidency Conclusions, Stockholm EU Council, March 2001

Φανούλης Ιωάννης (ΑΜ 0735)   Μεταπτυχιακή Εργασία 8



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                               Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Τον Μάιο του 2004 και καθώς βρισκόταν περίπου στη μέση της δεκαετίας εφαρμογής 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε μια ομάδα αποτελούμενη από 

ανεξάρτητους  ειδικούς  που  εκπροσωπούσαν  όλους  τους  φορείς  που  εμπλεκόταν  στην 

εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Υπό την προεδρία του πρώην πρωθυπουργού την 

Ολλανδίας Wim Kok, η ομάδα υψηλού επιπέδου ανέλαβε να αξιολογήσει τη μέχρι εκείνου του 

σημείου  πρόοδο  που  είχαν  κάνει  τα  κράτη  μέλη  στην  πορεία  τους  για  την  επίτευξη  των 

αριθμητικών στόχων του 2010. Μετά από 6 συνεδριάσεις κατέληξε στην υποβολή προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων τον Νοέμβριο του 2004. 

Τα συμπεράσματα της επιτροπής δεν ήταν ικανοποιητικά σχετικά με την πρόοδο των 

περισσοτέρων  κρατών  μελών  και  την  εφαρμογή  των  κατευθύνσεων  της  Στρατηγικής  της 

Λισσαβόνας. Η δυνατότητα επίτευξης των αριθμητικών στόχων που είχαν τεθεί για το 2010 

κρίθηκε ως ελάχιστα πιθανή και αυτό οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη πραγματικής πολιτικής 

βούλησης  από τις  κυβερνήσεις  των  κρατών της  Ευρωζώνης  να  προχωρήσουν  σε  γενναίες 

αποφάσεις  και  δομικές  αλλαγές.  Τα  κυριότερα  προβλήματα  που  παρουσιάζονταν  στην 

προσπάθεια  εφαρμογής  της  στρατηγικής  από  τα  κράτη  μέλη  ήταν  οι  υπερβολικά 

γραφειοκρατικές  διαδικασίες,   η  έλλειψη  συντονισμού  μεταξύ  των  κρατών  μελών,  και  οι 

πολλές φορές αντικρουόμενες προτεραιότητες (εθνικό – κοινοτικό συμφέρον) που είχαν να 

αντιμετωπίσουν στις αποφάσεις τους. Μέσα στα συμπεράσματα  της επιτροπής γινόταν επίσης 

σαφής  αναφορά  στο  γεγονός  ότι  οι  απαιτούμενες  διαρθρωτικές  αλλαγές  τις  περισσότερες 

φορές  οδηγούσαν  σε  περαιτέρω  απορύθμιση  της  αγοράς  εργασίας  και  υποβάθμιση  των 

κεκτημένων εργατικών  δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα την γέννηση αντιδράσεων. 

Ακόμη, η επιτροπή τόνισε τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  η  οποία  σε  συνδυασμό  με  τη  γήρανση  του  υπάρχοντος  εργατικού  δυναμικού 

καθιστούσε  την  εφαρμογή  των  κατευθύνσεων  της  Στρατηγικής  της  Λισσαβόνας  ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία της ΕΕ. 
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Συμπερασματικά, στην έκθεση της επιτροπής δόθηκε έμφαση στους παρακάτω πέντε 

τομείς στους οποίους  θα έπρεπε να υπάρξει άμεσα δράση5:

 Η κοινωνία της πληροφορίας  .  Η ΕΕ θα έπρεπε να καταστεί πιο ελκυστική για τους 

επιστήμονες  και  τους  ερευνητές  ενώ  οι  σύγχρονες  τεχνολογίες  πληροφορικής  και 

επικοινωνιών θα έπρεπε να διαδοθούν ακόμη περισσότερο .

 Η εσωτερική αγορά  . Άμεση ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ώστε να κινούνται 

ελεύθερα αγαθά και οικονομικά κεφάλαια,  δημιουργία κοινής αγοράς υπηρεσιών.

 Το επιχειρηματικό  περιβάλλον  .  Μείωση των  γραφειοκρατικών διαδικασιών  για  την 

έναρξη μιας επιχείρησης, τροποποίηση της νομοθεσίας όπου αυτό ήταν απαραίτητο. 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω βελτίωσης του υπάρχοντος περιβάλλοντος.

 Αγορά     εργασίας  . Ανάπτυξη πολιτικών και κινήτρων για τη «δια βίου» μάθηση και την 

παραμονή στην εργασία και σε μεγάλη ηλικία.

 Περιβαλλοντική βιωσιμότητα  .  Διάδοση οικολογικών καινοτομιών  και  έμφαση  στην 

ανάπτυξη  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  βιομηχανιών.  Επιβράβευση  αναπτυξιακών 

πολιτικών που ευνοούν την αειφόρο, φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη.

Οι ανησυχητικές επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά στους αριθμητικούς στόχους της 

Στρατηγικής  της  Λισσαβόνας  μέχρι  το  2003,  συνοψίστηκε  στους  παρακάτω  πίνακες  που 

περιέχονταν στην έκθεση της επιτροπής ειδικών υψηλού επιπέδου.   

5 High Level Group chaired by Wim Kok, Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and 
Employment, November 2004, p.6
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Πίνακας 1. : Επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ-15 το 2003 στους επιλεγμένους διαρθρωτικούς δείκτες προόδου της ΣτΛ.

  Πηγή   : High Level Group chaired by Wim Kok, ib., p. 48  
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Πίνακας 2. : Σχετική βελτίωση Επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ-15 το 2003 στους επιλεγμένους διαρθρωτικούς δείκτες προόδου 

   Πηγή   : High Level Group chaired by Wim Kok, ib., p. 49  
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2.4 Η αναθεωρημένη Στρατηγική και οι νέοι στόχοι.

Ως απόρροια της έκθεσης της επιτροπής ειδικών υψηλού επιπέδου υπό την προεδρεία 

του κυρίου Wim Kok, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιεί ότι η εφαρμογή της Στρατηγικής 

της  Λισσαβόνας  υστερεί  σε  αρκετούς  τομείς,  όπως  αυτούς  της  ανάπτυξης,  της 

παραγωγικότητας, και κυρίως της απασχόλησης. Η ανεπαρκής δημιουργία θέσεων εργασίας, 

καθώς  και  τα  υψηλά  ποσοστά  μακροχρόνιας  ανεργίας  σε  συνδυασμό  με  τις  σημαντικές 

περιφερειακές  ανισορροπίες  μεταξύ  των  παλαιών  και  νέων  μελών μετά  τη  διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο τον στόχο της μετάλλαξης της 

οικονομίας της Ευρωζώνης σε πλέον καινοτόμο και ανταγωνιστική μέχρι το 2010.

Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας 

παραμένει ανεπαρκής σε πολλά κράτη μέλη όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 3, ενώ η 

αναντιστοιχία  μεταξύ  της  προσφορά  και  της  ζήτησης  εργατικού  δυναμικού  από  πλευράς 

γνώσεων και δεξιοτήτων, είναι ένα γεγονός που παρατηρείται όλο και πιο έντονα.  

Πίνακας 3. : Ποσοστά Απασχόλησης 2004  

Παρακινούμενος από όλα τα παραπάνω, τον Φεβρουάριο του 2005 ο πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Baroso κοινοποίησε προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα 

κείμενο συμπερασμάτων και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της άσχημης ως τότε πορείας 

υλοποίησης  της  Στρατηγικής  της  Λισσαβόνας,  υπό  τον  τίτλο  «Επανενεργοποίηση  της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας : Μια Εταιρική σχέση για την Οικονομική Αύξηση και την 
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Απασχόληση»  6   . Το  συγκεκριμένο  κείμενο  έγινε  αποδεκτό  αυτούσιο  και  ενσωματώθηκε 

μεταξύ  άλλων  στα  συμπεράσματα  της  προεδρίας  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  των 

Βρυξελλών που ακολούθησε τον Μάρτιο του 2005.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του κειμένου και τις κατευθύνσεις που δίνει σχετικά με 

την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αφού γίνεται αποδεκτή η υστέρηση στην 

εκπλήρωση  των  στόχων από τα  περισσότερα κράτη  μέλη,  δίνεται  μεγαλύτερο  βάρος  στις 

ενέργειες που έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, και όχι στους αριθμητικούς στόχους που έπρεπε να 

επιτευχθούν το 2010, και οι οποίοι παύουν να αποτελούν τις άμεσες προτεραιότητες κυρίως 

στον  τομέα  της  απασχόλησης.  Αντιθέτως,  γίνεται  μια  προσπάθεια  συντονισμού  και 

επικέντρωσης  των  πολιτικών  των  κρατών  μελών  σε  θέματα  οικονομικής  ανάπτυξης  και 

βελτίωσης της απασχόλησης.

Πιο  αναλυτικά,  για  την  επίτευξη  καλύτερων  οικονομικών  αποτελεσμάτων  από  το 

σύνολο  της  Ευρωζώνης,  ζητείται  από  τα  κράτη  μέλη  να  προχωρήσουν  άμεσα  στις 

διαρθρωτικές  αλλαγές  που  είχαν  συμφωνήσει  και  σχεδιάσει  εξ  αρχής,  καθώς  και  να 

εφαρμόσουν μακροοικονομικές πολιτικές που θα επικεντρώνονται στην σταθερότητα και σε 

βιώσιμες δημοσιονομικές πολιτικές.

 Από  την  πλευρά  της  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  εκφράζει  την  πρόθεσή  της  μέσω 

κατάλληλων δράσεων να καταστήσει  την ΕΕ ελκυστικότερη για τους επενδυτές  και τους 

εργαζομένους  βελτιώνοντας  της  υποδομές,  απελευθερώνοντας  την  εσωτερική  αγορά, 

απλοποιώντας τις εθνικές αλλά και κοινοτικές νομοθεσίες, και διασφαλίζοντας την ύπαρξη 

υγιούς ανταγωνισμού. Η διάδοση της γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η 

ευρύτερη  εφαρμογή  των  νέων  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνίας  (ΤΠΕ), 

εξακολουθούν  να  βρίσκονται  μέσα  στην  ατζέντα  της  στρατηγικής.  Τέλος,  η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεσμεύεται ότι όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με τον απαραίτητο σεβασμό προς 

6 Επιτροπή των ΕΚ, Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Συνεργασία για την Οικονομική 
Μεγέθυνση και την Απασχόληση, Νέο Ξεκίνημα για την Στρατηγική της Λισσαβόνας, Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 
2005
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το περιβάλλον και  την  ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στα πλαίσια της αειφόρου 

ανάπτυξης.

Στον  άλλο  μεγάλο  τομέα  που  αναλαμβάνει  να  δώσει  ώθηση  η  αναθεωρημένη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας, αυτόν της απασχόλησης, η Επιτροπή προβλέπει την επανεξέταση 

της Ευρωπαϊκής στρατηγικής εντός του 2005 με σκοπό την  λήψη μέτρων για τη δημιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Τα μέτρα αυτά θα επικεντρωθούν γύρω 

από τους παρακάτω άξονες7:

 Εκσυγχρονισμός  των  εθνικών  συστημάτων  κοινωνικής  προστασίας  και  προσέλκυση 

μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην εργασία.  Εφαρμογή πολιτικών που θα ωθούν τους 

εργαζομένους να παραμείνουν στην ενεργό επαγγελματική ζωή,  αποτρέποντάς  τους να 

εγκαταλείψουν πρόωρα την αγορά εργασίας. 

 Βελτίωση της ευελιξίας των αγορών εργασίας, προκειμένου η ΕΕ να γίνει ανταγωνιστική 

όσον αφορά στο κόστος εργασίας. Διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων εντός 

της  ΕΕ  μέσω  της  αμοιβαίας  αναγνώρισης  των  επαγγελματικών  προσόντων  των 

εργαζομένων από όλα τα κράτη μέλη.

 Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕ μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των 

δεξιοτήτων. Προώθηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Τέλος,  όσον  αφορά  στις  διαδικασίες  συντονισμού  και  ελέγχου,  η  Επιτροπή  δίνει 

έμφαση στη θέσπιση ενός σαφέστερου και αποτελεσματικότερου πλαισίου καταμερισμού των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, με σκοπό την πάταξη της γραφειοκρατίας. Οι εθνικές εκθέσεις 

που αφορούν τη Στρατηγική της  Λισσαβόνας  θα παρουσιάζονται  πλέον με μορφή που θα 

συνδυάζει τις τρεις διαδικασίες συντονισμού (Λουξεμβούργου, Κάρντιφ και Κολωνίας),  ενώ 

κάθε  κράτος  μέλος  θα  πρέπει  να  παρουσιάζει  σε  ένα  ενιαίο  έγγραφο,  ολοκληρωμένα,  τις 

κατευθυντήριες  γραμμές  του  για  τη  μακροοικονομική  πολιτική,  την  απασχόληση   και  τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

7 Άρθρα 29-37, Συμπεράσματα Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες  2005
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 Οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου των κρατών μελών, από 42 που είχαν φθάσει 

μετά την εαρινή έκθεση του 2002, περιορίστηκαν στους εξής 148: 

1. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ,

2. την παραγωγικότητα της εργασίας,

3. το ποσοστό απασχόλησης (με διάκριση ανά φύλο),

4. το ποσοστό απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων

         (με διάκριση ανά φύλο),

5. το επίπεδο μόρφωσης (ατόμων ηλικίας 20 έως 24 ετών-με διάκριση

         ανά φύλο),

6. τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη,

7. τα σχετικά επίπεδα τιμών,

8. τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις,

9. το ποσοστό των πολιτών στα όρια της φτώχειας (με διάκριση ανά

         φύλο),

10.    το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (με διάκριση ανά φύλο),

11. το εύρος των ποσοστών απασχόλησης ανά περιφέρεια (με διάκριση

ανά φύλο),

12. τις εκπομπές αερίων υπευθύνων για το φαινόμενο του

θερμοκηπίου,

13. την ενεργειακή ένταση της οικονομίας και

14. τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

8 Υπουργείο Ανάπτυξης, Στρατηγική της Λισσαβόνας: Στόχοι και Πορεία Επίτευξής τους, Ιανουάριος 2005,σελ. 11
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4. Η  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ Η 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

4.1 Οι αρχικοί στόχοι της Στρατηγικής σχετικά με την απασχόληση.

Όπως  είδαμε  και  παραπάνω,  εξ  αρχής  στην  Στρατηγική  της  Λισσαβόνας  υπήρχαν 

σαφείς και ποσοτικοποιημένοι στόχοι σχετικά με την ποσότητα αλλά και την ποιότητα της 

απασχόλησης.

Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας θεωρήθηκε ως ένας από 

τους πλέον κρίσιμους παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.  Τέθηκαν ως 

αριθμητικοί στόχοι η αύξηση του συντελεστή συνολικής απασχόλησης από 61% το 2000 σε 

70% το 2010 και η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης από 51% το 2000 σε τουλάχιστον 

60% το 2010. Προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θεωρήθηκαν η έμφαση 

στη δια βίου μάθηση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων,  η ευελιξία  στον χρόνο και τις 

μορφές της εργασίας, η αύξηση ης απασχόλησης στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και η 

διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών προς όλους τους πολίτες της ΕΕ.    

Ταυτόχρονα, κρίθηκε αναγκαίο να βελτιωθούν τόσο η εκπαίδευση όσο και η κατάρτιση 

για την καλύτερη ανταπόκριση στης νέες συνθήκες που διαμορφώνονταν με την κοινωνία της 

γνώσης.  Ιδιαίτερη  προσοχή  δόθηκε  στους  νέους,  στους  άνεργους  και  στους  πολίτες,  τα 

επαγγελματικά  προσόντα των οποίων απαξιώνονταν λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. 

Έτσι  θεωρήθηκαν  ως  εφικτοί  αλλά  και  αναγκαίοι  στόχοι  η  αύξηση  των  επενδύσεων  στο 

ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θεωρείται «κεφάλαιο» για την ΕΕ, η μείωση στο 50% μέχρι το 

2010 των νέων ηλικίας  18 έως 24 ετών οι  οποίοι  δεν λαμβάνουν ανώτερη εκπαίδευση,  η 

δυνατότητα πρόσβασης όλων των σχολείων στο διαδίκτυο, και η δικτύωση-συνεργασία των 

εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  με  ερευνητικά  κέντρα  και  επιχειρήσεις,  με  σκοπό  την 

επικαιροποίηση  των  προγραμμάτων  σπουδών9.  Γενικά  προτεινόταν  μια  αναθεώρηση  των 

9 Article 26, Presidency Conclusions, Lisbon EU Council, March 2000
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εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, κατά την οποία θα λαμβάνονταν υπόψη  οι 

αναγκαιότητες της ΕΕ σε συνδυασμό πάντα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους.

Τέλος, από την επιτροπή και στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας προτάθηκε 

ο  εκσυγχρονισμός  των  συστημάτων  κοινωνικής  πολιτικής  ώστε  να  εξασφαλίζουν 

ικανοποιητική αμοιβή της εργασίας αλλά και την βιωσιμότητά τους , λαμβάνοντας υπόψη τη 

συνεχή γήρανση του πληθυσμού, την ισότητα των δύο φύλων, την ποιότητα των υπηρεσιών 

υγείας  και  την  εξάλειψη  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.  Στα  πλαίσια  της  εξάλειψης  του 

κοινωνικού αποκλεισμού θεωρήθηκε επίσης αναγκαία η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας, και της παροχής ίσων ευκαιριών 

απασχόλησης προς όλους και κυρίως προς άτομα ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων , όπως οι 

μειονότητες και τα άτομα με αναπηρία.     

4.2 Τα αρχικά αποτελέσματα σχετικά με την απασχόληση και οι αλλαγές που 
επήλθαν  μετά την αναθεώρηση.

Τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη στην προσπάθεια τους 

για την εφαρμογή των κατευθύνσεων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, ήταν τουλάχιστον μη 

ενθαρρυντικά τόσο στο σύνολο των στόχων όσο και ειδικότερα στους στόχους που αφορούσαν 

στην απασχόληση.   

Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονταν στην κατάταξη κοντά στις ΗΠΑ 

σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, όμως οι καλύτερες χώρες ήταν διαφορετικές σε κάθε 

κατηγορία  αξιολόγησης  προόδου.  Μόνο  η  Φινλανδία  εξαιρούνταν  από  αυτόν  τον  κανόνα 

καταλαμβάνοντας μια από τις πρώτες θέσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς. Αντίθετα, οι χώρες 

με τις χαμηλότερες επιδόσεις ήταν οι ίδιες σε όλες τις κατηγορίες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και 

Πορτογαλία). Έτσι, ενώ η καλή απόδοση φαίνεται να είναι «θέμα τομέα», η κακή απόδοση 

είναι «θέμα χώρας».
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Πίνακας 4. : Επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ-15 το 2003 στους επιλεγμένους διαρθρωτικούς δείκτες προόδου της ΣτΛ.

(Συνέχεια του Πίνακα 4. στην επόμενη σελίδα)
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Πίνακας 5. : Σχετική βελτίωση επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ-15 το 2003 στους επιλεγμένους διαρθρωτικούς δείκτες.

(Συνέχεια του Πίνακα 5. στην επόμενη σελίδα)
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Από τις επιδόσεις των κρατών μελών (Πίνακας 4.) όσο και από τις βελτιώσεις των 

δεικτών  που  πέτυχαν  την  τετραετία  1999-2003  (Πίνακας  5.),  επαληθεύονται  και 

τεκμηριώνονται  τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για μη ικανοποιητική πρόοδο σχετικά με την 

εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας από τις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ. 

Όσον αφορά στην πρόοδο στον τομέα της απασχόλησης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

παρακάτω Γραφήματα 1, 2 & 3, που παρουσιάζουν τη βελτίωση των μεγεθών αλλά και την 

αποτελεσματικότητα  των  πολιτικών  απασχόλησης  που  εφάρμοσαν  τα  κράτη  μέλη  στην 

προσπάθεια επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 

15 κρατών μελών (ΕΕ15), αυξήθηκε από το 63,4%  το 2000 σε 65,3% το 2005,  λιγότερο 

δηλαδή από 2% σε διάρκεια 5 ετών, ποσοστό που σίγουρα δεν θεωρούταν ικανοποιητικό, 

απείχε από τον ενδιάμεσο στόχο (67%) που είχε ορισθεί,  και  δικαιολογούσε εν  μέρει  την 

απαισιοδοξία ορισμένων σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης των τελικών στόχων του 2010.  

Όσον αφορά στη γυναικεία απασχόληση, τα ποσοστά καταδείκνυαν μια περισσότερο 

ευοίωνη  κατάσταση  καθώς  ο  ενδιάμεσος  στόχος  του  57%  της  συνολικής  γυναικείας 

απασχόλησης είχε επιτευχθεί.  Από 54,1% το 2000, το παραπάνω ποσοστό είχε φθάσει στο 

57,7% το 2005, χαρίζοντας έτσι μια νότα αισιοδοξίας στους  υποστηρικτές της Στρατηγικής 

της Λισσαβόνας.

Αντιστοίχως, τα μέτρα που πάρθηκαν για την τόνωση της απασχόλησης των μεγάλων 

ηλικιών (55 έως 64 ετών) απέδωσαν ικανοποιητικά αυξάνοντας το ποσοστό απασχόλησης των 

εν λόγω ηλικιών από 37,8% το 2000 σε 44,1% το 2005. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη κατηγορία 

εξακολουθούσε να παρατηρείται η μεγαλύτερη απόκλιση από την τιμή-στόχο που είχε τεθεί 

για το 2010 (50%,  δηλαδή απόκλιση μεγαλύτερη του 5%).

Οι παραπάνω συγκρίσεις των μεγεθών έλαβαν χώρα για την ΕΕ των 15 μιας και για 

αυτήν υπήρχαν συγκρίσιμα στοιχεία (2000). Είναι γεγονός όμως ότι η διεύρυνση της ΕΕ με 10 
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νέα  κράτη  μέλη  (25  μέλη  συνολικά),  μετέβαλε  -  αρνητικά  μεν  σε  μικρό  βαθμό  δε-  τους 

παραπάνω δείκτες απασχόλησης.
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Γράφημα 1. : Ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στην ΕΕ (2000 – 2004) 

Πηγή :   EUROSTAT  
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Γράφημα 2 :  Ποσοστό συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ (2000-2004)

Πηγή :   EUROSTAT  
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Γράφημα 3 :  Ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων ηλικίας 55+ ετών στην ΕΕ (2000-2004)

Πηγή :   EUROSTAT  
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Μετά την αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας και τη δηλωμένη επιθυμία για 

«καλύτερες  και  περισσότερες  θέσεις  εργασίας»  όπως  εκφράστηκε  από  την  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή,  η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ) που εγκαινιάσθηκε το 1997 στη 

σύνοδο του Λουξεμβούργου, καθίσταται ως ιδιαίτερης προτεραιότητας μεταξύ των υπολοίπων 

πολιτικών που είχαν υιοθετηθεί ως τότε από την ΕΕ.

Η ΕΣΑ ήδη από τον Ιούλιο του 2003 αναθεωρήθηκε με βάση την αρχική ατζέντα της 

Λισσαβόνας, θέτοντας τρεις βασικούς στόχους : την πλήρη απασχόληση, την ποιότητα και την 

παραγωγικότητα  της  εργασίας,  και  τη  κοινωνική  συνοχή  και  αγορά  εργασίας  χωρίς 

αποκλεισμούς.  Για  την  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων,  οι  οποίοι  ήταν  σύμφωνοι  με  τη 

μετέπειτα αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ικανοποιώντας παράλληλα και τις 

ανάγκες που θα προέκυπταν από τη διεύρυνση της ΕΕ το 2004,  ορίσθηκαν δέκα γραμμές 

δράσης σχετικά με την απασχόληση10 :

1. Πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας και παροχή βοήθειας στους άνεργους και τους 

άεργους στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά.

2. Δημιουργία περισσοτέρων θέσεων εργασίας και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

3. Αντιμετώπιση  των  αλλαγών  και  προώθηση  της  προσαρμοστικότητας  και  της 

κινητικότητας.

4. Προώθηση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της δια βίου μάθησης.

5. Εξασφάλιση επαρκούς προσφοράς εργατικού δυναμικού και παράταση του ενεργού 

επαγγελματικού βίου (active ageing).

6. Εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων.  

7. Προώθηση της ένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας.

8. Να καταστεί η εργασία οικονομικά συμφέρουσα.

9. Μείωση  της αδήλωτης εργασίας.

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περισσότερες και Καλύτερες Θέσεις Απασχόλησης για Όλους: Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για την Απασχόληση, Ιανουάριος 2004, σελ. 8 – 10.
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10.   Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά στην απασχόληση και στην 

ανεργία.

Η  Ευρωπαϊκή  Στρατηγική  Απασχόλησης  είναι  ο  κύριος  φορέας  εφαρμογής  των 

κατευθύνσεων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας όσον αφορά στην απασχόληση, ιδίως μετά 

την  αναθεώρηση της  στρατηγικής  τον  Μάρτιο  του  2005.  Οι  κατευθυντήριες  γραμμές  που 

απορρέουν  από  την  αναθεώρηση  σχετικά  με  την  απασχόληση,  εμπεριέχουν  αυτούσιες  τις 

περισσότερες από τις γραμμές δράσης της ΕΣΑ που αποφασίστηκαν το 2004. 

Η λειτουργία της ΕΣΑ είναι σχετικά απλή. Κάθε χρόνο εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  οι κατευθυντήριες γραμμές 

για  την  απασχόληση.  Τα  κράτη  μέλη  συντάσσουν  τα  Εθνικά  Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων (Εθνικά σχέδια Δράσης  πριν το 2005),  για την εκπλήρωση αυτών των 

κατευθυντήριων γραμμών, ενώ η πρόοδος των προσπαθειών  τους παρουσιάζεται στην Ετήσια 

Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση που συντάσσεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από 

το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο.  Από  το  2005  και  μετά,  η  συγκεκριμένη  έκθεση  αποτελεί  το 

ξεχωριστό κεφάλαιο για την απασχόληση στην ετήσια κοινή έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά 

με την στρατηγική της Λισσαβόνας11.

     

4.3 Οι επιδόσεις των υπολοίπων κρατών-μελών στον τομέα της απασχόλησης, 
σε σχέση με τους αρχικούς στόχους της Λισσαβόνας .

Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα σχετικά με την 

εκπλήρωση  των  στόχων  της  Λισσαβόνας.  Τα  σκανδιναβικά  κράτη  επιδεικνύουν  υψηλές 

επιδόσεις στους περισσότερους τομείς, ενώ τα κράτη της Νότιας Ευρώπης υστερούν.

 Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  υπολείπεται  σε  σύγκριση  με  τις  ΗΠΑ,  που  είναι  ο  κύριος 

ανταγωνιστής  της,  στους  περισσότερους  από  τους  τομείς  στους  οποίους  αποσκοπούσε  σε 

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δέκα Έτη Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), Ιούλιος 2007, σελ. 8.
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βελτίωση η εφαρμογή της Στρατηγική της Λισσαβόνας. Για την ακρίβεια μόνο στον τομέα της 

αειφόρου ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερτερεί των ΗΠΑ. Στον παρακάτω Πίνακα 9. 

διακρίνονται  οι  τομείς  της  στρατηγικής  της  Λισσαβόνας  στους  οποίους  υστερούν  και 

υπερτερούν τα κράτη-μέλη. 

Πίνακας 6. :  Σύγκριση των επιδόσεων των χωρών της ΕΕ με τις ΗΠΑ.

Πηγή : Υπουργείο Ανάπτυξης, Στρατηγική της Λισσαβόνας: Στόχοι και Πορεία Επίτευξής τους,  
Ιανουάριος 2005, σελ. 21

Φανούλης Ιωάννης (ΑΜ 0735)   Μεταπτυχιακή Εργασία 30



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                               Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Παρόμοια, και στον τομέα της απασχόλησης όπως είδαμε στα Γραφήματα 1,2 & 3, οι 

Σκανδιναβικές  χώρες  σε  αντίθεση  με  αυτές  της  Νότιας  Ευρώπης  φαίνεται  να  βρίσκονται 

αρκετά κοντά στους στόχους του 2010 και στα αντίστοιχα μεγέθη των ΗΠΑ. Αυτή η διαφορά 

των βόρειων με τις νότιες χώρες της ΕΕ εξακολουθεί να υπάρχει και στο πλέον πρόσφατο 

παρελθόν (2007) όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα. 
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Γράφημα 4 : Ποσοστό συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ (2000 – 2007)

Πηγή :   EUROSTAT  
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Γράφημα 5 :  Ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στην ΕΕ (2000 – 2007) 

Πηγή :   EUROSTAT  
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Γράφημα 6 :  Ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων ηλικίας 55+ ετών στην ΕΕ (2000-2007)

Πηγή :   EUROSTAT  
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Γράφημα 7 :  Συνολικό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (2000-2007) στην ΕΕ

Πηγή :   EUROSTAT  
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Γράφημα 8 :  Μέση ηλικία εξόδου από την απασχόληση στην ΕΕ (2000-2007)

Πηγή :   EUROSTAT  
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5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.1 Οι  πολιτικές  απασχόλησης  που  εφαρμόστηκαν  στην  Ελλάδα  για  την 
εκπλήρωση των αρχικών στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Η Ελλάδα σαν μέλος της ΕΕ από το 1997 χρονολογία που θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Απασχόλησης, ασκούσε την εθνική πολιτική σε θέματα απασχόλησης με βάση τα 

Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ), τα οποία καταρτίζονταν σε ετήσια 

βάση και πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές που υποδείκνυε η ΕΣΑ. Μετά την υιοθέτηση της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για 

την εκπλήρωση των στόχων σχετικά με την απασχόληση το 2010 εντάχθηκαν στην ΕΣΑ, και 

μετουσιώθηκαν σε μελλοντικές ενέργειες και δράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την 

Απασχόληση που το κάθε κράτος μέλος συνέτασσε για λογαριασμό του. 

Τα δύο πρώτα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση μετά την Στρατηγική της 

Λισσαβόνας,  αυτά του 2001 και του 2002, αποτελούνταν από τέσσερις κεντρικούς πυλώνες 

με βάση τους οποίους εφαρμοζόταν η πολιτική της απασχόλησης. Οι πυλώνες ήταν οι εξής12:

1. Πυλώνας Ι.   Βελτίωση της απασχολησιμότητας

2. Πυλώνας  ΙΙ.   Ανάπτυξη  του  επιχειρηματικού  πνεύματος  και  δημιουργία  θέσεων 

εργασίας.

3.  Πυλώνας ΙΙΙ. Ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των  

εργαζομένων τους

4. Πυλώνας   IV  .    Ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.

Για την επίτευξη των στόχων κάθε πυλώνα πολιτικής, εφαρμόζονταν τεσσάρων ειδών 

ενέργειες από την πλευρά του κράτους13 :

i. Ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης.
12 Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση στην Ελλάδα, 
2001, σελ. 15 – 31. 
13 Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο. π., σελ. 40.
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ii. Ενέργειες κατάρτισης.

iii. Ενέργειες εκπαίδευσης.

iv. Δημιουργία δομών υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Για  τη  χρηματοδότηση  των  παραπάνω  ενεργειών  αναλώθηκε  πλήθος  κεφαλαίων 

αντλούμενο κυρίως από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αλλά και από εθνικούς πόρους, 

ενώ από πλευράς ενεργειών μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της απασχόλησης και 

την επαγγελματική κατάρτιση όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 7.

Πίνακας 7 :  Κατανομή κονδυλίων ΕΣΔΑ 2001

Πηγή : Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Απασχόληση 2002, σελ. 116. 

Δυστυχώς παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και τη βελτίωση 

των περισσοτέρων μακροοικονομικών μεγεθών, η ανεργία το Δ’ τρίμηνο του 2002 παρέμενε 
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στο πολύ  υψηλό ποσοστό του  10,2% (Πηγή:  ΕΣΥΕ),  γεγονός  που μαρτυρούσε  τη  μέτρια 

αποτελεσματικότητα  των  πολιτικών  και  των  μέτρων  που  εφαρμόστηκαν  σχετικά  με  την 

απασχόληση, τις δύο πρώτες χρονιές μετά από τη θέσπιση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

  Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση του 2003 είχε διαφορετική δομή. 

Μετά  από  την  αξιολόγηση  της  Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής  Απασχόλησης  το  2003  και  τον 

επαναπροσδιορισμό των κατευθύνσεών της από την επιτροπή ειδικών υπό τον κ.  Wim Kok, 

δόθηκε βάρος σε τρεις βασικούς στόχους: την πλήρη απασχόληση, τη βελτίωση της ποιότητας 

και της παραγωγικότητας της εργασίας, και τέλος την αύξηση της κοινωνικής συνοχής μέσω 

της  εργασίας  χωρίς  αποκλεισμούς.  Όπως  προαναφέρθηκε,  για  την  υποστήριξη  αυτών των 

τριών στόχων ορίστηκα δέκα βασικές προτεραιότητες (σελ. 24 του παρόντος).    

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο για το ΕΣΔΑ του 2003 είναι ότι συντάσσεται  με τριετή 

ορίζοντα εφαρμογής (2003 – 2006) και όχι ετήσιο, όπως συνέβαινε μέχρι τότε. Επίσης, μετά 

την  αρχική  συγγραφή  του  σχεδίου  από  ειδική  ομάδα  εμπειρογνωμόνων  του  Υπουργείου 

Εργασίας,  αυτό παραδίδεται  στους κοινωνικούς εταίρους  και  η  τελική μορφή του σχεδίου 

αποτελεί αντικείμενο εκτενών διαβουλεύσεων.  

Τέλος, στο απολογιστικό μέρος του ΕΣΔΑ 2003 σχετικά με τα πεπραγμένα των δύο 

προηγουμένων  ετών,  κατεγράφησαν  ενδιαφέροντα  συμπεράσματα,  θετικά  και  αρνητικά. 

Ξεκινώντας από τα θετικά παρατίθενται τα εξής14:

 Μείωση ανεργίας σε ποσοστό κάτω του 10% ( 8,9%) στο β’ τρίμηνο του 2003.

 Αύξηση συνολικής συμμετοχής στην απασχόληση στο 57,94%.

 Ενισχυμένη  εμφάνιση  της  αυτό-απασχόλησης,  η  οποία  αποτελεί  μια  μορφή 

επιχειρηματικότητας.

 Αναγνωρίζεται  μια  κρυμμένη  πηγή  δύναμης,  οι  οικονομικοί  μετανάστες,  που  δεν 

περιλαμβάνεται  στα στοιχεία επιδόσεων.

14 Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2003, σελ. 13. 

Φανούλης Ιωάννης (ΑΜ 0735)   Μεταπτυχιακή Εργασία 39



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                               Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 Συνολικά  έχουν  επιτευχθεί  καλές,  γενικές  μακροοικονομικές  επιδόσεις  (ανάπτυξη, 

πληθωρισμός κλπ).

 Έχει δημιουργηθεί καλό και συναινετικό κλίμα με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς 

χρόνιες  εκκρεμότητες  (όπως  το  ασφαλιστικό)  βαίνουν  προς  επίλυση,  ενώ 

δρομολογείται η λειτουργία των δύο νέων θεσμών: «Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης» 

και «Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας».

 Η υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων δεσμεύσεων (2001-2004) ως προς τη δημιουργία 

300.000  νέων  ευκαιριών  απασχόλησης  και  την  κατάρτιση  300.000  ανέργων  και 

300.000 εργαζομένων προχώρησε με ρυθμό ικανοποιητικό.

Εντούτοις, στο σχέδιο κατεγράφησαν αρκετές διαπιστώσεις και σημεία υστέρησης των 

μέχρι τότε πολιτικών απασχόλησης όπως15:

 Το  γεγονός  ότι  παρέμενε  χαμηλό  το  ποσοστό  απασχόλησης  και  κυρίως  αυτό  των 

γυναικών (τόσο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ όσο και σε σύγκριση με τους 

στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας)

 Εξακολουθούσε να είναι υψηλό το ποσοστό ανεργίας, κυρίως για γυναίκες και νέο- 

εισερχόμενους στην αγορά εργασίας

 Παρέμεναν περιορισμένες οι ευκαιρίες εργασίας με μερική απασχόληση. 

 Η αναδιάρθρωση των θεσμών της αγοράς εργασίας δεν είχε μέχρι τότε οδηγήσει στην 

ευρεία εφαρμογή συστημάτων τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταπολέμηση 

της ανεργίας (για παράδειγμα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης). Επιπλέον, οι 

νομοθετικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της ευελιξίας της εργασίας 

δεν είχαν αποδώσει ικανοποιητικά τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2003.

Το Σχέδιο Δράσης του 2004, αν και το πιο μικρό σε όγκο λόγω της εμπειρίας των 

προηγουμένων  ετών  ίσως  είναι  και  το  πιο  περιεκτικό.  Έρχεται  σε  συνέχεια  του  τριετούς 

15 Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2003, σελ. 14
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σχεδιασμού που ορίσθηκε από το  ΕΣΔΑ του 2003,  και  εισάγει  κάποιες  πολύ ουσιαστικές 

καινοτομίες.

  Αρχικά, με βάση την υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων των προηγουμένων 

χρόνων, επιχειρείται μια αντικειμενική αποτίμηση με σκοπό την ανάδειξη μιας «πρωταρχικής» 

πολιτικής για κάθε Κατευθυντήρια Γραμμή (Κ.Γ.) δράσης. Θεωρείται πως έτσι θα αποφευχθεί 

η  απλή  παράθεση  μέτρων  χωρίς  σαφή  προσανατολισμό,  που  αποδείχθηκε  άκρως 

αναποτελεσματική και δαπανηρή κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προηγουμένων ΕΣΔΑ.

Επίσης,  ορίζονται  σε  συνεργασία  με  την  ΕΕ  κοινά  αποδεκτοί  δείκτες  που 

υπολογίζονται  με  βάση  στοιχεία  εθνικών  πηγών  και  βοηθούν  στη  μέτρηση  της 

αποτελεσματικότητας  των  δράσεων  που  εντάσσονται  στο  ΕΣΔΑ.  Τέτοιοι  δείκτες  είναι  ο 

δείκτης των «προληπτικών ενεργειών», ο δείκτης «νέου ξεκινήματος», και ο δείκτης «κενών 

θέσεων ανά άνεργο».   

Επιπλέον  στο  ΕΣΔΑ 2004  υποστηρίζεται  μέσω του  συνόλου  των  Κατευθυντηρίων 

Γραμμών  η  ενίσχυση  της  απασχόλησης  των  γυναικών,  δεδομένου  των  ανησυχητικών 

μηνυμάτων των προηγουμένων ετών για σημαντική υστέρηση στο συγκεκριμένο τομέα. Πέρα 

λοιπόν  από  την  Κ.Γ.  6  η  οποία  αναφέρεται  στην  ισότητα  των  δύο  φύλλων,  προβλέπεται 

θετικότερη αντιμετώπιση των γυναικών με ποσόστωση συμμετοχής τους από  40 % ως 60 % 

σε όλες τις δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Κ.Γ. 1 και 216.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι με στόχο την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της 

ευελιξίας  της  αγοράς  εργασίας,  ψηφίστηκε  ο  νόμος 3250/2004  (ΦΕΚ  124/Α/07-07/2004) 

«Μερική  Απασχόληση  στο  Δημόσιο,  στους  Ο.Τ.Α.  και  στα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  

δικαίου», ο οποίος επέτρεπε στο δημόσιο, τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού , καθώς και στα ΝΠΔΔ 

να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.

16 Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2004, σελ. 5

Φανούλης Ιωάννης (ΑΜ 0735)   Μεταπτυχιακή Εργασία 41



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                               Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Στο απολογιστικό τμήμα του ΕΣΔΑ 2004 γίνεται αναφορά στα κυριότερα αίτια της 

ύπαρξης  υψηλότερου  από  τον  κοινοτικό  μέσο  όρο  ποσοστού  ανεργίας  και  αντιστοίχως 

μικρότερου  συνολικού  ποσοστού  απασχόλησης.  Διακρίνονται  οι  τρεις  βασικές  παρακάτω 

αιτίες17:

3. Το  χαμηλό  ποσοστό  απασχόλησης  των  γυναικών  οι  οποίες  επικαλούνται  κυρίως 

λόγους οικογενειακών υποχρεώσεων για τη μη είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

4. Τη χαμηλή απασχόληση των νέων οι οποίοι αδυνατούν να συνδυάσουν σπουδές και 

απασχόληση,  έχοντας  όμως  την  αμέριστη  οικονομική  υποστήριξη  των  οικογενειών 

τους που τους επιτρέπει ουσιαστικά αυτή την επιλογή.

5. Και τέλος, την πρώιμη έξοδο από την αγορά εργασίας των σχετικά υψηλών ηλικιών 

(55 ως 64 χρονών), οι οποίες κάνουν χρήση του ευνοϊκότερου συστήματος κοινωνικής 

προστασίας που υπάρχει στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη τόσο από 

την  άποψη  ανταμοιβών  (συντάξεων)  όσο  και  από  την  πλευρά  των  ορίων  ηλικίας 

συνταξιοδότησης. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, θεωρείται ότι οι μελλοντικές πολιτικές στον 

τομέα  της  απασχόλησης  πρέπει  να  αποσκοπούν  στη  βελτίωση  της  ελκυστικότητας  της 

εργασίας και στην ανάδειξη ποικίλων μορφών απασχόλησης (μερική εργασία), προκειμένου 

αυτή να  καθίσταται  συμβατή με  τις  ανάγκες  των ατόμων (νέοι  και  ηλικιωμένοι),  που για 

διάφορους λόγους  δεν επιλέγουν πλήρη και  αποκλειστική απασχόληση.  Επίσης,  πρέπει  να 

ληφθεί μέριμνα για τη διεύρυνση των υποδομών φροντίδας για ενίσχυση της επαγγελματικής 

πορείας των γυναικών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της παράδοσης και δομής 

της ελληνικής οικογένειας.

5.2 Τα  αποτελέσματα  των  ελληνικών  πολιτικών  απασχόλησης,  για  την 
εκπλήρωση των  στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας μέχρι το 2004.

17 Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, 2004, σελ. 
12 - 13
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Στο τέλος του 2004 και παρά τη συνεχιζόμενη για ένατη συνεχή χρονιά θετική πορεία 

της Ελληνικής Οικονομίας, η βελτίωση των σχετικών με την απασχόληση μεγεθών δεν ήταν 

ικανοποιητική στα πλαίσια των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Αναλυτικότερα, το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης ήταν λίγο χαμηλότερο από το 60 % (59,4 %) και αρκετά 

αποκλίνον τόσο από τον ενδιάμεσο στόχο του 2005 όσο και από τον τελικό στόχο του 2010, 

όπως  φαίνεται  στον  παρακάτω  Πίνακα  8.  Τα  αποτελέσματα  όσον  αφορά  στη  γυναικεία 

απασχόληση καθώς και στην απασχόληση ατόμων ηλικίας 55-64 ετών ήταν εξίσου -αν όχι 

περισσότερο-  απογοητευτικά.  Επιπλέον,  το συνολικό ποσοστό ανεργίας το Δ’  τρίμηνο του 

2004 εξακολουθούσε να είναι πάνω από 10% (10,4% , Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.)). 

Πίνακας 8 :  Δείκτες απασχόλησης στην Ελλάδα, την ΕΕ-15 και τις Η.Π.Α.

Ελλάδα EU 15 USA Στόχος 
2005

Στόχος 
2010

Συνολική απασχόληση 59,4% 64,8% 71,2% 67% 70%
Απασχόληση γυναικών 45,2% 57% 65,3% 57% 60%
Απασχόληση μεγάλης 
ηλικίας (55 +) 39,4% 42,5% 59,9% - 50%

Πηγή:  EUROSTAT  

Είναι φανερό λοιπόν πως οι πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόστηκαν δεν είχαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα , τουναντίον  κατέτασσαν την Ελλάδα μεταξύ των ουραγών της 

ΕΕ  σε  θέματα  απασχόλησης.  Αυτό  οφείλεται  εν  μέρει  στις  ιδιαιτερότητες  της  ελληνικής 

κοινωνίας όσον αφορά στην απασχόληση, αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο προαναφερθείς 

πρόχειρος σχεδιασμός των πολιτικών και των μέτρων που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της 

αγοράς  εργασίας  μέσω  των  ΕΣΔΑ  που  προηγήθηκαν,  παρά  τους  σοβαρούς  οικονομικούς 

πόρους που δαπανήθηκαν.       

Φυσικά όπως είδαμε και πρωτύτερα στα Γραφήματα 1, 2 & 3 (σελ. 24-26), και τα 

υπόλοιπα  κράτη  μέλη  με  μικρές  εξαιρέσεις  (π.χ.  Φιλανδία)  δεν  επέτυχαν  καλύτερα 

αποτελέσματα, γεγονός που υποδείκνυε αφενός μεν πως η αρχική στοχοθέτηση σχετικά με τα 

ποσοστά απασχόλησης για το 2010 ίσως ήταν υπερβολικά αισιόδοξη, αφετέρου δε ότι και η 
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χάραξη των αναγκαίων πολιτικών απασχόλησης σε κεντρικό επίπεδο από την ΕΕ (ΕΣΑ) δεν 

ήταν απολύτως επιτυχής.

5.3 Οι  πολιτικές  απασχόλησης  που  εφαρμόστηκαν  στην  Ελλάδα  μετά  την  
αναθεώρηση  της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

5.3.1 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005 -2008

Στα  πλαίσια  της  αναθεώρησης  της  Στρατηγικής  της  Λισσαβόνας,  τα  κράτη  μέλη 

ανέλαβαν  τη  δέσμευση  να  εκπονήσουν  ολοκληρωμένα  Εθνικά  Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) με περίοδο εφαρμογής την τριετία 2005 ως 2008 αλλά και απώτερο 

ορίζοντα  το  2010.  Τα  ΕΠΜ  όφειλαν  να  βασίζονται  πάνω  στις  Ολοκληρωμένες 

Κατευθυντήριες Γραμμές που συμφωνήθηκαν και εγκρίθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 

του Μαρτίου και του Ιουνίου του 200518. Μέσα από αυτές τις εικοσιτέσσερις κατευθυντήριες 

γραμμές  ορίζονται  ουσιαστικά  οι  προτεραιότητες  όσον  αφορά  στις  μακροοικονομικές  και 

μικροοικονομικές πολιτικές, καθώς και οι πολιτικές για την απασχόληση.  

Ως  βασικός  στόχος  του  ελληνικού  ΕΠΜ  2005  –  2008,  ορίζεται  η  ενίσχυση  της 

Απασχόλησης,  της  Ανάπτυξης  και  της  Κοινωνικής  Συνοχής.  Μέσα  στο  πρόγραμμα 

συγκεντρώνονται  οι  μεταρρυθμίσεις  που  σχεδιάζει  να  κάνει  η  ελληνική  κυβέρνηση  στους 

τομείς των Δημόσιων Οικονομικών, των Διαρθρωτικών Αλλαγών, καθώς και στο τρίπτυχο 

Απασχόληση,  Κατάρτιση  και  Εκπαίδευση,  προσπαθώντας  να  εφαρμόσει  ένα  νέο  μοντέλο 

ανάπτυξης  που  προσβλέπει  στην  ανάπτυξη  της  υγιούς  ιδιωτικής  επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. 

Οι βασικές προτεραιότητες του προγράμματος είναι οι εξής τέσσερις19:

18 European Commission, Communication to the Spring EU Council: Working Together for Growth and Jobs,  
Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005 – 2008), 2005, http://europa.eu.int/growthandjobs/  
19 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2005-2008, Οκτώβριος 2005, σελ. 1-2.
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3. Αποκατάσταση  της  δημοσιονομικής  ισορροπίας  κα  εξασφάλιση  της  μακροχρόνιας 

βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών.

4. Αύξηση της παραγωγικότητας.

5. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

6. Αύξηση της απασχόλησης.

Όσον  αφορά  στην  Αύξηση  της  Απασχόλησης  ορίζονται  ως  στόχοι  η  αύξηση  της 

συνολικής απασχόλησης στο 62,5% το 2008 και 64% το 2010, της γυναικείας απασχόλησης 

στο 48,9% το 2008 και 51% το 2010 και αντίστοιχη μείωση της ανεργίας στο 8,4% και στο 

7,3%20.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων προωθείται μία σειρά από στοχευμένες 

δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και τη μείωση 

της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού21. Συγκεκριμένα:

 Τίθεται ο στόχος να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 

2008.

 Προωθείται  η  βελτίωση της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης μέσω της  ουσιαστικής  και 

τακτικής  αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος.

 Επιταχύνεται  η  προσαρμογή  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  στις  ανάγκες  της 

κοινωνίας  της  γνώσης  με  την  κατάρτιση  των  καθηγητών  με  νέες  μεθόδους 

διδασκαλίας,  υποστήριξη  μεταπτυχιακών  σπουδών  και  έρευνας,  αναβάθμιση  των 

βιβλιοθηκών, υποτροφίες σε τεχνολογικούς κλάδους.

 Ενθαρρύνεται η δια βίου μάθηση: Απώτερος σκοπός είναι μέχρι το 2006 να υπάρχει 

ένα  σχολείο  δεύτερης  ευκαιρίας  σε  κάθε  περιφέρεια.  Περαιτέρω  στόχοι  είναι  η 

δημιουργία  πανεπιστημίων  με  ευέλικτα  (part-time)  προγράμματα,   η  επέκταση του 

θεσμού  των  Ανοικτών  Πανεπιστημίων  και  γενικότερα  η  καλύτερη  σύνδεση  της 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
20Λουρή Ελένη, Παρουσίαση: Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, Δεκέμβριος 2005, σελ 12.
21 Λουρή Ελένη, ο.π. , σελ. 13-14.
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 Γίνεται προσπάθεια μείωσης του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο  μέσω  προγραμμάτων  ενισχυτικής  διδασκαλίας  και  πρόσθετης  διδακτικής 

στήριξης ιδιαίτερα σε μαθητές που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 Προωθείται η ιδέα της επιχειρηματικότητας

 Ενθαρρύνεται  η  ισότητα  μεταξύ  φύλων: αυξημένη  συμμετοχή  των  γυναικών  σε 

προγράμματα  κατάρτισης,  προώθηση  ευέλικτων  ωραρίων  εργασίας  για  μητέρες, 

λειτουργία ολοήμερων σχολείων και νηπιαγωγείων. Ενίσχυση της ισότητας των φύλων 

στη σχολική εκπαίδευση, όπως και ειδικά προγράμματα που προωθούν τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα.

 Γίνεται προσπάθεια προώθησης της μερικής απασχόλησης και της ευέλικτης εργασίας 

με παράλληλη φροντίδα για τη διατήρηση της ασφάλειας της απασχόλησης. 

 Ο ΟΑΕΔ πραγματοποιεί μία σειρά προγραμμάτων για άνεργους όπως προγράμματα 

κατάρτισης και προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE).

 Θεσπίζεται  νόμος  για  τη  διευθέτηση  του  χρόνου  εργασίας  προς  όφελος  τόσο  των 

επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων.

 Καθιερώνονται  επιδοτήσεις  για  την  ενίσχυση της  γεωγραφικής  και  επαγγελματικής 

κινητικότητας των εργαζομένων.

Το  ΕΠΜ  της  Ελλάδας  κατά  την  αξιολόγησή  του  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 

αποκόμισε θετικά σχόλια και χαρακτηρίστηκε ως περιεκτικό και συγκροτημένο, με προτάσεις 

για  συγκεκριμένα  μέτρα  πολιτικής  και  σαφείς  προτεραιότητες  και  στόχους22.  Επίσης,  οι 

επιδόσεις της Ελλάδας ως προς την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

παρουσιάστηκαν στους παρακάτω πίνακες που συνόδευαν την έκθεση αξιολόγησης του ΕΠΜ 

2005-08.

22 Commission of the EU Communities, Communication from the Commission to the Spring EU Council: Time to  
Move Up a Gear, Country Chapters, Part 2, Greece, Brussels , January 2006, articles 2-4.
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Πίνακας 9 :  Συγκριτική Παρουσίαση των 14 δεικτών προόδου της ΣτΛ για την  Ελλάδα ( 2004)

Πηγή: Commission of the EU Communities, Communication from the Commission to the Spring EU Council: Time to Move Up a Gear, Country 
Chapters, Part 2, Greece, Brussels , January 2006, Part IV Statistical Graphs and Data.
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Γράφημα 9 :  Γραφική απεικόνιση των 14 δεικτών προόδου της ΣτΛ στην Ελλάδα ( 2004)

Πηγή     :  Commission of the EU Communities,  Communication from the Commission to the  
Spring EU Council:  Time to  Move Up a Gear,  Country  Chapters,  Part  2,  Greece, 
Brussels , January 2006, Part IV: Statistical Graphs and Data
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5.3.2.  Αξιολόγηση της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του  ΕΠΜ 2005 -2008 (2005)

Στις  16  Οκτωβρίου  2006  αποστάλθηκε  στην  Επιτροπή  Οικονομικής  Πολιτικής  η 

έκθεση εφαρμογής που συντάχθηκε από την Ελλάδα και αφορούσε στην πρόοδο υλοποίησης 

του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων23. 

Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, η έκθεση αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης του 

ΕΠΜ δεν ήταν ικανοποιητική για την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικής 

Πολιτικής της ΕΕ διαπίστωσε μικρή πρόοδο στην εφαρμογή του ΕΠΜ που είχε συμφωνηθεί το 

2005. Ο μόνος τομέας όπου υπήρχε ικανοποιητική πρόοδος ήταν αυτός της μακροοικονομικής 

πολιτικής, ενώ αντίθετα τα αποτελέσματα της μικροοικονομικής καθώς και της πολιτικής της 

απασχόλησης-εκπαίδευσης κρίθηκαν ως ανεπαρκή24. 

 Όσον αφορά στην απασχόληση, η επιτροπή τόνισε την ανάγκη λήψης αυστηρότερων 

μέτρων για  την  αύξηση των ποσοστών  του ενεργού  εργατικού  δυναμικού,  τη  μείωση της 

ανεργίας  και  την  πάταξη  της  αδήλωτης  εργασίας.  Ο  εκσυγχρονισμός  της  ασφάλειας  της 

απασχόλησης καθώς και η προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των 

εργαζομένων, ήταν επίσης τομείς όπου έπρεπε να δοθεί βαρύτητα. 

Επίσης  θα  έπρεπε  να  γίνουν  μεγαλύτερες  επενδύσεις  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα 

προωθώντας τη δια βίου μάθηση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και την 

καλύτερη  δυνατή  ανταπόκριση  του  περιεχομένου  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  στις 

ανάγκες της αγοράς.

Τέλος, γινόταν μνεία στην ανάγκη εφαρμογής πιο δραστικών πολιτικών απασχόλησης, 

που θα ενθάρρυναν περισσότερο τις γυναίκες να εργαστούν καθώς και τις μεγάλες ηλικίες να 

παραμείνουν στην αγορά εργασίας. 

23 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 Έκθεση Εφαρμογής 
2006, Οκτώβριος 2006
24 Commission of the EU Communities, Communication from the Commission to the Spring EU Council:  
Implementing the Renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs “ A Year of Delivery”, Part II “Country 
Chapters” Greece, Brussels , December 2006, articles 3-7
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Τα αποτελέσματα της μέχρι τότε εφαρμογής των πολιτικών του ΕΠΜ,  εμφανίζονταν 

όπως  στους  παρακάτω  συγκριτικούς  πίνακες  και  γραφήματα  που  συνόδευαν  την  έκθεση 

αξιολόγησης της προόδου.
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Πίνακας 10 :  Συγκριτική Παρουσίαση των 14 δεικτών προόδου της ΣτΛ για την  Ελλάδα ( 2005)

Πηγή   :   Commission of the EU Communities, Communication from the Commission to the Spring EU Council: Implementing the Renewed Lisbon Strategy for Growth and 
Jobs “ A Year of Delivery”, Part II “Country Chapters” Greece, Part IV Statistical Graphs and Data, Brussels , December 2006.
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Γράφημα 10 : Γραφική απεικόνιση των 14 δεικτών προόδου της ΣτΛ στην Ελλάδα 

( 2005)

Πηγή     : Commission of the EU Communities,  Communication from the Commission to the Spring EU Council:  
Implementing the Renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs “ A Year of Delivery”, Part II “Country 
Chapters” Greece, Part IV Statistical Graphs and Data, Brussels , December 2006

Φανούλης Ιωάννης (ΑΜ 0735)   Μεταπτυχιακή Εργασία 53



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                               Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

5.3.3. Αξιολόγηση της δεύτερης χρονιάς εφαρμογής του  ΕΠΜ 2005 -2008 (2006)

Τον Οκτώβριο  του 2007 συντάχθηκε  η  ετήσια  Έκθεση Εφαρμογής  για  την  πορεία 

υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων από το ΥΠ.ΟΙ.Ο., η οποία μετά από 

διαβουλεύσεις  με  τους  λοιπούς  κοινωνικούς  εταίρους  κατατέθηκε  για  αξιολόγηση  στην 

Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής.

Στην έκθεση η ελληνική πλευρά τόνισε  ότι  με  βάση τις  θετικές  μακροοικονομικές 

επιδόσεις  της  ελληνικής  οικονομίας  και  σε  συνδυασμό των μέτρων  και  των  δράσεων της 

ελληνικής κυβέρνησης, υπήρξε μια βελτίωση των δεικτών της απασχόλησης. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι ο δείκτης συνολικής απασχόλησης για το 2006 ήταν 61% από 60,1% το 2005 

(στοιχεία EUROSTAT), ενώ και ο δείκτης της ανεργίας σημείωσε αισθητή βελτίωση (κάμψη) 

όπως φαίνεται στον πίνακα.

Πίνακας 11. : Ποσοστά ανεργίας συνολικά και ανά φύλλο στην Ελλάδα (15+ ετών)

  Όσον αφορά  στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης η εντατικοποίηση των οποίων 

ζητήθηκε από την επιτροπή κατά την αξιολόγηση της έκθεσης εφαρμογής του προηγουμένου 

έτους, η ελληνική πλευρά παρουσίασε σαν βήματα προόδου τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ 

και την πιο εξατομικευμένη παρέμβαση προς κάθε άνεργο μέσω των κατά τόπους  Κέντρων 

Προώθησης Απασχόλησης. Σε πολλά σημεία οι τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ενοποιούνται με 
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τα ΚΠΑ στην προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους ανέργους (one stop 

shop).

Ακόμη  συνεχίζεται  η  υλοποίηση  προγραμμάτων  όπως  τα  Νέες  Θέσεις  Εργασίας 

(ΝΘΕ), Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) και  STAGE, τα οποία πολλές 

φορές  έχουν  εξειδικευμένο  τοπικό  ή  πληθυσμιακό  χαρακτήρα  ώστε  να  ευνοηθούν 

συγκεκριμένες  ευπαθείς  ομάδες  του  εργατικού  δυναμικού.  Επιπλέον  στα  περισσότερα 

προγράμματα δράσεων υπάρχει ποσόστωση υπέρ των γυναικών μέχρι 60%.

Παράλληλα  γίνονται  ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  προώθησης  της  γυναικείας  και 

νεανικής  απασχόλησης μέσω στοχευμένων μέτρων,  ενώ προωθείται  και  η  παραμονή στην 

αγορά εργασίας των εργαζομένων άνω των 55 ετών. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η προσπάθεια 

μεταβολής  του  επιδόματος  «ανεργίας»  σε  επίδομα  απασχόλησης  με  σκοπό  την  παροχή 

κινήτρου στους επιχειρηματίες για να προβούν σε προσλήψεις,  ενώ σημαντική είναι και η 

πρόθεση της κυβέρνησης για διακοπή του επιδόματος ανεργίας, σε περίπτωση που ο άνεργος 

αρνηθεί 2 προσφορές εργασίας ή προτάσεις  επαγγελματικής κατάρτισής του.

Τέλος,  αν  και  υπάρχει  ένα  αρκετά  ικανοποιητικό  πλαίσιο  ευέλικτων  μορφών 

απασχόλησης, διαπιστώνεται ότι ο συγκεκριμένος θεσμός δεν είναι διαδεδομένος τόσο μεταξύ 

των εργαζομένων όσο και ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Μολαταύτα, η κυβέρνηση συνεχίζει να 

προωθεί  την  ιδέα  της  μερικής  απασχόλησης,  ενώ  σταδιακά  εμφανίζεται  στην  κοινωνική 

ατζέντα το θέμα της «ευελιξίας με ασφάλεια» της εργασίας (flexicurity), η αντιμετώπιση του 

οποίου  οφείλει  να  είναι  πολύ  προσεκτική  από  την  πλευρά  του  κράτους  προς  αποφυγή 

αντιπαραθέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.    

Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της έκθεσης εφαρμογής 

υπήρξε σχετικά επιφυλακτική. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια κάποια πρόοδος στον τομέα της 

απασχόλησης  και  βελτίωσης  των  δεικτών,  αλλά  υποστηρίζει  ότι  παρόλο  που  η  ανεργία 
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μειώνεται  εξακολουθεί να πλήττει  κυρίως τις  γυναίκες και τους νέους που αποτελούν την 

«αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής αγοράς εργασίας25. 

Τονίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των ενεργών πολιτικών για την προώθηση 

της απασχόλησης όσον αφορά στις γυναίκες , στους νέους και στους εργαζομένους άνω των 

55 ετών, ενώ εξακολουθεί να υπογραμμίζει ότι το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους της 

εργασίας (ασφαλιστικές εισφορές) παραμένει υπερβολικά μεγάλο.

     Η  Επιτροπή  Οικονομική  Πολιτικής  χαρακτηρίζει  ως  «προκλήσεις  υψίστης 

προτεραιότητας» την παγίωση των ενεργητικών πολιτικών των σχετικών με την απασχόληση, 

καθώς και την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων και την πάταξη της αδήλωτης 

εργασίας.  Επιπλέον  απευθύνει  ρητή  σύσταση  προς  την  Ελλάδα  ώστε  στα  πλαίσια  της 

«ευελιξίας  με  ασφάλεια»  να  εκσυγχρονίσει  την  προστασία  της  απασχόλησης  μέσω 

αναμόρφωσης  της  υπάρχουσας  νομοθεσίας  που  κρίνεται  ιδιαίτερα  ευνοϊκή  για  τους 

εργαζομένους και αποτρέπει την επαγγελματική κινητικότητα.

Επίσης, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, ζητείται η επιτάχυνση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και η προώθηση 

της δια βίου μάθησης, καθώς και η εφαρμογή μέτρων ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή σε αυτές 

και να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά εργασίας κυρίως για τους νέους.

Όπως  και  στις  προηγούμενες  αξιολογήσεις  των  εκθέσεων  εφαρμογής  του  ΕΠΜ,  η 

αξιολόγησης  της  Επιτροπής  κατέληξε  στους  παρακάτω  πίνακες  και  γραφήματα  που 

απεικονίζουν συνολικά και συγκριτικά την πρόοδο υλοποίησης του ελληνικού ΕΠΜ 2005 – 

2008.

  

25 Commission of the EU Communities, Council recommendation on the 2008 up-date of the broad guidelines for  
the economic policies of the Member States and the Community and on the implementation of Member States’  
employment policies, Greece ,  Brussels , December 2007, page 16.
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Πίνακας 12. : Συγκριτική Παρουσίαση των 14 δεικτών προόδου της ΣτΛ για την  Ελλάδα ( 2006)

Πηγή  :   Commission of the EU Communities, Council recommendation on the 2008 up-date of the broad guidelines for the economic policies of the Member States and 
the Community and on the implementation of Member States’ employment policies, Greece,  Brussels , December 2007, Part IV Statistical Graphs and Data
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Γράφημα 11 : Γραφική απεικόνιση των 14 δεικτών προόδου της ΣτΛ στην Ελλάδα 

( 2005)

Πηγή  :   Commission  of  the  EU  Communities,  Council  recommendation  on  the  2008  up-date  of  the  broad 
guidelines for the economic policies of the Member States and the Community and on the implementation  
of Member States’ employment policies, Greece,  Brussels , December 2007, Part IV Statistical Graphs and 
Data
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5.4 Οι μελλοντικές πολιτικές σχετικά με την απασχόληση στην Ελλάδα. Το 
Εθνικό  Πρόγραμμα  Μεταρρυθμίσεων  για  την  Ανάπτυξη  και  την 
Απασχόληση 2008 - 2010.

Ο πρώτος τριετής κύκλος της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας 2005 – 

2007  έκλεισε  βρίσκοντας  τα  περισσότερα κράτη  μέλη  της  ΕΕ να  έχουν  κάνει  σημαντική 

πρόοδο στην εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων που είχαν υιοθετήσει. 

Έτσι, το Εαρινό Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ (13/14 Μαρτίου 2008) αποφάσισε για την τριετία 

2008 – 2010, τη διατήρηση των ίδιων στόχων και κατευθυντήριων γραμμών, όπως αυτές του 

2005 για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και στα πλαίσια πάντα της Στρατηγικής 

της Λισσαβόνας26. Επιπλέον, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να 

δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

που  σχεδιάζουν  και  εφαρμόζουν,  ενώ  έγιναν  και  νέες  συστάσεις  σε  κάθε  κράτος  μέλος 

ανάλογα με τις επιδόσεις του και τους τομείς στους οποίους υστερούσε.

Παράλληλα  λοιπόν  με  την  έναρξη  μιας  από  τις  σοβαρότερες  διεθνείς  οικονομικές 

κρίσεις, η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να σχεδιάσει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 

2008 – 2010, το οποίο εστιάζει τόσο στις δράσεις που απαιτούνται με βάση τις συστάσεις της 

Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής όσο και στην αποτελεσματική και άμεση εφαρμογή των 

απαραίτητων για την ελληνική οικονομία διαρθρωτικών αλλαγών.

Με το τέλος του 2007, στον τομέα της απασχόλησης η πρόοδος της Ελλάδας μπορεί να 

μην είναι εντυπωσιακή αλλά σίγουρα είναι ουσιαστική, παρουσιάζοντας σταθερή βελτίωση 

όλων των χαρακτηριστικών δεικτών και μεγεθών όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες.

26 Commission of the EU Communities, Communication from the Commission to the Spring EU Council:  
Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2008-2010), Brussels , December 2007
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Πίνακας 13 : Ποσοστά απασχόλησης (15-64 ετών) κατά φύλο στην Ελλάδα και την ΕΕ-27

Πίνακας 14 : Ποσοστά απασχόλησης (55-64 ετών) κατά φύλο στην Ελλάδα και την ΕΕ-27

 Γράφημα 12 : Ποσοστό ανεργίας (15 και άνω) στην Ελλάδα και την ΕΕ-27
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Πίνακας 15 : Ποσοστά ανεργίας (15 + ετών) κατά φύλο στην Ελλάδα και την ΕΕ-27

Ένας κρίσιμος  τομέας  της  απασχόλησης που εμφανίζονται  αρνητικά  αποτελέσματα 

στην Ελλάδα παρά τις σχετικές πολιτικές αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν την τριετία 2005 

– 2007, είναι αυτός της απασχόλησης των νέων με ηλικία 15 ως 24 ετών, σύμφωνα και με τον 

παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 16 : Ποσοστά απασχόλησης νέων (15-24 ετών) στην Ελλάδα και την ΕΕ-27

Ακόμη, την τριετία 2005 – 2007 στην Ελλάδα σημειώνεται μεγαλύτερη αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,7% έναντι 1,3% για το 2007). 

Επίσης  δεν  ευδοκιμεί  ιδιαίτερα  η  μερική  απασχόληση  αναδεικνύοντας  την  κυριαρχία  του 

παραδοσιακού  μοντέλου  της  πλήρους  απασχόλησης  στην  ελληνική  αγορά  εργασίας.  Άξιο 

αναφοράς είναι τέλος το πολύ υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης (21,2%) στην Ελλάδα, σε 

σχέση με αυτό (10,4%) της Ευρωπαϊκής Ένωσης27.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, το ΕΠΜ 2008 – 2010 στον τομέα της απασχόλησης 

θέτει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση 

ίσων ευκαιριών σε όλους, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και 

τέλος τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

προσπάθεια  ένταξης  της  «ασφάλειας  με  ευελιξία»  της  εργασίας  στο  ελληνικό  κοινωνικό 

μοντέλο,   στην  αποτελεσματικότητα  των  ενεργητικών  πολιτικών  απασχόλησης  και  στη 
27 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2008-2010, Οκτώβριος 2008, σελ. 52 – 54.
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βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης προς τους εργαζομένους στα πλαίσια της «δια βίου 

μάθησης».

Μετά  από  συνεργασία  λοιπόν  με  τους  Κοινωνικούς  Εταίρους,  ως  άμεσες 

προτεραιότητες του ΕΠΜ 2008 - 2010 για την απασχόληση χαρακτηρίζονται28:

 Η επέκταση της προστασίας των εργαζομένων στις άτυπες μορφές απασχόλησης.

 Η αποσαφήνιση του πλαισίου της εξαρτημένης εργασίας και των διαφορών μεταξύ 

μισθωτής απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.

 Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

 Η διευκόλυνση της μετάβασης από την ανεργία στην εργασία και το αντίθετο.

 Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των 

εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

 Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

 Η πλήρης ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Ακόμη, οι πολιτικές για την απασχόληση που θα εφαρμοσθούν στα πλαίσια του ΕΠΜ 

2008 – 2010, αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά και στους στόχους για την απασχόληση 

που έχουν τεθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 και οι οποίοι είναι 

οι εξής:

 Συνολικό ποσοστό απασχόλησης 65% το 2015

 Ποσοστό γυναικείας απασχόλησης 52% το 2015

 Και τέλος, δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, από 0,17% το 2006 σε 0,5% το 2015.

Για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων και προτεραιοτήτων, η ελληνική κυβέρνηση 

στα  πλαίσια  εφαρμογής  του  ΕΠΜ  2008  –  2010,  προτίθεται  να  εφαρμόσει  τις  αναγκαίες 

πολιτικές  και  να  πάρει  δραστικά  και  αποτελεσματικά  μέτρα όσον  αφορά  στον  τομέα  της 

απασχόλησης.

Καταρχήν, για την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και την 

πλέον αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, προβλέπεται ακόμη 

μεγαλύτερη  βελτίωση  των  υπηρεσιών  που  προσφέρει  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  μέσω  ολοκληρωμένων 

δράσεων, που θα βοηθούν στην αποκέντρωση των λειτουργιών του οργανισμού και μετατροπή 

των κατά τόπους παραρτημάτων του σε σημεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (one stop 

shop).  Σε  αυτό  θα  συνεισφέρει  σημαντικά  και  η  ολοκλήρωση  του  πληροφοριακού 

28 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2008-2010, Οκτώβριος 2008, σελ. 59 – 60.
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προγράμματος  λειτουργίας  του  ΟΑΕΔ  που  θα  επιτρέπει  τον  καλύτερο  συντονισμό  και 

παρακολούθηση των δράσεων. Επίσης θα υπάρξει αναβάθμιση και ενίσχυση των ενεργητικών 

πολιτικών  απασχόλησης  σε  αντίθεση  με  τις  παθητικές  (επιδοματικές)  οι  οποίες  θα 

περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.

Όσον αφορά στη  διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας,  έχει 

τεθεί  ως  στόχος  σε  όλους  τους  νέους  που εγκαταλείπουν το  σχολείο  και  είναι  άνεργοι,  η 

προσφορά  εργασίας  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  εντός  6  μηνών  με  προοπτική  αυτό  το 

διάστημα να μειωθεί σε 4 μήνες από το 2010. Παράλληλα, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων 

γίνεται  προώθηση  της  νεανικής  επιχειρηματικότητας,  ιδιαίτερα  όταν  αυτή  σχετίζεται  με 

καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών.

Στον  άλλο  μεγάλο  τομέα  που  υστερεί  η  ελληνική  αγορά  εργασίας,  τη  γυναικεία 

απασχόληση,  θα  συνεχισθούν  οι  ενεργητικές  πολιτικές  προώθησης  της  απασχόλησης  των 

γυναικών, ενώ έμφαση θα δοθεί σε ολοκληρωμένα μέτρα που θα βοηθούν την εργαζόμενη 

γυναίκα  να  αντεπεξέλθει  στον  διττό  της  ρόλο  ως  εργαζόμενη  αλλά  και  ως  μητέρα. 

Επιπρόσθετα,  θεσπίζονται  ορισμένα  επιδοματικά  και  ασφαλιστικά  μέτρα  (επιπλέον  άδεια 

μητρότητας,  αναγνώριση  πλασματικού  χρόνου  εργασίας  για  κάθε  παιδί  για  τη  θεμελίωση 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, φύλαξη των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς),  που βοηθούν 

κυρίως της γυναίκες – μητέρες εργαζόμενες χαμηλότερων εισοδημάτων.

 Με σκοπό την αποθάρρυνση της πρόωρης συνταξιοδότησης και την προώθηση της 

ιδέας  της  “ενεργούς  γήρανσης”  (active aging),  δίνονται  οικονομικά  κυρίως  κίνητρα 

παραμονής στην εργασία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα  για μέχρι και τρία 

χρόνια  μετά  τη  θεμελίωση  του  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος.  Επιπλέον,  προωθούνται 

προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων ανέργων ή μη ενεργών ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό την υποστήριξη  και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 Ιδιαίτερα  σημαντική  είναι  και  η  προσπάθεια  καταπολέμησης  της  αδήλωτης 

εργασίας. Μια πρώτη αντιμετώπιση του φαινομένου συνίσταται στην κατά το δυνατόν ακριβή 

μέτρησή της, αλλά και τον εντοπισμό και κατανόηση των αιτιών δημιουργίας της. Στις πιο 

ενεργητικές  πολιτικές  καταπολέμησής της   περιλαμβάνονται  η  ενίσχυση του σώματος  των 

Επιθεωρητών Εργασίας, καθώς και η παροχή κινήτρων για τη νομιμοποίηση της εργασίας των 

οικονομικών μεταναστών. Τέλος, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης με τον νόμο 

3655/2008, καθιερώνεται ο μοναδικός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

για κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα του φορέα ασφάλισης στον οποίον υπάγεται, με σκοπό την 

καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  ασφαλισμένων  αλλά  και  τον  εντοπισμό  και  την  πάταξη  της 

εισφοροδιαφυγής.
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Τέλος,  η  ελληνική  κυβέρνηση  μέσα  από  τον  νόμο  3655/2008  («Διοικητική  και 

οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις»), επιχειρεί μια ευρεία  αναμόρφωση  του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, 

με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, την απλοποίησή του αλλά και την καλύτερη 

παρακολούθηση και εποπτεία του. Παράλληλά αυξάνονται σταδιακά τα όρια συνταξιοδότησης 

των εργαζομένων - γεγονός ευνοϊκό για την αύξηση του ποσοστού συνολικής απασχόλησης- 

ενώ περικόπτονται αρκετές δυνατότητες πρώιμης συνταξιοδότησης ώστε να ευνοηθεί από τη 

μια η οικονομική βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και από την άλλη να αυξηθεί το 

ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (55 – 64 ετών).

5.5 Οι αιτίες της υστέρησης της Ελλάδας στην εκπλήρωση των στόχων της 
Απασχόλησης που ορίστηκαν από την Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

 Η σταθερή τοποθέτηση της Ελλάδας μεταξύ των τελευταίων χωρών στις αξιολογήσεις 

της  ΕΕ όσον  αφορά  στις  επιδόσεις  των  κρατών μελών στην εκπλήρωση των  στόχων  της 

Λισσαβόνας,  είναι  αδιαμφισβήτητη  με  βάση  τα  στοιχεία  της  EUROSTAT.  Μια  από  τις 

βασικότερες αιτίες αυτής της υστέρησης σε όλους τους στόχους, είναι η συνεχής αναβολή των 

απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, υπό το φόβο του 

πολιτικού κόστους για την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Στον  τομέα  της  απασχόλησης,  η  αδυναμία  επίτευξης  των  στόχων  ή  έστω 

πραγματοποίησης μιας αξιοπρεπούς επίδοσης, συνεπικουρείται από ορισμένα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα  της  ελληνικής  αγοράς  εργασίας,  που  στις  μέρες  μας  έχουν  μετεξελιχθεί  σε 

αγκυλώσεις και δημιουργούν προβλήματα.   

Ξεκινώντας  από  τις  χρονίζουσες  διαρθρωτικές  αλλαγές,  για  τον  τομέα  της 

απασχόλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναδιοργάνωση και η εξυγίανση του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης. Οι υψηλές συντάξεις σε σύγκριση με τα άλλα κράτη της ΕΕ και σε 

συνάρτηση  με  τις  εισφορές  των  εργαζομένων  και  τις  αρκετές  δυνατότητες  πρόωρης 

συνταξιοδότησης - κυρίως των γυναικών - οδηγούν στην άμεση έξοδο των εργαζομένων από 

την  αγορά  εργασίας  μόλις  θεμελιώσουν  αυτήν  τη  δυνατότητα.  Κατά  τη  γνώμη  μου  η 

συγκεκριμένη  πρακτική είναι  κανόνας  ιδίως  στον  γιγαντωμένο δημόσιο  τομέα του  οποίου 

χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και η έλλειψη κάποιας μορφής 

σύνδεσης  των  αμοιβών  με  την  παραγωγικότητα  των  εργαζομένων  καθώς  οι  μισθολογικές 

αυξήσεις εξαρτώνται από την προϋπηρεσία.    
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Ένα άλλο βασικό πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας είναι αυτό 

της εισφοροδιαφυγής, το οποίο στηρίζεται εν μέρει στο υπερβολικά υψηλό μη μισθολογικό 

κόστος της απασχόλησης (εισφορές – κρατήσεις). Αυτό το γεγονός δίνει ένα ακόμη κίνητρο 

στους  εργοδότες  να  επιλέξουν την  αδήλωτη (μαύρη)  εργασία,  ενώ εκ του αποτελέσματος 

αποδεικνύεται  ότι  οι  κρατικοί  μηχανισμοί  εντοπισμού  και  καταπολέμησης  τέτοιων 

φαινομένων δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. 

Οι ανεπαρκείς πολιτικές του κράτους στη δημιουργία και την προώθηση ενός κλίματος 

ευνοϊκού για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, αποτελεί ακόμη ένα εμπόδιο στην προσπάθεια 

τόνωσης της απασχόλησης διότι  δεν δημιουργείται  ικανός αριθμός νέων θέσεων εργασίας. 

Τουναντίον, η υψηλή φορολόγηση, οι όλο και περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, το 

συνεχώς αυξανόμενο μη μισθολογικό κόστος  της  εργασίας,  οδηγούν στο  κλείσιμο πλήθος 

επιχειρήσεων με συνέπεια την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας. 

Η  δε  δημόσια  εκπαίδευση  δεν  συμβάλλει  όσο  θα  μπορούσε   στην  τόνωση  της 

απασχόλησης.  Η παιδεία,  ακρογωνιαίος  λίθος για  την πρόοδο ενός κράτους,  γίνεται  πεδίο 

πολιτικών  αντιπαραθέσεων  και  αντικείμενο  πειραματισμού  της  εκάστοτε  κυβέρνησης.  Οι 

προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση τόσο του εκπαιδευτικού μας συστήματος όσο και 

των  υπολοίπων  μορφών  επαγγελματικής  κατάρτισης  δεν  έχουν  την  αναμενόμενη 

αποτελεσματικότητα μη επιτυγχάνοντας τη σύνδεση των αναγκών της αγοράς με τις γνώσεις 

και τις επαγγελματικές δεξιότητες των εργαζομένων. Αυτή η αδυναμία είναι και η βασική 

αιτία δημιουργίας της διαρθρωτικής ανεργίας στη χώρα μας (Γράφημα 13), όπου η συνεχής 

συρρίκνωση του πρωτογενή (αγροτικού) τομέα και η ολοένα εντονότερη αύξηση του τομέα 

των  υπηρεσιών,  απαιτεί  από  τους  εργαζομένους  σύγχρονες  μορφές  επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και ικανή γνώση των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής.     
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Γράφημα 13 : Μεταβολή ποσοστού διαρθρωτικής ανεργίας στην Ελλάδα και την ΕΕ

Πηγή: EUROSTAT (Πράσινο:2000,  Μπλέ:2007)

   

Από την άλλη πλευρά, η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες βαθιά 

ριζωμένες στις δομές της ελληνικής κοινωνίας και παρά τα προβλήματα που δημιουργούν δεν 

κατέστη δυνατόν να αλλάξουν μέχρι και σήμερα, αν και ελήφθησαν σχετικά μέτρα  για την 

αντιμετώπισή τους.

Ξεκινώντας από τη γυναικεία απασχόληση, είναι χαρακτηριστικός ο ρόλος που παίζει 

το  πρότυπο  της  παραδοσιακής  ελληνικής  οικογένειας29.  Στη  βάση  αυτού  του  προτύπου  η 

γυναίκα  –  μητέρα   απέχει  από  την  αμειβόμενη  εργασία  και  φροντίζει  για  την  εύρυθμη 

λειτουργία  της  οικογενειακής  εστίας  αλλά  και  την  ανατροφή  των  παιδιών.  Όσο  κι  αν 

εκσυγχρονίσθηκε η ελληνική οικογένεια και άλλαξαν οι απόψεις, η Ελληνίδα μητέρα δύσκολα 

αποχωρίζεται τα παιδιά της και εμπιστεύεται τη φροντίδα τους σε τρίτους όπως οι βρεφικοί 

σταθμοί ή ακόμη και  σε  πρόσωπα του οικογενειακού κύκλου όπως οι γιαγιάδες. Ο βασικός 

λόγος να το κάνει είναι η οικονομική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό σε αντίθεση 

με τις περισσότερες χώρες του εξωτερικού όπου οι γυναίκες ενδιαφέρονται να βγουν στον 

εργασιακό στίβο και  να αναδειχθούν κομίζοντας όχι μόνο οικονομικές απολαβές αλλά και 

επαγγελματική αναγνώριση.  

Στην ίδια αντίληψη της παραδοσιακής δομής της ελληνικής οικογένειας, έχει τις ρίζες 

της μια άλλη δυσλειτουργία της εγχώριας αγοράς εργασίας,  η περιορισμένη συμμετοχή σε 

αυτήν των νέων ηλικίας 15 ως 24 ετών. Βασικό  επιχείρημα των νέων αυτών των ηλικιών για 

τη μη εργασία τους είναι το γεγονός ότι αδυνατούν να συνδυάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση 

29Οικονομικό Δελτίο ALPHA BANK, Συμμετοχή των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας: Προϋπόθεση για Ανάπτυξη 
Ενόψει Δυσμενών Δημογραφικών Τάσεων, Τεύχος 94, Ιούνιος 2005, σελ. 11.
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των σπουδών τους με την ταυτόχρονη απασχόλησή τους. Η συγκεκριμένη άποψη όχι μόνο 

γίνεται αποδεκτή από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά οι γονείς φροντίζουν να συνδράμουν 

και οικονομικά τους περισσότερους νέους ώστε να ζουν άνετα, θεωρώντας ότι έτσι βοηθούν 

στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των παιδιών τους. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, 

ακόμη και  μετά την ολοκλήρωση των σπουδών αυτή η παροχή οικονομικής  βοήθειας και 

στέγης  συνεχίζεται,  παρέχοντας  έτσι  στον  νέο  τη  δυνατότητα  να  απορρίπτει  προσφορές 

εργασίας  και  να αναζητεί  επιλεκτικά  απασχόληση που θα  εκπληρώνει  κάποιες   ιδιαίτερες 

προτιμήσεις του, όσον αφορά κυρίως στην αμοιβή αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον ή στο 

είδος της απασχόλησης. 

Μετά  τις  γυναίκες  και  τους  νέους,  μια  άλλη  πληθυσμιακή  ομάδα   στην  οποία 

εντοπίζεται  πρόβλημα στην απασχόληση στη χώρα μας,  είναι οι  εργαζόμενοι  μεγαλύτερης 

ηλικίας δηλαδή άνω των 55 ετών. Αν λάβουμε υπόψη τη συνεχιζόμενη γήρανση, όχι μόνο του 

ελληνικού αλλά και γενικότερα του ευρωπαϊκού πληθυσμού30,  γίνεται  εύκολα αντιληπτή η 

σημασία  της  συγκεκριμένης  ομάδας  ανθρώπων  στη  διατήρηση  υψηλών  ποσοστών 

απασχόλησης  που  συμβάλλουν  στην  εκπλήρωση  των  στόχων  της  ανάπτυξης  και 

ανταγωνιστικότητας που τέθηκαν από την Στρατηγική της Λισσαβόνας.

Ιδιαίτερα στη χώρα μας και περισσότερο στο δημόσιο τομέα, η δυνατότητα πρόωρης 

συνταξιοδότησης  έδωσε  μέχρι  τώρα  την  ευχέρεια  σε  πλήθος  εργαζομένων  μεγαλύτερης 

ηλικίας να εξέλθουν της αγοράς εργασίας ενόσω ήταν ακόμη παραγωγικοί και μπορούσαν να 

προσφέρουν. Φυσικά αυτό γινόταν αντιληπτό και από τους ίδιους, οι περισσότεροι των οποίων 

κατέφευγαν στην αδήλωτη (μαύρη) εργασία μιας και πλέον δεν είχαν την ανάγκη  χρόνου 

υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενώ κάποιοι άλλοι εξέφραζαν τις 

επιχειρηματικές τους ανησυχίες δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο είναι η αδυναμία των Ελληνικών επιχειρήσεων να 

συνειδητοποιήσουν την αξία των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Σαφώς και η φυσική τους 

αντοχή και δύναμη λόγω του γήρατος είναι μειωμένη αλλά αξίζει κανείς να αναρωτηθεί αν 

στη  σύγχρονη  οικονομία  που  τείνει  όλο  και  περισσότερο  προς  τον  τριτογενή  τομέα  των 

υπηρεσιών, είναι πιο απαραίτητη η φυσική δύναμη ή οι πολύτιμες εμπειρίες που κερδίθηκαν 

μέσα  από  πολυετή  παρουσία  στους  επαγγελματικούς  στίβους.  Η  σωστή  προσέγγιση  των 

εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας από τους εργοδότες και η προσφορά κατάλληλης μορφής 

εργασίας,  όπως  η  μερική  απασχόληση  για  παράδειγμα,  μόνο  προς  όφελος  τόσο  των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων όσο και της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποβεί.

30 Οικονομικό Δελτίο ALPHA BANK, Εργασία Μετά τα 55:το Τέλος της Συνταξιοδότησης, Τεύχος 98, Ιούνιος 
2006, σελ. 5-7.
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 Η μερική απασχόληση πέρα από την ένταξη των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων 

στην αγορά εργασίας, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αύξηση τόσο της γυναικείας  όσο και 

της απασχόληση των νέων 15 – 24 ετών. Γενικά η ευελιξία της εργασίας, με κυριότερη μορφή 

τη μερική απασχόληση, συμβάλλει στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών της εργοδοσίας, αλλά 

δίνει  και  στους  εργαζομένους  τη  δυνατότητα  να  βρουν  μια  απασχόληση που  θα  ταίριαζε 

καλύτερα  στις  ανάγκες  και  στον  τρόπο  ζωής  τους.  Στην  Ελλάδα  το  ποσοστό  μερικής 

απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σημαντικό 

μέρος  αυτού  οφείλεται  στις  προσλήψεις  μερικής  απασχόλησης  που  γίνονται  τα  τελευταία 

χρόνια αθρόα στο ελληνικό δημόσιο. 

Γενικά  οι  ευέλικτες  μορφές  εργασίας  αντιμετωπίζονται  με  δυσπιστία  και  ως  λύση 

ανάγκης από τους εργαζομένους, μιας και τις περισσότερες φορές η προσφυγή σε μια θέση 

μερικής  απασχόληση  έπεται  της  αποτυχίας  εύρεσης  μιας  θέσης  μόνιμης  απασχόλησης. 

Επιπλέον, οι θέσεις μερικής απασχόλησης χαρακτηρίζονται από μεγάλη επισφάλεια, εφόσον οι 

περισσότερες  από  αυτές  προσφέρονται  με  συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  αντιβαίνοντας  το 

παραδοσιακό μοντέλο της μόνιμης ασφαλούς απασχόλησης.

Σημειωτέον ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού επιχειρηματικού χώρου στο οποίο 

συγκεντρώνεται και το σημαντικότερο τμήμα της απασχόλησης, αποτελείται από μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες από την φύση τους δεν ευνοούν την ανάπτυξη της μερικής 

απασχόλησης λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε μία. Είναι 

γεγονός  όμως  πως  και  οι  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις  που  κάνουν  χρήση  της  μερικής 

απασχόλησης, την αντιμετωπίζουν σαν ένα εργαλείο μείωσης του εργατικού κόστους και όχι 

σαν  μια  ευρύτερη  διαδικασία  ευελιξίας  της  εργασίας  που  βοηθά  στην  αύξηση  της 

απασχόλησης31.

Εν κατακλείδι, ένα άλλο «παραδοσιακό» χαρακτηριστικό των Ελλήνων εργαζομένων 

είναι  η  απροθυμία  μετακίνησης  σε  κάποιο  άλλο  μέρος  με  σκοπό  την  εύρεση  εργασίας 

(γεωγραφική κινητικότητα), αλλά και γενικά ο περιορισμός των αλλαγών εργοδότη κατά την 

διάρκεια  της  επαγγελματικής  καριέρας  (επαγγελματική  κινητικότητα).  Στη  σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, εντούτοις, τόσο οι εργοδότες 

όσο και οι εργαζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται παντού, πέρα από σύνορα και αποστάσεις  και 

μακριά από συναισθηματικούς δεσμούς.  Στο τέλος της ημέρας,  είναι  θέμα προσωπικό του 

κάθε εργαζομένου πόσο διατεθειμένος είναι «να πάει μακριά» αν θέλει «να φτάσει ψηλά». 

31 Γαβρόγλου Π. Σταύρος, Όψεις Ευελιξίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Παρατηρητήριο Απασχόλησης 
Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε., Αθήνα 2006, σελ. 77.
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